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Kennis ontwikkelen
voor duurzame en
efficiënte havens
Lees verder
op pagina 6 >>

New kid on the block?
New? Zeker! Het voelt nog een beetje als Alice in
Wonderland. Wat een scala aan activiteiten en een
enthousiasme wordt ten toon gespreid door mede
werkers en studenten. En dan nog de keur aan
bedrijven en organisaties waarmee we verbonden
zijn: CiTGers staan volop in de samenleving.

Asli Altintas werkte na haar master
Toegepaste Aardwetenschappen onder
meer 3,5 jaar voor Shell in Rusland, en
staat nu op het punt naar Nieuw Zeeland
te vertrekken. Delft inspireerde haar
multidisciplinair te denken.
Lees verder op pagina 2 >>

Hoewel we er graag over zeuren is het
treinverkeer in Nederland zo slecht nog niet.
Maar het spoor loopt tegen zijn grenzen
aan. De afdeling Transport & Planning
werkt aan oplossingen - samen met
andere faculteiten en met Prorail en NS.
Lees verder op pagina 4 >>

Robert Bertini is hoogleraar Civil & Environmental
Engineering aan de Portland State University in Oregon.
Van 2009 tot 2011 werkte hij voor de regering van
president Obama. Sinds augustus heeft hij een sabbatical
en werkt hij als gasthoogleraar bij de afdeling Transport
& Planning. Lees verder op pagina 8 >>

Kid? Nou ja, bijna 60, waar begint de faculteit eigenlijk
aan? Gelukkig hoort education permanente tot het beleid
van een academische instelling: blijf je ontwikkelen.
Iets dergelijks was ook de oproep van het internationale
panel dat zojuist in huis was om de vier afdelingen
civiele techniek te visiteren. De teneur: jullie hebben imposante ontwikkelingen achter je en
staan op het punt van grote namen afscheid te nemen, maar ben je voldoende op de toekomst
voorbereid? De maatschappelijke vraagstukken die om antwoorden vragen van ingenieurs zijn
veelzijdig en complex en vragen om een geïntegreerde aanpak. Zijn jullie onderzoekgroepen
niet sub-kritisch aan het worden qua vaste staf, te afhankelijk van een enkeling, terwijl thema’s
zich meer in brokstukken, autonomer, lijken te ontwikkelen? Het Management Team gaat
hiermee aan de slag om tot een aangescherpte strategie te komen, in samenspel met faculteit
en omgeving.
On the Block? Inderdaad, onze huisvesting is een blokkendoos. Maar dat gaat veranderen,
Gebouw 23 gaat op de schop. Een levendig gebeuren in ‘de plint’, langs het park, en een
variëteit aan werk-, overleg-, en experimenteerplekken, vanuit een frisse kijk op onderling
samenspel. Goed dat velen bereid zijn mee te denken over HNW (het nieuwe werken dus)!
Met menigeen maakte ik al kennis. In op stapel staande lunchbijeen
komsten hoop ik weer anderen te ontmoeten, om te horen wat er speelt
en te bespreken hoe het verder moet met ons aller CiTG.
Bert Geerken,
Decaan van de faculteit
Civiele Techniek en Geowetenschappen

dissertaties

Design Concept for Ductile
Cement-Based Composites
with Wood Fibres
M.G. Sierra Beltran
In order to turn a brittle cement
matrix into a ductile composite
different types of man-made fibres
such as steel, glass and polyvinyl
alcohol are currently used as
reinforcement, as well as some
natural fibres. Compared to synthetic
fibres, natural fibres are more easily
available worldwide and they are
friendlier to the environment since
less energy is needed to produce
them. They are also a renewable
resource. In this project natural
fibres from wood were chosen as
reinforcement for cement-based
materials. Three softwood species:
larch, spruce and pine were studied.
In the matrix, cement was partially
replaced with other binders to
achieve a low environmental-impact
matrix as well as a matrix with a
tensile strength compatible with the
chosen wood fibre’s strength. The
wood fibre-cement matrix interface
was studied. This thesis contributes
to a better understanding of its
properties. A lightweight cementbased composite reinforced with
pine fibres was designed to exhibit
deflection-hardening behaviour.
This material developed multiple
cracking prior to failure under
bending stress. Due to this improved
behaviour it can be considered for
applications such as low-budget
housing in countries subject to
seismic risk, where ductility and low
weight are desirable characteristics
of the building material.

Risk-based planning and
optimization of flood
management measures
M.A.U.R. Tariq
About 95-97% of all deaths and
a significant part of the economic
losses caused by floods occur in
developing countries. The objective
of this thesis is ‘to maximize landuse benefits and minimize flood
damage with available resources
in a floodplain’. A risk-based flood
management framework is proposed,
which provides the logical grounds
for the selection and (optimal) design
of the structural and non-structural
measures. In the framework of
this research, risk is the result of
the combination of ‘hazard’ and
‘vulnerability’. The Expected Annual
Damage (EAD) is an important part
of the basis of the risk analysis.
Flood damage curves and EAD
distribution maps provide detailed
risk information. The concept of the
Optimal Risk Point (ORP) is intro
duced to achieve the objective of
this research. ORP is the state of
flood management in a floodplain
where ‘flood deductions’ are at the
minimum. Dikes, dredging, flood
zoning, and flood insurance are
evaluated through a risk-based
assessment in the Pakistani setting.
The ORP concept helps in developing
risk-based safety standards for
flood management. In addition, it
is concluded that flood management
must be an integral part of the landuse development.

Meer dissertaties
http://repository.tudelft.nl
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Alumna Asli Altintas, reservoir engineer:

“Werken in de olie-industrie
is een grote verantwoording”
Als je in Siberië bij min twin
tig een paar ruige mannen
aanstuurt, kom je jezelf wel
tegen. Asli Altintas werkte
na haar master Toegepaste
Aardwetenschappen onder
meer 3,5 jaar voor Shell in
Rusland, en staat nu op het
punt naar Nieuw Zeeland te
vertrekken. Delft inspireerde
haar multidisciplinair te
denken.

“H

oe meer je ermee bezig
bent, hoe leuker het
wordt.” Asli Altintas is
een bevlogen reservoir engineer. Ze
studeerde Petroleum and Natural Gas
and Engineering aan de Middle East
University, om vervolgens een master
Toegepaste Aardwetenschappen in
Delft te doen. “De olie-industrie is zo
machtig, en technisch zo uitdagend
met alle onzekerheden waar je mee
te maken hebt - ik vind dat heel span
nend. Het vinden van olie in de bodem

in de praktijk, en reed ’s nachts bij min
40°C naar de putten. Echter wordt het
niet. Eerst kijken de mannen die er
werken je aan: ‘dit kleine meisje?’
Maar als je laat zien dat je keihard
werkt, en dat goed doet, gaan mensen
je vertrouwen. Het was hard, maar
mooi. Ik geloof dat als je onder zulke
zware, stressvolle omstandigheden
moet werken, je echte persoonlijkheid
naar buiten komt. Ik bleek min 40°C te
overleven, en het ruige buitenleven te
waarderen. Dat het me lukte, en ik ook
nog gewaardeerd werd … dat was een
groot compliment.”

Mindsets en datasets
Een samenwerking tussen geologen,
geofysici, petrofysici en uitvoerders ligt
voor de hand in de olie-industrie, waar
veel variabelen onzeker zijn. Altintas:
“Maar mensen spreken soms echt een
andere taal. Ze doen hun werk feitelijk
na elkaar. Een mentaliteitsverandering
is hard nodig. Want als je mensen
met een verschillende mindset naar
dezelfde dataset laat kijken, krijg je

3,5 jaar in Rusland doorbrengen, want
al snel bleek er ook in Sakhalinsk
- een Russisch eiland ten Noorden
van Japan - interesse te zijn voor het
methodologie. Altintas: “Daar lukte
het om de bruikbare dataset uit te
breiden met 4D-seismic, en konden
we veel meer, veel sneller doen. En
dus effectiever werken. Het wordt
nu op nog veel meer plaatsen in de
wereld toegepast.” De volgende stap
is vier jaar New Zealand, waar Altintas
verantwoordelijk wordt voor een
gasveld. “Spannend, want ik moet niet
alleen de volumes inschatten, maar
ook realtime-data interpreteren. Een
grote verantwoording, zelfs als je hem
deelt met anderen. Als berekeningen
niet kloppen, kan dat uiteindelijk levens
kosten. Daarnaast kan het natuurlijk
enorme financiële gevolgen hebben, en
impact op het milieu.”

• High School: MER Anadolu Lisesi,
Ankara, Turkey (2000)
• University: Bachelor of Science
in Petroleum and Natural Gas
Engineering, METU, Ankara, Turkey
(2004)
• Master of Science in Applied Earth
Sciences, TUDelft (2006)
Thesis Title: Screening of Reservoir
Characteristics for the Applicability
of Smart Field Technology to Water
Flood Optimisation
• October 2006 to date: Shell Inter
national Exploration and Production
in various groups and locations
• October 2006 - April 2008 Reservoir
Engineer in Smart Wells Group
(Rijswijk, The Netherlands)
• April 2008 - December 2008 Smart
Well Production Technologist in
Salym Petroleum Development
(Salym, Siberia, Russia)
• January 2009 - March 2012 Reservoir
Engineer in Quantitative Reservoir
Management group under Reservoir
Surveillance Technologies (Rijswijk,
The Netherlands)
• April 2009 - February 2011 Reservoir
Engineer seconded out to Salym
Petroleum Development (Moscow,
Russia)
• June 2011 - October 2011 Reservoir
Engineer seconded out to Sakhalin
Energy Investment Company
(Sakhalin, Russia)
• March 2012 - Reservoir Engineer
for Shell Todd Oil Services Limited
(New Zealand)

Horizontale regen
Hoewel Altintas van kleins af aan overal
op de wereld gewoond heeft, had ze in
Delft het meest ‘multiculturele’ gevoel.

“Wat ik fantastisch vind aan TU Delft is de
hands-on benadering, en de multidisciplinaire
insteek. Je specialiseert, maar krijgt ook een
goede kijk op de andere disciplines.”
lijkt op het zoeken van een speld in
een hooiberg, waarbij je ook nog aan
het milieu wilt denken.” Ze is blij met
de combinatie van twee universiteiten.
“In Turkije was de studie heel theore
tisch, terwijl Delft erg hands-on is.
Een goede match dus.”

Hard maar mooi
Reservoir engineering laat zich kort
samenvatten. Waar zijn de bronnen,
hoeveel olie is er en hoe krijg je het zo
efficiënt mogelijk uit de bodem met
minimale impact op het milieu. “Dat
klinkt simpel, maar het is een indruk
wekkende keten, die start bij bodem
onderzoek en eindigt bij een chemische
fabriek. Een echte teamprestatie.”
De praktijk zag Altintas in het ruige
Siberië, waar ze logistiek deed en
toezicht hield op de apparatuur bij de
‘Smart Well van Salym’. “Ik zat midden

veel meer resultaat.” Bij Shell werkte
ze mee aan de ontwikkeling van
tools die dat mogelijk maken. Zoals
de Assisted History Matching tool
- een methodologie die bestaande
simulatiemodellen helpt optimaliseren.
Je kunt er problematische gebieden in
de modellering van de ondergrond mee
visualiseren. “Het is een toepassing
die op veel manieren gebruikt kan
worden, en ons specialisme,” zegt
Altintas. “We vonden nog een manier
om ermee te werken, als een soort
platform waarbinnen verschillende
disciplines kunnen communiceren
en samenwerken om modellen meer
accuraat te krijgen.”

“Delft geeft je echt de mogelijkheid
om je te ontwikkelen en jezelf voor te
bereiden op de wereld. Er zijn zoveel
verschillende invloeden en nationali
teiten. Je krijgt vanzelf een breder
perspectief. Wat ik fantastisch vind
aan TU Delft is de hands-on benade
ring, en de multidisciplinaire insteek.
Je specialiseert, maar krijgt ook een
goede kijk op de andere disciplines.
Wat beter kan, is de samenwerking
tussen de faculteiten. We zouden
bijvoorbeeld veel kunnen leren van
wiskunde. Er gebeurt veel, maar er
zijn geen officiële platforms, je moet
het echt opzoeken. En ook belangrijk’ ze lacht - ‘ik heb in Nederland geleerd
dat het ook horizontaal kan regenen.”

Grote verantwoording
Altintas werd naar Moskou uitgezonden
om de methodologie te demonstreren
aan de industrie. Uiteindelijk zou ze

Geopolitics
Het milieu is al een paar keer voorbij
gekomen in het gesprek - Altintas is

zich bewust van haar rol. “Natuurlijk
hebben we impact. Maar olie zit zo in
ons leven, we kunnen niet zonder. Wij
weten hoe je die impact kunt minimali
seren. Ik denk dat ik hier meer invloed
kan hebben dan met buiten protes
teren. Ik zou mijn kennis - en dat klinkt
misschien suf - willen inzetten om de
wereld beter te maken. Als expert kan
ik mensen in elk geval bewust maken
van de mogelijkheden. Ik heb geleerd,
en genomen van de wereld. Maar ik wil
ook iets terug geven.”

Afscheid van een
bevlogen decaan
Structurele samenwerking tussen universiteiten,
markt en overheid. Louis de Quelerij is daar groot
voorstander van. Dat bleek nog eens tijdens zijn
afscheidssymposium ‘De Gouden Driehoek of de
Bermuda Triangle?’ Hier deed hij een dringende
oproep richting bedrijven en overheid om mee te
doen aan een onderzoeksprogramma rond bouw en
infrastructuur.
Aan het eind van het symposium droeg hij het
‘decaanstokje’ over aan Bert Geerken, de nieuwe
decaan.

L

ouis de Quelerij heeft de facul
teit CiTG negen jaar geleid. Op
donderdag 1 december nam hij
afscheid als decaan. Dat deed hij op
het afscheidssymposium ‘De Gouden
Driehoek of de Bermuda Triangle?’.
Tijdens dit symposium stond de vraag
centraal of samenwerking tussen markt,
overheid en universiteiten een kans of
een bedreiging is. Voor De Quelerij is
het zonneklaar dat deze samenwerking
kansrijk is. Vanuit deze overtuiging
sloot hij de afgelopen twee jaar in het
kader van het CiTG-vernieuwingsplan
contracten met publieke en private
sectorpartijen. Hierin is vastgelegd
dat deze partijen de faculteit in ieder
geval tot 2014 financieel steunen met
een bedrag van totaal dertien miljoen
euro. Als ‘beloning’ voor deze ‘vierde
geldstroom’ krijgen de sectorpartijen
meer invloed op het onderzoek en
onderwijs van de faculteit.

Drie conclusies
Terugkijkend op zijn jaren als decaan
en de samenwerking tussen markt,
overheid en kennisinstellingen trekt
De Quelerij drie conclusies. De eerste
is dat de prestaties van de faculteit
de afgelopen tien jaar enorm zijn ver
beterd. Zo zijn de instroom van het
aantal studenten, het aantal publicaties
en het aantal promovendi ongeveer
verdubbeld. Helaas worden deze
prestaties niet beloond: de basis
financiering van het ministerie van
OCW is in dezelfde periode drastisch
afgenomen, van 46 miljoen euro
in 2002 naar circa 28 miljoen euro
in 2012. Volgens De Quelerij moet
de TU zich in de toekomst voor de
financiering van onderzoek dan ook
vooral op de EU gaan richten.

Verdienmodel
Zijn tweede conclusie is dat de facul
teit een veel structurelere samen
werking heeft weten op te bouwen
met het bedrijfsleven. Dat neemt niet

weg dat volgens De Quelerij bedrijven
nog veel meer moeten investeren
in langetermijnonderzoek, zoals het
onderzoek door promovendi. De onder
zoekers die de universiteiten opleiden
zijn namelijk de bron voor toekomstige
innovatie. Zijn derde conclusie is dat
de ‘driehoek’ als motor voor onder
zoek en innovatie sterker wordt als
bedrijven, met steun van de overheid,
hun investeringen in onderzoek binnen
afzienbare tijd kunnen terugverdienen
door betere bedrijfsresultaten. Er
moet dus een verdienmodel zijn,
waarbij de overheid optreedt als
innovatiestimulator of ‘launching
customer’.

Teleurstellend
Het steeds verder verlagen van de
basisfinanciering door OCW vindt
De Quelerij ronduit teleurstellend.
Tegenover deze daling van de eerste
geldstroom staat weliswaar een
stijging van de tweede geldstroom,
maar puur financieel gezien is dat een
ongunstige ontwikkeling. De financiers
van tweedegeldstroomonderzoek
betalen namelijk niet de integrale
onderzoekskosten, maar alleen het
salaris van de onderzoekers. In de
praktijk scoort een universiteit met

meer tweedegeldstroomonderzoek
weliswaar wetenschappelijk hoger,
maar tegelijkertijd wordt die univer
siteit wel armer. Daarnaast gaat er
meer tweedegeldstroombudget naar
de ‘nieuwsgierigheidgedreven’ alge
mene universiteiten dan naar de drie
technische universiteiten, waardoor de
TU’s er relatief op achteruit zijn gegaan.
Of hij blij is met de recente ontwikke
lingen bij het ministerie van EL&I weet
De Quelerij nog niet. Dit ministerie is
een belangrijke partij voor de finan
ciering van derdegeldstroomonderzoek.
Nu de FES-gelden verdwijnen en er
een herverdeling van de bestaande
middelen komt - onder andere via het
topsectorenbeleid - is het onduidelijk
hoeveel geld beschikbaar komt voor
onderzoek door de TU. Positief is in
ieder geval dat dit ministerie zich richt
op het versterken van de samenwerking
binnen de ‘driehoek’ en investeringen
in universitair onderzoek door bedrijven
stimuleert via nieuwe fiscale regelingen.

Veel perspectief
Zeer te spreken is De Quelerij over de
relatie met het ministerie van I&M. Dit
ministerie neemt verantwoordelijkheid
en draagt als ‘sectorpartij’ bij aan
innovatie. Bijvoorbeeld met de op

richting van TrafficQuest en Infra
Quest, kenniscentra waarbinnen
Rijkswaterstaat samenwerkt met
TNO en de TU Delft. Verder geeft
Rijkswaterstaat financiële onder
steuning aan het convenant met
de faculteit. Voorwaarde is wel dat
ook andere private en publieke
partijen binnen de civieltechnische
sector financieel bijdragen. Ook de
EU biedt volgens De Quelerij veel
perspectieven. De EU-budgetten voor
derdegeldstroomonderzoek zijn groot
en er zijn ook beurzen voor excellente
onderzoekers.

Voor wat, hoort wat
Over de relatie met het bedrijfsleven is
De Quelerij duidelijk. Hier geldt ‘voor
wat, hoort wat’. Aangezien zowel de
universiteit als het bedrijfsleven elkaar
veel te bieden hebben, hoeft dit geen
probleem te zijn. Toch gaat niet alles
zoals gewenst. De bereidheid om te
investeren in langetermijnonderzoek dat vooral door promovendi wordt
gedaan en uiterst belangrijk is om tot
echt nieuwe oplossingen en producten
te komen - verschilt bijvoorbeeld sterk
bij de verschillende bedrijfssectoren.
Zo wordt 80% van de promotieonder
zoeken op het gebied van de maritieme
maakindustrie en de baggerindustrie
gefinancierd door bedrijven, terwijl
het aandeel private financiering bij
promotieonderzoeken op het gebied
van deltatechnologie, transport en
bouw en infrastructuur respectievelijk
slechts 10%, 8% en 4% bedraagt.

Investeringsbereidheid
De grote verschillen in investerings
bereidheid hangen volgens De Quelerij
direct samen met wie er baat heeft
bij de onderzoeksuitkomsten. Als dit
bedrijven zijn, is het aandeel private
financiering groot, omdat ze hun inves
teringen snel terugverdienen. En is het
vooral de overheid, zoals het geval is
bij onderzoek op het gebied van delta

technologie,
transport
en bouw
en
infra, dan is het
aandeel
klein. De overheid is
op deze onderzoeksgebieden in feite
de belanghebbende marktpartij, ook
met betrekking tot het intellectuele
eigendom, maar dat zie je nog onvol
doende terug in de bereidheid om het
onderzoek te financieren.

Droom
De Quelerij hoopt dat de situatie op
het gebied van deltatechnologie en
transport zal verbeteren door respec
tievelijk de topsector Water en de
topsectoren Logistiek en High tech
systemen. Bouw en infrastructuur zijn
echter niet als topsector gedefinieerd.
Iets wat hem erg verbaast. Zo is de
bouw goed voor 10% van het BNP,
vergt de bouw 40% van de totale
energieconsumptie in de gebouwde
omgeving, is 35% van het weg
transport bouw gerelateerd, en neemt
de bouw 35% van de afvalproductie en
50% van het grondstoffenverbruik voor
zijn rekening. Een belangrijke sector
dus waar ook nog eens veel valt te
verbeteren. Bijvoorbeeld door onder
zoek te doen naar nulenergie- en
nulmaterialengebouwen, naar mogelijk
heden van een flexibele levensduur en
naar ‘Built environment modelling’. Hij
riep de overheid en het bedrijfsleven
daarom op hem te helpen zijn droom te
verwezenlijken en samen met de TU’s,
TNO en Deltares een onderzoekspro
gramma rond bouw- en infrastructuur
op te zetten met een budget van vijftig
miljoen euro.
Na zijn oproep, die De Quelerij deed
op de eerste dag dat hij geen decaan
meer is, overhandigde hij de faculteits
sjerp en voorzittershamer aan zijn
opvolger Bert Geerken. De Quelerij
blijft als hoogleraar Civiele Techniek
aan de faculteit verbonden.
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Railverkeer in Nederland:
Eenvoud of flexibiliteit?

A
Hoewel we er graag over
zeuren, is het treinverkeer
in Nederland zo slecht nog
niet. Maar het spoor loopt
tegen zijn grenzen aan.
De vraag is, of de huidige
complexiteit van het net
beheerst moet worden,
of sterk vereenvoudigd.
De faculteit Transport &
Planning werkt aan oplos
singen - samen met andere
faculteiten en met Prorail
en NS.

ls assistent-professor Rob
Goverde van Transport &
Planning over zijn vak vertelt,
dringt de vergelijking met een sneltrein
zich op. Hoog tempo, weinig opont
houd. Met zijn vakgroep biedt hij
ondersteunende middelen voor de
spoor- en OV-sector, en ontwikkelt hij
de wetenschappelijke kaders en de
toekomstvisie. Uiteraard samen met
andere faculteiten, zoals de Faculteit
Werktuigbouwkunde, Maritieme
Techniek & Technische Materiaal
wetenschappen (3ME) en Techniek,
Bestuur en Management (TBM), want
‘die combinatie van anders tegen
dingen aankijken versterkt elkaar’.
Maar terug naar het treinverkeer hoe is het in Nederland gesteld, in
vergelijking met de ons omringende
landen? “Eigenlijk doen we het zo slecht
niet,” zegt Goverde. “Dat komt omdat
we sinds de jaren zeventig een goed
plan hebben met een heel gelijkmatige
dienstregeling, die elk uur hetzelfde is.
Dat geeft een hoge kwaliteit voor de
reiziger. In veel andere landen is het
treinverkeer meer ad hoc.”

“Je ziet bij noodmaatregelen hoe star
het systeem is. Er komt weliswaar een
aanpassing op de dienstregeling bij
verwachte problemen door bijvoorbeeld
sneeuwval, maar als die sneeuw niet
valt, is de dienstregeling niet meer
terug te veranderen.”

Reiziger als uitgangspunt
De reiziger is uiteindelijk waar het
om draait. Frequente treinen, weinig
overstappen en goede aansluitingen
zijn de belangrijkste uitdagingen.
Lastig in Nederland, waar het netwerk
een ‘kriskraspatroon’ heeft, in plaats
van een kern waar treinen van en
naartoe rijden. Goverde: “Je moet
herkomstbestemmingen zodanig
kiezen dat treinen niet leeg hoeven
te rijden, terwijl je ook weinig hoeft
over te stappen. De periodieke dienst
regeling kwam daarbij goed van pas
met zijn voorspelbare patroon.” Maar
de frequentie van treinen gaat gestaag
omhoog, en het aantal vervoerders
neemt toe. De rek is uit de dienst
regeling. “Volgens het Programma
Hoogfrequent Spoor (PHS) van de
spoorsector moet er uiterlijk in 2020
in de Randstad 6 intercity’s en 6 stop
treinen per uur rijden. Het voordeel is
dat aansluitingen binnen de Randstad
minder belangrijk worden, want de
volgende trein komt snel. Maar het
verkeer moet heel goed gestroomlijnd
worden en aansluitingen op minder
frequente treindiensten buiten de
Randstad blijven belangrijk. Dat zijn
grote uitdagingen.”

Flexibiliteit versus eenvoud
‘Grote uitdagingen’ lijkt nog een under
statement. Een incident heeft, door
de hoge bezettingsgraad van het
spoor, gevolgen voor de hele regio.
Een simpele wisselstoring kan uren
vertraging opleven voor reizigers.
Er zijn grof gezegd twee stromingen
om de problemen op te lossen: het
huidige - complexe - spoorwegsysteem
vereenvoudigen, of de complexiteit
beheersen. Waarbij de trend naar
vereenvoudiging neigt. “ProRail heeft
een sober spoorwegnet voor ogen,”
zegt Goverde, “waar meer treinen rij
den. Het bestaande - starre - systeem
is het uitgangspunt en de infrastructuur
wordt zodanig ingericht dat er zo min
mogelijk verstoringen zijn. Dat bete
kent bijvoorbeeld minder wissels, want
die zijn een bron van storingen. Maar
wissels maken je systeem ook flexibel.”
De manier waarop hij het zegt, verraadt
zijn mening: Goverde ziet als wiskun
dige meer in het beheersen van de
complexiteit, en in het systeem flexi
bel houden. “Wij denken dat je meer
kunt met het actief aansturen van de
verkeersleiding en de machinisten, door
ze betere beslissingsondersteuning te
Winnie Daamen en
geven. Nu hebben machinisten alleen
Serge Hoogendoorn
een dienstregeling, en de seinen. Ze
weten het niet als er een kruisende

4

Contact • April 2012

trein te laat komt, en ze drie minuten
voor niks stilstaan. Daar kun je
natuurlijk op anticiperen. Ook zaken
als energiezuinig rijden worden dan
mogelijk. Dat vergt meer interactie en
ook inzicht van de treindienstleiders,
die de rijwegen op de stations instellen.
Als je dat op verkeersleidingsniveau
regelt, met goede overzichten en visua
lisaties, kun je snel een inschatting
maken van de beste oplossing.”

Betere
beslissingsondersteuning
Om dat voor elkaar te krijgen, ont
wikkelt T&P tools die de samenhang
tussen de vervoersstromen waarborgen,
en ook de beperkingen tonen waar
mee lokaal rekening gehouden moet
worden. Want wat de ene treindienst
leider bij zijn station oplost, kan bij de
volgende treindienstleider juist weer
een probleem veroorzaken.
De verkeersleiding moet daarover
informeren, maar ontbeert de nood
zakelijke beslissingsondersteuning
om dit goed te doen. “Het huidige

systeem voor beslissingsondersteu
ning uit de jaren negentig voldoet
niet meer. Je wilt op netwerkniveau
een groter gebied aankunnen met
groeiende drukte, zodat je sneller,
betere beslissingen kunt nemen.
Je ziet bij noodmaatregelen hoe star
het systeem is. Er komt weliswaar
een aanpassing op de dienstregeling
bij verwachte problemen door bijvoor
beeld sneeuwval, maar als die sneeuw
niet valt, is de dienstregeling niet
meer terug te veranderen. Dan heb
je alsnog een probleem. Eigenlijk is
daar een nieuw, eigentijds en flexibel
systeem voor nodig,” betoogt Goverde.
“Zodat we onder alle omstandigheden
een goed alternatief zijn voor de auto,
in plaats van een negatief reisadvies
voor de trein geven bij noodweer.
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als
de algoritmen die we hier ontwikkelen
ingezet worden door bijvoorbeeld
ProRail. Niet alleen bij de planning,
maar ook in real-time bij storingen.
En dat ze ook werken.”

ProRail:
Robuust spoor

O

m de bereikbaarheid binnen
Nederland optimaal te houden
met een groeiende aantal reizi
gers, werkt ProRail op drie manieren
aan een verbetering van het spoor.
Het spoor moet robuuster worden,
ofwel minder storingsgevoelig. Er moe
ten meer treinen gaan rijden. Tot slot
moeten ook de kosten omlaag.
“Dat klinkt misschien tegenstrijdig,
maar vereenvoudiging van het spoor
wegnet kan op alle punten uitkomst
bieden.” Dat zegt ProRail-adviseur
Alfons Schaafsma, die een dag per
week gedetacheerd bij T&P werkt en
ook twee afstudeerders begeleidt.
“We hebben een spoorwegnet met
veel knooppunten en bestemmingen,”
gaat hij verder. “Het is complex om
te exploiteren, zeker als er wat fout
gaat. We kunnen het vereenvoudigen
door treinen strakker in corridors te
laten rijden, waarbij begin- en eind
punt van een trein altijd op dezelfde
spoorlijn ligt. Dan blijft het effect van
een verstoring beperkt tot die ene
corridor. Je kunt het vergelijken met
het netwerk van de ondergrondse in

Parijs of Londen: je moet wat vaker
overstappen, maar er rijden zoveel
treinen dat je spoorboekloos kunt
reizen en de overstap altijd haalt.”
Niet alleen de dienstregeling, maar
ook de stationsemplacementen
worden dan eenvoudiger. Je hebt
immers minder wissels nodig. Dat
geeft niet alleen minder kosten en
minder storingsgevoeligheid, maar
maakt ook een kortere afstand tussen
elkaar opvolgende treinen mogelijk en
een hogere reissnelheid. Daarnaast
gaat ProRail het spoor meer intensief
en ook preventief onderhouden.
Schaafsma: “Een voorbeeld van
preventief onderhoud is zelfdenkend
spoor: een wissel die zichzelf meldt
als hij meer stroom nodig heeft,
waaruit je kunt afleiden dat de werking
minder wordt. Dat is ook planmatig
interessant, omdat je dan aan het
spoor kunt werken volgens planning,
en niet onder tijdsdruk tijdens een
storing. Het is een vraag die we in het
kader van het Researchprogramma
Explorail hebben neergelegd bij de
universiteiten.”

3 actuele projecten

Waar is Transport &
Planning mee bezig?
STW-project
railverkeersmanagement

Betrouwbaar multimodaal
reizigersvervoer

Europees project
standaardisering

Hierin onderzoekt T&P samen met
de faculteit 3ME hoe je met betere
beslissingsondersteuning van
railverkeersleiders de landelijke
dienstregeling up-to-date houdt
bij verstoringen. Dit omdat het de
landelijke uitstraling van vertragingen
beheersbaar houdt. Prorail, NS, Arcadis,
Movares, DHV en Siemens zijn bij het
project betrokken. Daarnaast werkt
er een promovendus van T&P aan het
project, en zullen ook afstudeerders
een rol krijgen.

Als onderdeel van het NWO programma
Duurzame Bereikbaarheid Randstad
voert T&P samen met onder meer
stadsregio Amsterdam, Stadsgewest
Haaglanden, ProRail, NS, RET, en het
ministerie van I&M een project uit om
multimodaal vervoer in de Randstad
beter op elkaar aan te laten sluiten.
Ook reizigersgedrag is onderdeel van
het onderzoek. Hier werken twee
promovendi van T&P aan.

Binnen het 7e kaderprogramma is
onlangs een project gestart om het
Europese spoor naar een hoger niveau
te brengen. Het wordt uitgevoerd door
onderzoekers uit Engeland, Frankrijk,
Nederland, Italië, Zwitserland, Duitsland
en Zweden. Ook zijn infrastructuur
managers en kennisinstellingen uit
vijf van deze landen betrokken. Best
practices worden bekeken, maar ook
de onderlinge afstemming van de
dienstregelingen en de werking van
de bijsturing.

Intreeredes
Prof.dr.ir. (Han) J.C. Winterwerp
Chair Sediment Dynamics
This chair focuses on the transport and fate of
sediments in open water systems in general,
and that of fine, cohesive sediments in particular.
Fine cohesive sediments occur as flocs, containing
large amounts of water. Fine sediment-water
mixtures can therefore behave as a fluid, as a
soil, and everything in between. In the natural
environment, fine sediments are the primary
responsible for the light climate in the water column, and play a
crucial role in the health of benthic communities.
More recently, we study the stability of large sedimentary systems,
such as coasts, rivers and lakes. Some of these systems have been
so heavenly engineered that they switched into another, often highly
undesirable stable state.

Prof.dr. Wim (W.) van Vierssen
Leerstoel Science System Assessment (SciSA)
Deze leerstoel houdt zich bezig met de wissel
werking tussen het kennissysteem en de
samenleving en is ingesteld door het Rathenau
Instituut. De waarde van wetenschap is hier een
belangrijk perspectief. Water is beleidsmatig
inmiddels Topgebied geworden en valorisatie
dus een speerpunt. Daarbij is de samenwerking
tussen de publieke sector en het Nederlandse
MKB belangrijk. Een tweede onderzoeksperspectief is duurzaam
heid. Het waterprobleem is een vrij uniek milieuprobleem omdat
de watersector goed is georganiseerd en verbonden met de burger.
Het derde perspectief is dat van de steeds beter opgeleide bevolking.
De wetenschap heeft veel van z’n autoriteit verloren en de burger is
mondiger en beter geïnformeerd dan ooit. Dit alles bepaalt voor een
belangrijk deel het speelveld voor het wateronderzoek.

Overkoepelend centrum bij incidenten
Om grote incidenten beter op te vangen,
is eind 2010 een overkoepelend operationeel
centrum opgezet, het Operationeel Controle
Centrum Rail (OCCR). Hierin werken
verkeersleiders, vervoerders, aannemers
en weermensen samen, waardoor sneller

gecommuniceerd kan worden bij calamiteiten.
Het OCCR heeft eraan bijgedragen dat het effect
van verstoringen minder groot is doordat het
overzicht van de situatie sneller compleet is en
er ook sneller de juiste maatregelen kunnen
worden getroffen.

De NS: Flexibiliteit
en variatie

W

aar TU Delft werkt aan
tools voor bijsturing van
de dienstregeling, kijkt Leo
Kroon, logistiek adviseur bij NS en
professor Kwantitatieve Logistiek aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR), naar een andere bottleneck:
het bijsturen van materieel en perso
neel.
“Een hogere frequentie op trajecten
in de Randstad is voor de reiziger
positief,” zegt Kroon. “Maar omdat
het systeem dan gevoeliger wordt,

is alerte bijsturing bij verstoringen
de achilleshiel. Nu wordt een storing
zoveel mogelijk geïsoleerd: treinen
kunnen een deel van hun geplande
traject niet afleggen. Dat geeft onver
wachte reizigersstromen, en daar is
het materieel op de omreisroutes niet
altijd op berekend. Daarnaast moet
er personeel zijn - een dienst van
een machinist of conducteur kan niet
eindeloos duren. Dat is al ingewikkeld
om te plannen, maar bijsturing onder
tijdsdruk is helemaal complex.”
Het systeem zou volgens Kroon zo
flexibel moeten zijn dat het ook onge
plande reizigers kan accommoderen.
“Je hebt daarbij gedegen beslissings
ondersteuning nodig op alle terreinen,
en daarin zijn TU Delft en EUR mooi
complementair aan elkaar. Verbeterde
geautomatiseerde systemen in de bij
sturing zullen al aanzienlijk bijdragen
aan een betere kwaliteit. Je zou
eigenlijk willen dat het spoorwegnet
bij verstoringen automatisch op
een andere manier ingezet wordt,
vergelijkbaar met internet, waar het
systeem zichzelf aanpast als ergens

een server uitvalt. We gaan de goede
kant op, want we krijgen steeds beter
zicht op reizigersstromen en leggen
steeds meer nadruk op het bijsturen
van verstoringen. Daarnaast proberen

“Er moet niet te
veel overgestapt
worden..”
we het leed bij storingen te verzachten
met kleine dingen zoals koffie voor
gestrande reizigers.”
ProRail en de vervoerders staan tot
op zeker hoogte tegenover elkaar.
Kroon: “Natuurlijk moet je versimpelen
waar mogelijk. Maar reizigers vinden
een overstap vaak een disqualifier om
de trein te gebruiken. Daarom moet
er niet te veel overgestapt worden.
Momenteel worden ruim 70% van alle
treinreizen zonder overstap gemaakt,
en dat percentage zou niet te veel
moeten dalen.”

Prof. Tiedo (T.) Vellinga
Leerstoel Havens & Scheepvaartwegen
De haven van Rotterdam wil de meest duurzame
haven ter wereld worden. Is dat een illusie? Zal
door economische crises de inzet op korte termijn
commercieel gewin zijn? Zal de overheid het
moeten afdwingen onder druk van de milieu
beweging? Of, en die vraag staat in deze oratie
centraal, is er voldoende drive bij de private
sector voor een bottom-up proces waarbij groene
groei de motor is van economische vooruitgang? Een Greenport, kan
dat? En wat betekent dit voor havenbeheerders, industrie, overheden,
belangengroeperingen en kennisontwikkelaars, waaronder last but not
least, de universiteiten van Delft en Rotterdam. De oratie adresseert
deze uitdaging in de context van de huidige maatschappelijke dyna
miek, vanuit lessons learned, onder andere bij de ontwikkeling van
Maasvlakte 2.

Prof.dr. Rob (R.A.) Zuidwijk
Leerstoel Goederenvervoer en Verkeersnetwerken
De vanzelfsprekendheid waarmee we goederen
transporteren en het belang van bereikbaarheid
en transportemissies, zijn niet zonder meer
verenigbaar. Innovatieve oplossingen zijn
nodig om in de groeiende vraag naar transport
te voorzien op een duurzame manier. Vanuit
het perspectief van de vervoerder worden
goederen vaak verpakt in gestandaardiseerde
ladingeenheden en met zo efficiënt mogelijk gebruik van hulpmidde
len van de ene naar de andere plek verzonden. Vanuit het perspectief
van de verlader wordt de vracht een reiziger die op basis van eigen
voorkeuren zijn weg door een verkeersnetwerk zoekt. Hoe en in
welke mate kunnen beide perspectieven bij elkaar worden gebracht?
De nadruk ligt op het wereldwijde transport van maritieme containers,
maar de discussie is ook relevant voor andere aandachtsgebieden van
de leerstoel, zoals luchtvracht en transport in stedelijke omgevingen.

Meer intreeredes
www.intreeredes.citg.tudelft.nl
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Eerste baan is
schot in de roos
Om de havens van Maasvlakte 1 en 2 met elkaar te verbin
den wordt de Yangtzehaven eind dit jaar doorgestoken en
verbreed. Pieter Nordbeck onderzocht voor zijn afstudeer
werk welk effect dit heeft op de stromingen in de havens.
Na zijn afstuderen is hij gaan werken bij de projectorganisatie
Maasvlakte 2. Een droombaan volgens Nordbeck.

“V

rij snel na mijn afstuderen
heb ik de resultaten van mijn
onderzoek gepresenteerd
bij het Havenbedrijf”, vertelt Nordbeck.
“Na afloop kreeg ik de vraag wat ik
wilde gaan doen. Ik heb toen geant
woord dat ik graag bij Maasvlakte 2
zou werken. Hoewel het bedrijf meestal
mensen met ervaring in dienst neemt,
kreeg ik te horen dat ze me graag in
het team op de keet - waar de contract
managementorganisatie zit - wilden
hebben.”

Meedenken
“Sindsdien zit ik op de keet op de Maas
vlakte 2 en zie ik met mijn collega’s

er op toe dat we krijgen waarvoor
we betalen. In beginsel controleren
we of de aannemer zich houdt aan de
afspraken over kwaliteit, planning en
budget, maar in de praktijk doen we
veel meer. Zo denken we mee over het
ontwerp en bekijken we samen met
de aannemer hoe hij werkzaamheden
efficiënter kan uitvoeren en de kwaliteit
kan verhogen.”

Werkcultuur
“Uitgangspunt bij ons werk is dat we
minstens zo goed op de hoogte moeten
zijn als de aannemer. In het begin vond
ik dat lastig en vroeg ik me af of ik wel
genoeg kennis had. Ik kwam net kijken
en zat in een team met mensen die
er al jaren werkten. Door de prettige
werkcultuur waren mijn twijfels echter
gauw verdwenen. Je mag fouten maken
en krijgt veel ruimte om je in nieuwe
onderwerpen te verdiepen, workshops
te doen en mee te lopen met ervaren
collega’s. Zo kun je snel deskundigheid
opbouwen op nieuwe terreinen.”

Effecten deelopleveringen
“Inmiddels ben ik bij allerlei onder
delen van de aanleg betrokken. Ik zit
in het kernteam Nautiek, dat kijkt welke
effecten verschillende uitvoeringsfases
hebben op de stromingen in de havens
en dat loodsen en andere vaarweg
gebruikers hierover informeert.
Daarnaast toets ik de kwaliteit van de
steenbekleding van de harde zeewering
en beoordeel ik of de oeververdediging
met geotextiel en stenen voldoende
bescherming biedt tegen de elementen
en of deze werkzaamheden correct
worden uitgevoerd.”

Vermakelijke situatie
“Wat dit werk zo leuk maakt is dat je
’s ochtends iets uitdenkt en je soms
’s middags al, als je uit het raam kijkt,
kunt zien dat die dingen werkelijkheid
worden. Verder vind ik het fascinerend
hoe snel ik hier zelfstandig mijn werk
mag doen. Dat leverde een tijdje
terug nog een vermakelijke situatie
op. In het kernteam Nautiek beheer

Gedrag ‘kustrivier’ steeds beter in beeld
Het Havenbedrijf Rotterdam
voert een uitgebreid moni
toringprogramma uit naar
de milieueffecten van de
aanleg van Maasvlakte 2.
Speerpunt hierbij zijn de
gevolgen van de zandwinning
op het leven in de Noordzee
en de Waddenzee. Naast
uitgebreide metingen worden
modellen gebruikt om de
verspreiding van opgewerveld
slib te berekenen. Onderzoek
van Julie Pietrzak, hoogleraar
Fysische Oceanografie bij
de sectie Vloeistofmechanica,
levert kennis op waarmee
de voorspellingskracht van
deze complexe modellen
verbetert.
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D

e eerste fase van Maasvlakte 2
is uiterlijk in 2013 gereed. Er is
dan een oppervlak van onge
veer 600 hectare beschikbaar voor
bedrijfsterreinen en infrastructuur.
Om dit nieuwe land aan te leggen
is 240 miljoen kubieke meter zand
nodig. Circa 85 procent hiervan komt
van een zandwinningsgebied op de
bodem van de Noordzee, ruim tien
kilometer uit de kust. Het overige
zand komt vrij bij het doortrekken van
de Yangtzehaven en het uitdiepen
van de bestaande havens.

Milieueffecten
De winning van zand op zee heeft
twee duidelijke effecten. Het eerste
is aantasting van het bodemleven,
vooral op de winplaats. Om dit
effect te minimaliseren heeft het
havenbedrijf gekozen voor diepe
zandwinputten om het oppervlak aan
verstoorde zeebodem te beperken.
Het tweede effect is vertroebeling van
het water. Bij de zandwinning zuigen
de baggerschepen ook slibdeeltjes op

die via de zogeheten overvloei weer in
het zeewater terechtkomen. De meeste
slibdeeltjes zakken direct weer naar de
bodem. Een deel blijft echter lang in
het water zweven en zorgt voor troebel
water dat zich via de getij- en lokale
stromingen verspreidt. Troebel water
beperkt de lichtinval, waardoor de kans
bestaat dat algen minder hard groeien,
er minder voedsel is voor algenetende
organismen en uiteindelijk ook vogels
en vissen minder te eten hebben.

de rekolonisatie van het bodemleven
rondom de zandwinput gaan maxi
maal door tot 2023. Het lastige bij de
analyse van de meetgegevens is om
vast te stellen of de gemeten effecten
het gevolg zijn van de zandwinning
of zijn terug te voeren op natuurlijke
variaties. Daarom is geprobeerd om
met modellen in kaart te brengen
hoe het slib zich verspreidt dat bij
de zandwinning vrijkomt.

Zeer complex
Metingen
Om te zien of de aanleg nadelige
gevolgen heeft op het bodemleven en
de voedselketen heeft het Havenbedrijf
voorafgaand aan de aanleg uitgebreide
nulmetingen gedaan in de kustzone
tussen Vlissingen en Petten. Sinds
de aanleg in volle gang is, herhaalt
het bedrijf deze metingen ieder jaar.
In 2013 vindt een evaluatie van de
monitoringgegevens plaats en wordt
besloten of de slibmetingen door
gaan tot 2015 of al eerder kunnen
worden gestopt. De metingen naar

“De verspreiding van slib hangt sterk
af van de stromingen in de kustzone”,
vertelt Pietrzak, ”en juist in deze zone
zijn de stromingen zeer complex.
Je hebt er namelijk te maken met
verschillende soorten water - het
zoute zeewater en zoete rivierwater
- die soms wel en soms niet mengen,
afhankelijk van de omstandigheden.
Ons onderzoek is erop gericht het
inzicht in de stromingen en de inter
actie tussen het rivier- en zeewater te
vergroten. De grote lijn is al langere
tijd bekend. Het Rijnwater dat via de

ik een pot geld, waarmee we externe
adviezen kunnen inkopen. Daardoor
werd ik een paar maanden na mijn
afstuderen ineens de opdrachtgever
van een onderzoeker bij Deltares, die
mij tijdens mijn afstuderen nog had
begeleid en ingewijd in het modelleren
van stromingspatronen.”

Op zoek
“Ik kan niet anders zeggen dan dat
ik het hier onwijs naar mijn zin heb.
Het gekke is dat dit soms ook als
een nadeel voelt. Nu het eerste deel
van Maasvlakte 2 bijna gereed is,
begint ons werk hier op de keet af te
nemen. Ik moet daarom binnen het
Havenbedrijf op zoek naar een andere
klus. Maar omdat ik zo tevreden ben
over mijn huidige functie is dat best
lastig. Gelukkig denken ze met me
mee, investeren ze in me en krijg ik
de ruimte om mijn voorkeuren aan te
geven. Wat het gaat worden weet ik
nog niet. Misschien wil ik wel een tijdje
een project doen in het buitenland.”

Nieuwe Waterweg de zee instroomt
is lichter dan het zeewater en blijft
bovenop het zwaardere zeewater lig
gen. Nadat het in zee is gestroomd,
buigt het onder invloed van de
Corioleskracht rechtsaf richting Den
Helder. Er ontstaat dus een ‘kustrivier’,
een zoetere waterstroom die min of
meer los van het onderliggende zoute
zeewater langs de Waddeneilanden
richting Noorwegen gaat.”

Getij
“Uit ons onderzoek blijkt dat er allerlei
variaties zijn op dit ‘basisgedrag’ van
de kustrivier en dat de waterkolom
soms sterk gelaagd is en op andere
momenten volledig gemengd. Het
getij heeft hierop een grote invloed.
Normaal bewegen de getijstromingen
zich evenwijdig aan de kustlijn, met
vloed naar het noorden en met eb
naar het zuiden. Soms zijn er echter
ook stromingen dwars op de kust, in
een strook van dertig kilometer breed
van Hoek van Holland tot IJmuiden.
Dan beweegt het zoetere en lichtere
oppervlaktewater zich zes uur lang
van de kust af. Daardoor komt vlakbij
de kust zouter zeewater omhoog. Dit
proces ‘upwelling’ geheten, hebben

Kennis ontwikkelen
voor duurzame en
efficiënte havens
Dat ziet deeltijd havenprofessor Tiedo Vellinga als zijn
belangrijkste taak. Sinds een jaar bekleedt hij de leer
stoel Havens en Scheepvaartwegen. Naast zijn functie als
hoogleraar, die hij twee dagen per week vervult, werkt hij
drie dagen per week bij de projectorganisatie Maasvlakte 2
van het Havenbedrijf Rotterdam. Kiezen voor duurzaamheid
en efficiëntie betekent volgens hem dat je binnen de beperkte
milieuruimte van havens zo veel mogelijk kunt doen.

V

ellinga is uiterst tevreden met
zijn twee banen. “Na mijn studie
Kustwaterbouwkunde in Delft
ben ik in 1979 bij het Havenbedrijf
Rotterdam gaan werken. Ondertussen
heb ik er van alles gedaan en nog altijd
werk ik er met veel plezier. Ik ben
begonnen bij een ontwerpafdeling,
heb daarna jaren in het beheer en
onderhoud gewerkt en ben in 2004
toegetreden tot het management van
de projectorganisatie Maasvlakte 2.
Inmiddels ben ik verantwoordelijk
voor het monitoren van alle effecten

we voor het eerst in satellietbeelden
waargenomen. Zes uur later beweegt
het oppervlaktewater zich terug naar
de kust en duwt het het zoutere water
terug naar de bodem. Dit proces heeft
groot effect op de slibverspreiding.”

Menging
“Ook de windrichting en windsnelheid
beïnvloeden het gedrag van de kust
rivier. Bij een windsnelheid van vijf
meter per seconde en een noordenen oostenwind waaiert de kustrivier
voor de kust van Zuid-Holland breder
uit, maar blijft de gelaagdheid in tact.
Bij een windsnelheid van tien meter
per seconde en noordenwind verspreidt
het water zich bij het Haringvliet en
de Nieuwe Waterweg nog verder zee
waarts en begint het zoete water zich

van de aanleg en het gebruik van de
Tweede Maasvlakte. In 2004 ben ik
ook een dag per week gaan werken
bij mijn voorganger hier aan de TU
Delft, professor Han Ligteringen.
Begin vorig jaar ben ik hem opgevolgd
als hoogleraar. Dat voelt voor mij als
een bekroning van mijn carrière.“

ringen in onderwijs en onderzoek
passen goed bij de ambitie van het
bedrijf om van de Rotterdamse haven
de meest duurzame en efficiënte
haven van de wereld te maken. Om
die ambitie te kunnen waarmaken is
toegang tot nieuwe wetenschappelijke
kennis nodig. Denk aan kennis op
het gebied van havenontwikkeling,
havenbeheer, verkeersmanagement,
goederenvervoer, schepen, maar
bijvoorbeeld ook van golven en
stromingen. Door samen te werken
met universiteiten en een aantal
havenleerstoelen te sponsoren, staat
het Havenbedrijf aan de bron van
nieuwe kennis en kan het ook nog eens
meepraten over de onderzoeksagenda
en aangeven welke vraagstukken het
belangrijk vindt.”

Ambitie

Beperkte milieuruimte

”Het Havenbedrijf sponsort mijn
leerstoel, evenals twee andere leer
stoelen aan de TU Delft en vier aan
de Erasmus Universiteit. Deze investe

“Dat het Havenbedrijf sterk inzet op
duurzaamheid en efficiëntie vind ik een
verstandige keuze. De Rotterdamse
haven is min of meer gebonden aan
emissieplafonds voor stoffen als
SOx, NOx, CO2 en fijn stof en geluid.
De beschikbare milieuruimte is dus
beperkt en zal in de toekomst alleen
maar kleiner worden. Als je binnen die
beperkte milieuruimte zo veel mogelijk
economische activiteit wilt genereren
- wat het primaire doel is van het
Havenbedrijf - kun je het beste kiezen
voor duurzame bedrijven met een
efficiënte procesvoering. Los daarvan
zie je dat bedrijven die op milieugebied
koploper zijn, ook in de breedte hun
bedrijfsvoering vaak beter op orde
hebben.”

te mengen met het zeewater. Komt de
wind uit het zuiden dan wordt de kust
rivier dichter tegen de kust aangedrukt
en mengen de verschillende waterlagen
goed. Ook bij een westenwind treedt
er goede menging.Bovendien wordt
de kustrivier bij deze windrichting iets
meer naar het zuiden gedrukt.”

Beter voorspellen
Pietrzak vervolgt: “Al deze water
bewegingen hebben effect op de
verspreiding van slib en de plek
waar meegevoerd slib weer bezinkt.
Door deze kennis in te bouwen in de
bestaande rekenmodellen kunnen we
de milieueffecten van zandwinning,
maar ook van een grootschalige land
uitbreiding zoals Maasvlakte 2 beter
voorspellen.”

De sectie Vloeistofmechanica is nauw betrokken bij het in kaart
brengen van de effecten van de zandwinning voor Maasvlakte 2 op het
slibtransport in de Noordzee. Zo adviseert Pietrzak het Havenbedrijf
en onderzoeksinstituut Deltares over de te volgen aanpak. Verder
hebben twee studenten van haar de afgelopen tijd onderzoek gedaan
naar het gedrag van de kustrivier en heeft Pietrzak een PhD-voorstel
geschreven om de kennis hierover verder te verdiepen. Dit voorstel
wordt binnenkort ingediend bij STW.

Selectiecriterium
Vellinga vervolgt: “Vanuit het streven
om de beschikbare milieuruimte zo
goed mogelijk te benutten, hanteert
het Havenbedrijf bij het werven van
nieuwe bedrijven voor Maasvlakte 2
duurzaamheid als belangrijk selectie
criterium. Bij de eerste tender voor een
containerterminal heeft dat uitstekend
gewerkt. In hun plannen hebben de
deelnemende bedrijven aangegeven
wat ze willen doen om hun emissies te
beperken, hoe ze het containervervoer
via de weg willen terugdringen en hun
vervoersketen willen optimaliseren
en met welke maatregelen ze hun
energiegebruik willen minimaliseren.
Een aantal bedrijven is in de plannen
zelfs een stuk verder gegaan dan de

duurzaamheidseisen die het Haven
bedrijf vooraf voor ogen had”

geen moeizame procedures bij de Raad
van State nodig om meningsverschillen
uit te vechten.”

Korting havengelden
“Een ander initiatief om duurzaamheid
te bevorderen is het geven van korting
op de havengelden aan de schoonste
schepen. In internationaal verband
heeft het Havenbedrijf daartoe de
Environmental Ship Index ontwik
keld, een meetlat waarmee je de
milieuprestaties van zeeschepen kunt
beoordelen. Doel van deze korting,
die ook al in een aantal andere havens
wordt gegeven, is reders te stimuleren

“De beschikbare
milieuruimte is
beperkt en zal
alleen maar
kleiner worden..”
om sneller met schonere schepen te
komen. De meeste zeeschepen zijn
nu enorm vervuilend en de regelgeving
gericht op het toepassen van schonere
brandstoffen en motoren verloopt
volgens de deelnemende havens
veel te langzaam.”

Dialoog
“Opvallend is dat het Havenbedrijf
vanaf het begin van de planvorming
heeft gekozen voor een dialoog met de
omgeving, waarbij steeds is gekeken
hoe zowel de wensen van het Haven
bedrijf als die van de verschillende
stakeholders - denk aan Milieudefensie,
Natuurmonumenten en Faunabescher
ming - kunnen worden vervuld. Deze
vorm van strategisch omgevings
management heeft veel opgeleverd.
Zo is met Milieudefensie een overeen
komst getekend om de luchtkwaliteit
nog verder te verbeteren, onder andere
door de genoemde korting voor schone
schepen en het gebruik van hele
schone brandstoffen door de schepen
van het Havenbedrijf. En met Fauna
bescherming zijn afspraken gemaakt
om in het havengebied blijvend ruimte
te reserveren voor mantelmeeuwen.
Het mooie is dat niet alleen natuur en
milieu hier baat bij hebben, maar ook
het hele planproces. Door samen te
werken en te overleggen zijn namelijk

Onderzoeksprojecten
Vellinga gaat ervan uit dat zijn leer
stoel een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de duurzame inrichting en
exploitatie van havens: “De komende
jaren staan allerlei onderzoeksprojecten
op de rol die uiterst bruikbare kennis
zullen opleveren. We gaan bijvoorbeeld
onderzoeken hoe we goederenketens
kunnen optimaliseren en kunnen
zorgen dat containers over water tot
in de haarvaten van het achterland
worden getransporteerd. Ook zullen
we ons richten op de mogelijkheden
van flexibele haveninfrastructuur,
efficiëntere terminals en de kansen
die samenwerking tussen verschillende
havens biedt. Een ander onderwerp
waarnaar we onderzoek gaan doen is
value management. Welke waarde kun
je creëren voor eigenaren, gebruikers
of de maatschappij met investeringen
in infrastructuur? Ik zoek hiervoor een
promovendus die gaat onderzoeken
hoe je met value management investe
ringsplannen beter kunt onderbouwen
en vergelijken.”

Logistieke processen
“Het lijkt me ook zinvol om onderzoek
te doen naar de mogelijkheden
van AIS - dat staat voor Automatic
Identification System - voor verkeers
management. Elk schip is tegenwoordig
uitgerust met AIS dat werkt met een
satelliettransponder die informatie
uitzendt over positie, vaarsnelheid
en bijvoorbeeld de naam en eigen
schappen van het schip. Door gebruik
te maken van deze informatie krijg je
zicht op het gedrag van schepen, hun
onderlinge interactie en de benutting
van vaarwegen, sluizen en terminals.
Je kunt een containerschip bijvoor
beeld adviseren om wat langzamer
te gaan varen - wat brandstof scheelt
en zorgt voor minder schadelijke
emissies - als je ziet dat het anders
op de rede moet wachten vanwege
drukte bij de terminal. En als je via
AIS ook gegevens over de lading van
een schip gaat verzenden, kun je
de logistieke processen verbeteren.
Zo kunnen logistieke dienstverleners
zich voorbereiden als ze weten dat
een schip met een bepaalde lading
aankomt.”
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Fietsende gasthoogleraar uit de VS
Robert Bertini is hoogleraar
Civil & Environmental Engin
eering aan de Portland State
University in Oregon.
Van 2009 tot 2011 werkte
hij voor de regering van
president Obama. Hij was
Deputy Administrator van
de Research and Innovative
Technology Administration
(RITA) van het Department
of Transportation. Sinds
augustus 2011 heeft hij een
sabbatical en werkt hij als
gasthoogleraar bij de afdeling
Transport & Planning.
Op de werkkamer van Bertini staat
een fiets tegen de muur. Het blijkt
niet zijn fiets te zijn, maar hij is wel
een enthousiaste fietser. Iedere dag
komt hij op de fiets naar zijn werk
en in zijn vrije tijd maakt hij graag
fietstochten in de omgeving van
Delft. “De mogelijkheid om veel te
kunnen fietsen in een land met een
goede fietsinfrastructuur heeft zeker
meegespeeld bij mijn keuze voor Delft,”
vertelt Bertini. “In Portland doe ik ook
veel op de fiets, maar daar is fietsen
geen onderdeel van de cultuur zoals
hier in Nederland. Bij ons zijn veel
fietsers, maar de fietsvoorzieningen
zijn niet van het hoge Nederlandse
niveau. Hier zie je dat mensen van alle
leeftijden op de fiets stappen. Zelf vind
ik het fantastisch om onderdeel te zijn
van die grote fietsersgemeenschap.”

Wereldtop
“Natuurlijk was de belangrijkste reden
om mijn sabbatical hier te doen het
feit dat de afdeling tot de wereldtop

hoort en veel excellente onderzoekers
en studenten heeft. Daar komt bij
dat ik al jaren goed bevriend ben met
hoogleraar Serge Hoogendoorn en
universitair hoofddocent Hans van
Lint. Als je een jaar in het buitenland
verblijft zijn goede persoonlijke
contacten erg belangrijk. Wat ook
sterk heeft meegespeeld bij mijn keuze
voor Delft is het grote aantal PhDstudenten dat bij de afdeling werkt.
Op mijn faculteit hebben we veel
masterstudenten, maar minder PhD’s.
Ik wil graag meer PhD’s, onder andere
om de kwaliteit van ons onderzoek te
verhogen. Daarom wil ik graag zien hoe
een model met veel PhD’s in de praktijk
werkt. Verder is het natuurlijk een
fantastische kans om een tijd in een
ander land te leven, zeker als je van
daaruit ook nog eens eenvoudig naar
omringende landen kunt reizen.”

ondernemende mensen. Ook was
het erg leerzaam. Zo heb ik ervaren
hoe moeilijk het is om de uitkomsten
van onderzoek te laten ‘landen’ bij
beleidsmakers. Daarnaast ben ik me
nu veel beter bewust hoe lastig beleid
is te veranderen en hoe veel tijd
veranderingen vragen. Uiterst nuttige
ervaringen die ik terug in Portland zeker
zal meenemen in mijn onderzoek en
onderwijs.”

Verkeersmanagement
“Voor mijn werk in Washington had
ik van mijn universiteit twee jaar
onbetaald verlof gekregen. Na die
twee jaar ben ik weer teruggekeerd
naar mijn academische ‘roots’. Terug
in Portland kreeg ik toestemming
voor een sabbatical en kon ik mijn
plan om een jaar in Delft te werken
alsnog uitvoeren. Inmiddels ben ik

“Wat me opvalt zijn de verschillende
vormen van samenwerking tussen
de afdeling en andere partijen.”
Stimulerend
“Eigenlijk wilde ik al in 2009 een
sabbatical nemen om naar Delft te
komen. In dat jaar werd ik echter
gevraagd om voor de regering van
Obama te werken. Ik ben twee jaar
Deputy Administrator van RITA
geweest, het agentschap binnen het
Department of Transportation dat
verantwoordelijk is voor onderzoek.
Ik gaf in die functie leiding aan een
organisatie met circa 750 mensen die
verantwoordelijk is voor onderzoek,
educatie, innovaties en data-analyses
op het gebied van transport. Het
was stimulerend om daar nauw
samen te werken met creatieve en

hier een aantal maanden en het bevalt
me uitstekend. Net als in Portland
houd ik me vooral bezig met onder
zoek rond verkeersmanagement.
Zo werk ik samen met Hans van Lint
aan een internationaal boek over
‘traffic flow theory’. Ook werk ik een
dag per week bij TrafficQuest, een
samenwerkingsverband van de TU
Delft, Rijkswaterstaat en TNO dat
zich richt op het ontwikkelen en
borgen van kennis op het gebied
van verkeersmanagement. Verder
begeleid ik informeel een aantal
promotieonderzoekers en help ik
hen bijvoorbeeld bij het leggen
van contacten in de VS.”

Waardevol
“Een jaar werken bij een internatio
nale universiteit vind ik waardevol,
omdat ik zo kennismaak met andere
werkwijzen en andere inzichten. Een
voorbeeld. In de VS wordt onderzoek
vaak gesponsord. De sponsor wil
naast het academische eindproduct
meestal ook een eigen product. Dat is
niet altijd eenvoudig. In Nederland zie
ik dat minder en ik heb de indruk dat
gesponsorde onderzoeksprojecten hier
tot één product leiden, waarmee zowel
de sponsor als de universiteit tevreden
is. Verder valt me op dat masterstu
denten en PhD’s hier vaak het eind
product van een voorganger - denk
aan software - als startpunt nemen
en vervolgens proberen het verder te
ontwikkelen. Een dergelijke continue
kennisontwikkeling is bij ons minder
gebruikelijk.”

Samenwerking
“Een ander verschil is de achtergrond
van de onderzoekers. In Portland
bestaan mijn collega’s voornamelijk
uit civiel ingenieurs, terwijl hier
bij T&P ook wiskundigen werken.
Daardoor worden vraagstukken hier
anders aangepakt en wordt veel meer
gewerkt met wiskundige modellen.
Daar kan ik veel van leren. Wat me
verder opvalt zijn de verschillende
vormen van samenwerking tussen de
afdeling en andere partijen. Denk aan
TrafficQuest, maar ook aan de TRAIL
onderzoeksschool, een samenwerkings
verband van de TU Delft met vier
andere Nederlandse universiteiten dat
op hoog niveau onderzoek doet naar
transport, infrastructuur en logistiek.
Dergelijke samenwerking is een mooi
voorbeeld voor de VS en ik hoop
mensen op grond van mijn Nederlandse
ervaringen te kunnen overtuigen
dat het werkt en echt wat oplevert.”

Naam:
Robert Bertini
Robert Bertini is 46 jaar.
Hij behaalt zijn MSc-diploma
Civil Engineering in 1988
aan de San Jose State
University. Hij werkt bij
verschillende organisaties
en start in 1995 met een
promotieonderzoek aan de
University of California in
Berkeley. Dit onderzoek rondt
hij in 1999 met succes af.
Na een jaar te hebben
gewerkt als senior onder
zoeker bij Daimler Chrysler
Research and Technology
North America wordt hij in
2000 hoogleraar aan de
Portland State University.
Van 2009 tot 2011 werkt
hij voor de regering van
president Obama als
deputy administrator van
de Research and Innovative
Technology Administration
van het ministerie van
Transport. In zijn vrije tijd
fietst Bertini graag en speelt
hij hoorn in de Koninklijke
Harmoniekapel Delft.
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