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Stefan Aarninkhof werkt het grootste deel 
van zijn tijd als programmamanager voor 
de Stichting Ecoshape. Hij bouwt met groot 
enthousiasme aan uitdagende waterbouw
kundige projecten. “Ik wil kwaliteit toevoegen, 
door met de natuur te bouwen.”
Lees verder op pagina 2 >>

De TU Delft stimuleert ondernemerschap 
nadrukkelijk, we spraken met drie afgestu
deerden die inmiddels succesvol een onder
neming leiden: Jan van der Tempel van 
Ampelmann, Rutger de Graaf van Deltasync 
en Johan Breukink van Knaek. Lees verder 
op pagina 4 >>

Beste lezer, 
In het voorwoord van het vorige nummer noemde ik vier belangrijke onderwerpen waarop we 
ons de komende jaren richten. Eén daarvan is ‘connectivity’. Als faculteit functioneren we niet als 
een geïsoleerd eiland, maar zijn we nauw verbonden met de wereld om ons heen. Een wereld vol 
maatschappelijke vraagstukken die vaak alleen goed zijn te beantwoorden door verbindingen te 
leggen met andere disciplines. Het artikel over het onderzoek van hoogleraar geomilieutechniek 
Timo Heimovaara illustreert dat goed, evenals het verhaal van alumnus Stefan Aarninkhof, die 
‘bouwt met de natuur’. 

Vanzelfsprekend stopt onze verbondenheid niet bij de grenzen van Nederland. Zo gaan we steeds 
meer samenwerken met onderzoekscentra in China. In de eerste plaats omdat de interesse van 
China voor de TU Delft groot is en samenwerking positief is voor kennisontwikkeling en uitwisseling. 
Daarnaast bieden de unieke Chinese onderzoeksfaciliteiten ons de kans experimenten te doen tegen 
een fractie van de kosten.

Het afgelopen jaar hebben we jonge, vakbekwame en enthousiaste mensen kunnen vinden voor 
vrijkomende en nieuwe leerstoelen. Daarbij hebben we bewust gekozen voor een aantal praktijk 
hoogleraren, experts uit het bedrijfsleven, die garant staan voor een goede verbinding tussen 
wetenschap en markt.

Al enige tijd bieden we online educatie aan. Ging het eerst om een beperkt aantal vakken, vanaf 
september kunnen studenten onze master Watermanagement online volgen. Ondertussen hebben we 
ook al een volgende stap gezet met MOOC, massive open online course. Zo heeft iedereen, waar ook 
ter wereld, vanaf 16 september gratis online toegang tot het vak Introduction to Water Treatment.  

Als faculteit proberen we in verbinding te blijven met onze alumni. In dit nummer spraken we met 
drie van onze afgestudeerden die een eigen onderneming zijn begonnen. Wat heeft hen daartoe 
gebracht en wat doen ze nu? Ook van alle andere alumni willen we graag weten 
waar ze zijn terechtgekomen. Daarom sturen we binnenkort een vragenformulier 
mee met onze emailnieuwsbrief. Ik hoop dat u dit wilt invullen en terugsturen. 

Ik wens u veel leesplezier,

Bert Geerken, 
Decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

CiTG heeft vele banden met China, 
sinds kort de grootste handelsnatie 
ter wereld. Er zijn in China verschil
lende onderzoekscentra opgezet, 
op het gebied van Geodesie, Water 
en Urban Systems & Environment. 
Lees verder op pagina 6 >>

In het najaar starten de masterclasses voor alumni 
Meer informatie via: citg.tudelft.nl/masterclasses
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te maken, en daardoor mensen weet 
te inspireren. Daarnaast probeert hij 
open te staan voor mensen, er voor 
ze te zijn en ervoor te zorgen dat 
iedereen zijn werk zo goed mogelijk 
kan doen. “Als je steeds je hart volgt 
en de dingen die je leuk vindt doet, 
haal je daar een enorme drive uit.”

Praktijk en onderzoek
Na zijn promotie bij Waterbouw, 
werkte Aarninkhof tien jaar voor 
wat nu Deltares heet. Hij komt nog 
regel matig op de TU, en was de 
eerste afstudeerder en promovendus 
van professor Marcel Stive. Aarninkhof: 
“Het contact is nog steeds erg goed. 
We hebben onlangs samen een 
groot STW Perspectief programma 
binnengehaald rond de Zandmotor, 
een experimentele zandsuppletie 
voor de kust van Delfland. In dat 
programma gaan we met twaalf 
promovendi en drie postdocs wer
ken aan een goede analyse van 
de zandsuppletiestrategie. Een 
uniek project, dat de informatie 
oplevert om wereldwijd zandmotor
achtige oplossingen aan te leggen. 
Het bijzondere vind ik de manier 
waarop het onderzoek aansluit op 
de praktijk. Het is natuurlijk fan tas
tisch als we zo kunnen samen werken. 
In die zin staat de TU Delft dicht bij 
het bedrijfsleven.”

Kwaliteit toevoegen
Zijn overstap van Deltares naar 
Boskalis was zijn kans om te werken 
op het grens  vlak van kennis ontwik
ke ling en de toepassing in de prak
tijk. “Ik kwam weer met de civiele 
techniek in de breedste zin des 
woords in aan raking  geweldig. 
Bij een bedrijf als Boskalis is ook 
enorm veel mogelijk, als je het goed 
aanpakt. Je moet onder nemend in 
het leven staan om dit soort dingen 
te kunnen doen. Ik hou van de 
dingen exploreren en vind het leuk 
te werken bij een afdeling waar je 
kwalitatief wat toe kunt voegen aan 

dat hart gevolgd, en dan kom je vanzelf
in Delft terecht.” Een nieuwe wereld 
ging open, met de kennis die hij op 
deed, maar ook het verenigingsleven 
waar hij actief in werd. “Een heel 
vormende periode, waarin ik veel deed 
bij Sint Jansbrug en bij het Water bouw
dispuut, onder meer de orga nisatie van 
een grote studiereis naar Hong Kong 
en China. Dat was trouwens mijn eerste 
echte kennismaking met het vakgebied 
en de vakgroep Waterbouwkunde.”

Enthousiasmeren
De tijd in Delft maakte de Twente
naar meer assertief en opener. Naast 
vak  inhoude lijke kennis, leerde hij 
er werken in groepen, waar hij veel 
profijt van heeft in zijn huidige werk. 
“Bouwen met de natuur is bij uitstek 

iets waar je voor moet samenwerken. 
Het gaat erom dat je mensen kunt 
enthousiasmeren om samen tot de 
beste oplossing te komen. Daarbij 
moet iedereen zich open stellen. 
Het is niet de bedoeling dat een 
ecoloog in een ingenieur verandert, 
of omgekeerd, maar wel dat ze 
begrijpen hoe elkaars wereld eruit 
ziet, en wat de ander beweegt. 
Dat is dagelijkse kost voor mij.”

Na enig aarzelen zegt Aarninkhof wel 
te geloven dat hij een enorme passie 
heeft om iets goeds van Ecoshape 

Alumnus Stefan Aarninkhof:   

“Het gaat erom dat je mensen 
kunt enthousiasmeren.”
Hij werd het net niet, 
ingenieur van het jaar 2013, 
maar als je naar de criteria  
kijkt, had de titel hem goed 
gepast. Stefan Aarninkhof 
bouwt met groot enthou sias
me aan uitdagende water
bouw kundige projecten. 
“Ik wil kwaliteit toevoegen, 
door met de natuur te 
bouwen.”

“Het was een treurige mid
dag,” grapt hij. Hij heeft 
net gehoord dat de jury 

weliswaar lovend was, maar een van 
de andere drie genomineerden tot 
ingenieur van het jaar heeft benoemd. 
Hij is er niet erg rouwig om  al was 
hij blij verrast over zijn voordragen 
door Boskalis, waar hij werkt voor de 
Engineering Department Hydronamic. 
“Verrast, omdat ik binnen het bedrijf 
een bijzondere rol heb  ik vind de link 
met de onderzoekswereld erg leuk en 
ik ben veel bezig met contacten buiten 
het bedrijf. Maar het was duidelijk een 
waardering voor mijn werk en voor mij 
als persoon.”

Bouwen met natuur
Aarninkhof werkt het grootste deel van 
zijn tijd als programmamanager voor 
de Stichting Ecoshape, een consortium 
van aannemers, adviesbureaus, kennis   
insti tuten en overheden, dat het pro  
gram ma Bouwen met de Natuur uit   
voert. “Aan het innovatieprogramma, 
met een omvang van 30 miljoen euro, 
werken zo’n 200 mensen in verschillen
de pro jec ten. Doel van het programma 
is dat we bouwen mèt de natuur in 
plaats van in of tegen de natuur, en 
met alle partijen die bij waterwerken 
betrokken zijn tot een oplossing 
komen.” Hij doelt op een multi disci

plinaire aanpak waarin ingenieurs, 
ecologen en sociale wetenschappers 
hun gezamenlijk belang in kaart 
brengen en zo tot de beste oplossing 
komen voor natuur, techniek en maat  
schappij. Dan, enthousiast: “Het is 
enorm leuk om met al die verschil
len de partijen op zoek te gaan naar 
dat belang.”

Hart volgen
De liefde voor techniek had hij als kind 
al. “Bij indrukwekkende constructies als 
de Deltawerken en het Prins Claus plein 
ging mijn hart sneller kloppen. Ik heb 

projecten.” Aarninkhof werkte aan 
grote internationale projec ten, zoals 
de havenontwikkeling in Khalifa, Abu 
Dabi, waar vanwege het nabijgelegen 
koraalrif strenge milieueisen golden. 
“Als we dan met ons team de impact 
van het baggeren op een koraalrif 
nauwkeurig kunnen voorspellen en 
monitoren, waardoor er niets verloren 
gaat  dan voeg je iets toe. Dezelfde 
multidisciplinaire samenwerking tussen 
ingenieurs en ecologen is ook hier de 
basis voor succes. Het maakt de cirkel 
rond. 

Dat zou ik ook mee willen geven aan 
opleidingsinstituten: werk faculteit
overstijgend samen, wees je bewust 
van de bredere context. Dat kan het 
verschil maken tussen gelijk hebben, 
en gelijk krijgen.”

• Stefan Aarninkhof (1972)
 Middelbare school:  

Lyceum De Grundel  
(1990, Hengelo)  

• Afgestudeerd: Waterbouw, 1996

• Promotie: TU Delft, 
Waterbouwkunde (thesis 
‘Nearshore Bathymetry derived 
from video imagery’, 2003)

• 1996 - 2004: researcher/advisor 
Delft Hydraulics

• 2005 - 2006: senior advisor 
Delft Hydraulics

• 2006 - heden: Senior engineer 
Boskalis Hydronamic

• 2010 - heden: Programma 
manager EcoShape Building 
with Nature (Boskalis)

 

Multi-class continuum traffic 
flow models: Analysis and 
simulation methods
F.L.M. Kessels 
Verkeersstromen bestaan uit ver
schillende soorten voertuigen, 
zoals auto’s en vrachtwagens. Toch 
houden veel modellen geen rekening 
met de verschillen in de dynamica 
van deze voertuigen (snel vs lang
zaam, kort vs lang) terwijl deze 
verschillen grote invloed hebben op 
de verkeersstroom en dus op files. 
Daarom is het voor veel toepas sin
gen, zoals het schatten, voorspellen 
en regelen van verkeer, van belang 
dat de verschillen meegenomen 
worden. Bovendien vragen de toe
passingen om snelle simulaties. 
Dit proefschrift presenteert een 
model (‘Fastlane’) dat de verschillen 
tussen soorten voertuigen wel mee
neemt. Het model wordt ver gele
ken met reeds bestaande soort
gelijke modellen. 
Fastlane wordt zodanig geformu
leerd dat snelle en nauwkeurige 
com puter simulaties mogelijk zijn. 
Daarvoor wordt ge bruik gemaakt 
van een bewegend (Lagrangiaans) 
coördinatensysteem en van efficiënte 
numerieke metho den.
De proefschriften van Thomas 
Schreiter en Yufei Yuan laten zien 
dat dit onderzoek onder andere toe
gepast kan worden voor schatting 
en regeling op wegennetwerken met 
veel vrachtwagens.

Eastern Scheldt Inlet 
Morphodynamics 
M. Eelkema
De estuaria en getijdenbassins 
van de Nederlandse Delta worden 
al eeuwen lang bestudeerd en 
beïnvloed door mensen. Met name 
de stormvloed van 1953 heeft de 
hedendaagse vorm van de Delta 
in hoge mate bepaald. Deze storm
vloed gaf aanleiding tot een van de 
grootste waterbouwprojecten in de 
wereld: De Deltawerken. Het doel van 
deze Deltawerken was om veiligheid 
tegen overstroming te vergroten, 
met in achtneming van de andere 
functies van de Delta. Dit systeem 
van dammen, keringen en sluizen 
heeft nog steeds een sterke invloed 
op de morfologie van de Delta 
bassins en kustlijn, in het bijzonder 
de oosterschelde. 
Het doel van dit onderzoek is om 
inzicht te verkrijgen in de mecha
nismen die de uitwisseling van 
sediment tussen de oosterschelde 
en de kust bepalen, en de effecten 
van menselijke ingrepen op deze 
mechanismen.
om meer inzicht te krijgen in de 
processen die de morfologie van 
het zeegat van de oosterschelde 
bepalen, worden gemeten data 
van bathymetrie en hydrodynamica 
gecombineerd met procesgeba
seerde modellen. Deze studie naar 
de geschiedenis en toekomst van 
de oosterschelde geeft een beeld 
van een bassin dat gedurende 
de afgelopen eeuwen sterk door 
menselijke ingrepen is veranderd. 
Het zal naar verwachting nog 
enkele eeuwen duren voordat de 
morfologische effecten van deze 
ingrepen zijn uitgewerkt.

dIsserTaTIes

Meer dissertaties 
http://repository.tudelft.nl

“Het is niet de bedoeling dat 
een ecoloog in een ingenieur 
verandert, of omgekeerd, maar 
wel dat ze begrijpen hoe elkaars 
wereld eruit ziet, en wat de 
ander beweegt.”
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Nieuw in het Science Centre Delft is de watersnood ramp
simulator, een 3Dopstelling van de watersnoodramp van 
1953. Kleurrijke beelden tonen de diepte en dynamiek van 
wild water en bezoekers vliegen virtueel over het getroffen 
gebied om zo te kunnen zien wat er destijds is gebeurd. 
Een indringende ervaring.

Het Science Centre Delft is onderdeel van de TU Delft 
en is gevestigd aan het Mijnbouw plein. 
Voor meer informatie: www.sciencecentre.tudelft.nl

Alumnus Stefan Aarninkhof:   

“Het gaat erom dat je mensen 
kunt enthousiasmeren.”

Bezoek de watersnoodrampsimulator! 

Deze bon geeft 1,50 korting op de entreeprijs van het 

Science Centre Delft. Geldig tot 1 oktober 2013.

op 1 februari was het zestig jaar geleden dat op meer dan vierhonderd 
plaatsen in Zeeland en Zuid-Holland de dijken doorbraken. Hoe heeft die 
ramp eruit gezien? 

Dat is nu in detail zichtbaar gemaakt door een virtueel 3D-landschap te combineren 
met overstromingsmodellen. Het spectaculaire overstromingsmodel moet water-
beheerders en hulpdiensten bij een toekomstige overstromingsramp meer hand-
vatten bieden om tijdige en adequate beslissingen te nemen.

vakken’ in hun eigen curriculum in te 
bouwen. 

Voor de TU Delft is het ontwikkelen van 
Virtual campus courses absoluut nood
zakelijk vanwege de concurrentie met 
andere universiteiten. Daar zullen ook 
steeds meer opleidingen en courses 
worden aangeboden die onafhankelijk 
zijn van tijd en plaats.

op 1 september 2013 gaat TU Delft van  start met een 
Virtual campus vanuit het lopende pilotproject voor 

online education. Het pilotproject omvat de 
ombouw van bestaande MSc vakken tot 

virtuele vakken. 

Het College van Bestuur 
heeft de MSc Water manage

ment geselec teerd om 
als enige volledige MSc 
opleiding deel te nemen 
aan de pilot. 

De MSc Watermanagement 
werd als enige volledige MSc 
geselecteerd, op basis van 

de internationale reputatie van dit 
vakgebied, hun ervaringen met online 
educatie binnen hun deeltijdopleiding, 
de openCourseWare die ze aanbieden, 
het Double Degree programma met 
de National University of Singapore en 
bilaterale uitwisselingen in onder wijs 
met diverse buitenlandse uni ver  siteiten. 

In het onderwijs voor Water manage
ment wordt in Delft al zeer intensief 
gebruik gemaakt van Collegerama 
(videolectures) en videoconferencing. 
Andere opleidingen waarvan vakken 

Meer informatie 
www.watermanagement.tudelft.nl

MSc Watermanagement gaat online
werden geselecteerd zijn de MSc Aero 
 space Structures & Computational 
Mechanics en de MSc Engineering 
and Policy Analysis.

In het studiejaar 20132014 zal de ont
  wikkelde virtuele courses daad werke
lijk gegeven gaan worden, en zal ook 
de virtuele MSc Watermanagement 
van start gaan. De virtuele campus 
courses kunnen ook afzonderlijk 
gevolgd worden, buiten het organi sa
torische kader van een MSc opleiding 
om. Voordeel is dat zo de afzonderlijke 
vakken wereldwijd be schik  baar worden 
en het voor studenten van buiten de 
TU Delft mogelijk wordt om ‘Delftse 

Watersnoodramp 
in het Science 
Centre Delft
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Na hun afstuderen waaieren 
studenten van de faculteit 
CiTG uit naar allerlei func
ties. Een deel gaat aan 
de slag bij de overheid of 
het bedrijfsleven, anderen 
kiezen voor onderzoek en 
weer anderen starten een 
eigen bedrijf. We spraken 
met drie afgestudeerden 
die inmiddels succesvol 
een onderneming leiden.

Twee van deze onderne
mingen zijn echte spinoffs, 
bedrijven die de kennis van 
 onderwijs en onder zoeks
projecten hebben omge zet 
in een commercieel product. 
Zo ontwikkelde Jan van der 
Tempel van Ampelmann 
tijdens zijn promotie het 
plan voor een veilige over
stap constructie voor offshore 
toepassingen. Met een aantal 
studenten werkte hij dit uit 
en begon een bedrijf. Rutger 
de Graaf van Deltasync deed 
promotie onderzoek naar 
duur  zame toepassingen van 
water in stedelijke gebieden 
en richtte een bureau op rond 
drijvend bouwen. Bij Johan 
Breukink van Knaek is er 
geen directe relatie tussen 
zijn studie en zijn bedrijf. 
Hij begon tijdens zijn studie 
Transport, Infrastructuur en 
Logistiek met de Knaek, een 
kortings pas voor studenten. 
Inmid dels is hij op dit gebied 
marktleider in Nederland.

xxxxxxxxxxxx

Zorgen dat personeel veilig kan 
overstappen van een schip naar 
een offshore constructie. Dat is 

de kernactiviteit van de Ampelmann 
Company, het bedrijf dat Jan van der 
Tempel in 2008 startte. De afgelopen 
jaren groeide het bedrijf elk jaar met 
honderd procent en inmiddels zijn er 
plannen voor buitenlandse vestigingen.

Het begint allemaal in de zomer van 
2002 in Berlijn. Jan van der Tempel 
 die promotie onderzoek doet naar 
het optimaliseren van onder steunings
constructies van offshore windturbines 
 neemt deel aan de offshore Wind 
Energy Conference. Daar wordt een 
methode gepresenteerd om onder
houds personeel van een boot naar 
offshore windturbines te laten over
stappen. Dat kan slimmer meent hij 
en na afloop bedenkt hij samen met 
een Delftse collega op een terrasje 
het basisidee voor de Ampelmann.

Prototype
Terug in Delft besluit Van der Tempel 
het idee samen met een team van 
studenten uit te werken. In 2004 
hebben ze een schaalmodel gereed 
dat ze het jaar daarop uitgebreid 
testen in het laboratorium. De goede 
testresultaten zijn aanleiding voor 
de volgende stap: de bouw van een 

prototype op ware 
grootte. Als dit proto   
type testen in de 
Rotterdamse 
haven en op 
de Noord zee
uit stekend 
door staat, richt 
Van der Tempel in 
2008 de Ampelmann Company op. 
Als voorbereiding daarop heeft hij met 
z’n team het college ‘Writing a business 
plan’ gevolgd en diverse workshops 
en trainingen bij Yes!Delft. 

Bewegingen compenseren
“Het probleem bij het overstappen 
van een schip naar een offshore 
construc tie is dat het schip door de 
golven beweegt, terwijl de constructie 
stil staat”, legt Van der Tempel uit. 
“Bij geringe golfslag lukt overstappen 
nog wel, maar met hogere golven 
wordt het een uiterst riskante bezig

Jan van der Tempel

Ondernemende CiTG’ers

Ondernemerschap en de TU

De TU Delft stimuleert ondernemerschap nadrukkelijk. Zo verzorgen het Delft Centre for Entrepreneurship, 
het Valorisatie Centrum, YES!Delft, YES!Delft Students en de Climate KIC onderwijs gericht op ondernemen. 
Voor bachelor studenten zijn er bijvoorbeeld drie minoren gericht op ondernemer schap. Masterstudenten 

kunnen kiezen uit een uitgebreid aanbod aan vakken zoals de cursussen ‘Turning Tech no logy into Business’, 
‘Starting New ventures’ en ‘Ready tot Startup’. Tijdens deze laatste cursus komen aller lei aspec ten van onder
nemen aan de orde en moeten de deelnemers zelf een business plan schrijven. Master studen ten kunnen ook kiezen 
voor een Master Aantekening Entrepreneurship. Ze moeten dan een aantal ondernemers  vakken volgen, mee
doen aan een ‘Entre preneur ship Annotation Week’, waar bij ze onder andere diverse bedrij ven en ‘incu bators’ 
bezoeken, en een  afstudeer project doen met extra aandacht voor ondernemer schap. Voor promovendi en 
stafleden van de TU zijn er tweedaagse masterclasses ondernemerschap. Deze worden georgani seerd door 
het Delft Centre for Entrepreneurship samen met Delft TopTech en YES!Delft.

Voor aankomende ondernemers is er niet alleen een ruim aanbod aan 
ondernemersvakken, ze kunnen in Delft ook terecht voor aller hande 
onder steuning. Zo verzorgt YES!Delft onder de naam YES!Pro tien master
classes, inclusief een individueel ontwikkelonderzoek en ontwikke lings
traject om beginnende ondernemers de stap te laten maken naar succesvol 
ondernemerschap. Daarnaast organiseert YES!Delft netwerk bijeenkomsten 

en biedt het coachingstrajecten aan. In de YES!Delft incubator kunnen tech nische ondernemers gebruikmaken van 
kantoorruimte, vergaderfaciliteiten, een ‘business lounge’ en een college  zaal voor presentaties en bijeen komsten. 
ook organiseert YES!Delft inloopspreekuren waar specialisten op het gebied van bijvoorbeeld intellec tueel eigen
dom, financiën of subsidies vragen beantwoorden van jonge ondernemers. Nieuw is het zogeheten LaunchLab. 
Dit program ma is speciaal ontwikkeld voor (young) profession als en wetenschappers met een technisch bedrijfs
idee. Gedurende het programma van drie maanden ontwikkelen zij een businessmodel rond hun eigen idee. Belang
rijke onderdelen zijn het testen van het bedrijfsidee in de markt, het bepalen van de financiële haalbaarheid en het 
in kaart brengen van potentiële klanten.

heid. Wij hebben dat probleem op ge
   lost door een platform te maken dat 
de bewe gingen van het schip com
pen seert. Daarvoor gebruiken we een 
onderstel van een vluchtsimulator, 
een mechaniek met zes grote cilinders. 
Snelle meet en regelapparatuur volgt 
continu de bewegingen van het schip 
en geeft die direct door aan de cilinders 
die de bewegingen compenseren. Vanaf 
het stilstaande platform kan personeel 
overstappen via een loopbrug.”

Wereldwijd
“Het loopt heel goed. We zijn sinds 
de oprichting ieder jaar met honderd 
procent gegroeid en hebben onder
tussen zestien Ampelmannen gebouwd 
die we verhuren op project basis. Met 
deze platforms zijn al honderd duizen
den veilige overstappen gemaakt. De 
kracht van ons bedrijf is dat we tech
nisch excellent zijn, onze mede werkers 
geïnteresseerd zijn in dienst verlening 
en altijd goed meedenken met de klant. 
We werken wereldwijd voor alle grote 
olie maat schappijen en windcontractors. 
op dit moment denken we na over 

buiten landse vesti gingen, onder 
andere in het Verre oosten. Verder 
blijven we werken aan innovaties 

en het optimaliseren van 
bestaande systemen.”

Andere rollen
“Als ik terugkijk op de 

afgelopen jaren dan valt 
me op dat de uitdagingen 
steeds veranderen. Toen 

we net begon nen werkten 
we met z’n vijven en was ik 

veel tijd bezig met inhoudelijke 
vraagstukken. onder tussen hebben 
we 140 mensen in dienst en hebben 
we plannen om door te groeien naar 
300 medewerkers. Dat vraagt om 
een andere bedrijfsvoering en andere 
rollen. Zo hebben we nu een eigen 
afdeling Human Resources, huren we 
kennis en kunde extern in en vervul 
ik veel meer de rol van visionair leider. 
Zelf vind ik die rolwisselingen leuk. 
Natuurlijk gaan ze niet vanzelf. Je moet 
in nieuwe rollen groeien en jezelf met 
bijvoorbeeld trainingen steeds beter 
maken in de vaardigheden die je nog 
niet volledig beheerst.”

Idee op Berlijns terras 
leidt tot succesvolle 
onderneming
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InTreeredes

Meer intreeredes 
www.intreeredes.citg.tudelft.nl

Werken aan drijvende steden

Unieke kortingspas verovert 
studentensteden

Tijdens zijn studie Transport, Infra 
  struc tuur en Logistiek begon 
Johan Breukink met de Knaek, 

een kortings pas voor studenten. Afge 
 lopen jaar verspreidde zijn bedrijf 
Knaek Promo tions 340.000 passen in 
bijna dertig studentensteden in Neder 
 land, België en Spanje. “Het onder
ne men is me niet met de pap lepel 
ingegoten”, zegt Breukink. “Maar ken
ne  lijk zie ik op het juiste moment een 
gat in de markt. op mijn zestiende had 
ik een consultancy bedrijfje, vergelijk
baar met de Club van Delft, waarbij 
ik scho lieren inzette als adviseur. ook 
heb ik samen met mijn toenmalige 
compagnon een webshop voor 
militairen gehad.” 

Uitvouwbaar boekje
Breukink vervolgt: “Het idee voor de 

Tijdens zijn promotieonderzoek 
deed Rutger van de Graaf met 
een studententeam mee aan 

een prijsvraag. Ze wonnen met hun 
ontwerp voor een drijvende stad en 
kregen vervolgens zoveel belangstelling 
dat ze eigenlijk niet anders konden 
dan een bedrijf oprichten. Inmiddels is 
dit bedrijf, Deltasync, een goedlopend 
advies en ontwerpbureau op het 
gebied van drijvend bouwen. 

“Hoewel ik als klein jongetje al knikkers 
verkocht op het schoolplein, was het 
voor mij absoluut niet vanzelfsprekend 
dat ik ondernemer zou worden,” zegt
Rutger van de Graaf. “Het is me eigen 
 lijk veel meer overkomen. In 2006, 
tijdens het tweede jaar van mijn 
pro mo tieonder zoek bij de faculteit 
Civiele Tech niek van de TU Delft, or ga
ni seerde Royal Haskoning de Delta
competitie. Met een aantal stu den ten 
besloot ik mee te doen. We ontwik
kel den een ontwerp en ontwikkelings
strategie voor een drijvende stad in het 
IJmeer en wonnen. Daarna kregen we 
enorm veel mediaaandacht en hadden 
we het drukker dan ooit. We werden 
uitgenodigd in Shanghai om te praten 

kortingspas kreeg ik in Spanje. Iemand 
liet me daar een uitvouwbaar boekje 
zien op bankpasformaat. Hij wilde dat 
gebruiken voor een marketing cam
pagne. Terug in Delft bedacht ik dat 
zo’n boekje kansrijk was als kortings
pas. Normale kortingspassen zien eruit 
als een bank pas en hebben als bezwaar 
dat je voor de aanbiedingen op internet 
moet kijken. Dat doet bijna niemand. 
De Knaekpas is een magneetpas uit ge
voerd als een klein boekje waarin alle 
acties staan.”

Hoog niveau
“Voor een succesvolle kortingspas, 
moe ten de aanbiedingen van hoog 
niveau zijn. Dus niet een korting van 
tien procent, maar bijvoorbeeld de 
tweede gratis. En geen eenmalige 
acties, maar aanbiedingen die een jaar 
lang onbeperkt gelden. Met die bood  
schap heb ik samen met mede stu den
ten en vrienden, Delftse be drij  ven 
benaderd. Vaak kostte het de nodige 
overtui gings kracht, maar uiteindelijk 
hadden we genoeg bedrij ven die wil
den meedoen en bereid waren om te 
betalen om in het boekje te komen.”

Samen met studenten
“De passen bleken een succes en het 
jaar daarop hebben we ze uitgebracht 
in vier steden, ook weer samen met
lokale studenten. Inmiddels doen 

over een drijvend gebouw voor de 
World Expo en ook de gemeente 
Rotterdam toonde veel interesse. 
Dat was voor ons aanleiding om 
Deltasync op te richten.”

Drijvend paviljoen
“Rotterdam werd onze eerste grote 
klus. De gemeente wil voorop lopen 
op het gebied van klimaatadaptatie 
en vroeg ons om een aantal studies 
te doen en een drijvend paviljoen te 
ontwerpen voor het Stadshavensgebied. 
In 2010 is dit paviljoen in de Rijnhaven 
gerealiseerd. Inmiddels hebben we tal 
van opdrachten uitgevoerd, waaronder 
recent de advisering en ondersteuning 
bij de ontwikkeling van zes drijvende 
woningen in de Harnaschpolder bij 
Delft. Anders dan veel andere advies 
en ontwerpbureaus doen we op eigen 
initiatief onderzoek. Zo hebben we 
rond ons vijfjarige bestaan onderzocht 
wat nut en noodzaak van drijvend 
bouwen zijn. Is het meer dan een 
leuke innovatie?”

Ruimteprobleem
“Uit dit onderzoek concluderen we 
dat op de lange termijn te weinig 
land beschikbaar is voor functies 
als wonen en voedselproductie. 
Niet alleen gaan wereldwijd steeds 
meer mensen in steden wonen, die
meeste steden liggen ook nog eens 
in deltagebieden met de meest vrucht
bare gronden. Door de groeiende 
steden gaat dan ook een aanzienlijk 
areaal goede landbouwgrond verloren. 
Dit ruimteprobleem is op te lossen door 
de verdere urbanisatie in te vullen met 
drijvende steden en landbouw op zee. 
Vervolgens kun je kringlopen sluiten. 
Zo kun je afvalwater uit de traditionele 
stad benutten als meststof voor de 

we dat in 28 studentensteden in 
binnen en buitenland. Sinds dit 
jaar is de Knaek er ook als app. 
Daarmee krijg je niet alleen korting 
in alle deelnemende steden, op een 
plattegrond kun je ook zien op welke 
locaties er kortingsacties zijn.”

Nieuwe klantengroep
“De kracht van de pas is dat we 
nadruk kelijk uitgaan van de wensen 
van studenten. Samen met de studen 
ten  vertegenwoordigers in de verschil
lende steden zorgen we ervoor dat op 
iedere Knaek minstens vijf aantrek
ke lijke kortingen staan, waarover 
studen   ten met elkaar praten. En voor 
bedrijven is de pas aantrekke lijk omdat 
ze hiermee ieder jaar een nieuwe 
klantengroep kunnen aanboren.”

Groeien
De komende jaren wil Breukink verder 
groeien, met meer passen en ook 
meer steden. Zo werkt hij nu aan plan
nen voor een Duitse Knaek en een pas 
voor de Franstalige studenten  steden 
in België. Tegelijker tijd werkt hij aan 
nieuwe producten zoals verzekeringen, 
reizen met korting en festivals.

zeelandbouw die voedsel produceert 
voor de stedelijke bevolking.”

Kleine stappen
“Rotterdam heeft enthousiast gerea
geerd op deze visie  die we de ‘Blue 
Revolution’ hebben genoemd  en 
ook steden als Jakarta en Manilla 
tonen belangstelling. Vanzelfsprekend 
krijgen we deze nieuwe benadering 
van verstedelijking niet in één keer 
van de grond. We kiezen er dan ook 
voor om samen met onze bestaande 
netwerkpartners in kleine stappen 
naar het einddoel toe te werken. Zo 
streven we ernaar om over vijf jaar een 
drijvende wijk te hebben gerealiseerd, 
waar we ook onderzoek kunnen doen. 
En het zou mooi zijn als er vijf jaar later 
een kleine drijvende stad is.”

Overtuigen
“Dat we tot nu toe zo succesvol zijn 
heeft een aantal redenen. In de eerste 
plaats hebben we goede ondersteuning 
gekregen van het valorisatiecentrum en 
van Yes!Delft. Verder hadden we het 
geluk dat we in contact kwamen met 
innovatieve ambtenaren en visionaire 
bestuurders. Zo hebben burgemeester 
opstelten in Rotterdam en wethouder 
Vuijk in Delft onze plannen vrijwel 
meteen enthousiast omarmd. Zonder 
dat enthousiasme zouden we een veel 
lastiger start hebben gehad. Het heeft 
ons ook doen inzien dat de realisatie 
van je ideeën niet zozeer afhangt van 
briljante concepten, maar veel meer 
van je vermogen om maatschappelijk 
partijen van je ideeën te overtuigen.”

Prof.dr. (Pieternel) P.F. Levelt  
Leerstoel Remote Sensing of the Earth Atmosphere

Tegenwoordig kunnen we met satellietinstrumenten 
de ozonlaag, luchtvervuilende stoffen en broeikas
gassen wereldwijd goed in kaart brengen. Het is 
echter zeer belangrijk te beseffen dat deze drie 
onderwerpen niet los staan van elkaar. Daarom 
moeten we luchtkwaliteitbeleid en klimaatbeleid 
tegelijk bezien. Wat op het ene terrein tot positieve 
effecten kan leiden, kan op het andere terrein juist 

negatief werken. Satellietmetingen kunnen worden gebruikt om meer 
inzicht te krijgen in dergelijke complexe relaties tussen luchtkwaliteit en 
klimaat, en dragen daarmee bij aan slimme keuzes rond luchtkwaliteit, 
en klimaatbeleid. Daarnaast zijn satellietinstrumenten steeds beter 
in staat bepaalde emissiebronnen te kwantificeren, en kunnen ze 
daarom in de toekomst een belangrijke rol spelen in de controle 
van (internationaal) beleid op deze terreinen, door een objectieve 
vergelijking te bieden van de milieuprestaties van individuele landen.

Prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer 
Leerstoel Innovatieve waterzuiveringsprocessen

Zesduizend jaar geleden voldeed een simpele 
filtratiestap om drinkwater te leveren en de klant 
tevreden te houden. Tegenwoordig moeten 
drink  waterbedrijven hiervoor alles uit de kast 
halen. De oorzaak ligt in de steeds sneller veran
derende wereld. Zo heeft de sector onder andere 
te maken met klimaatverandering, bedrei  ging van 
drinkwaterwinningen, een toenemende vraag naar 

duurzaamheid en lage maatschappelijke kosten, een terugtrekkende 
overheid en een steeds kritischere klant. Het is noodzakelijk dat het 
drinkwaterbedrijf zich voorbereidt op deze ontwikkelingen door nieuwe 
technologieën te omarmen. Membraan filtratie maakt het mogelijk om 
100% zuiver drinkwater te maken, uit welke bron dan ook. In combi na
tie met het juiste type leiding materiaal blijft dit drinkwater ook tijdens 
transport onberispelijk. Door deze maatregelen zal het drinkwater
bedrijf van de toekomst de huidige vanzelfsprekende kwaliteit kunnen 
behouden en vergroten.

Prof.dr.ir. T.J. Heimovaara 
Leerstoel Geo-Environmental Engineering

Het besef is ontstaan dat veel natuurlijke pro ces
sen in de ondergrond een grote bijdrage leveren 
aan onze welvaart en kwaliteit van leven. Dit heeft 
ertoe geleid dat deze ‘eco systeem diensten’ van 
de ondergrond prima ingezet kun nen worden voor 
een aantal maatschappelijk relevante activiteiten. 
Het zijn juist de positieve toepassingen van de 
ecosysteemdiensten van de ondergrond waar 

mijn interesses ligt. In deze leerstoel doen wij onderzoek naar de 
mogelijkheid om natuur lijke biologische processen in de ondergrond te 
benutten voor Geoen Civieltechnische toepassingen. Hierbij kijken we 
onder meer naar de mogelijkheid om, insitu, met behulp van micro
organismen zandsteen te maken uit los zand zodat we de stabiliteit 
van dijken kunnen verbeteren. Een ander project is te kijken of we met 
behulp van weer andere microorganismen in de ondergrond mineralen 
kunnen laten neerslaan zodat we corrosie van bijvoorbeeld stalen pijpen 
en betonnen muren kunnen tegen gaan.

Prof.dr.ir. Z.B. Wang 
Leerstoel Morfologische processen 
van lagunaire systemen en estuaria

Morfologische ontwikkelingen van getijdebekkens 
worden bestudeerd vanuit verschillende invals
hoeken. Met waarnemingen vanuit het veld wordt 
de morfo logie beschreven en worden empirische 
relaties afgeleid die gebruikt kunnen worden om de 
veranderingen van getijdebekkens door bijvoorbeeld 
bepaalde menselijke ingrepen te schatten. Morfolo
gische veranderingen in getijdebekkens worden 

ver oor  zaakt door waterbewegingen die sediment transporteren. Door deze 
processen te bestuderen aan de hand van fysische wetten kunnen wij ook 
inzichten krijgen in de morfologische ontwikkelingen. De laatste jaren is 
er veel vooruitgang geboekt met de procesgebaseerde modelle ring van 
morfodynamische ontwikkelingen in getijdebekkens. Morfodyna misch 
onderzoek in de komende tijd moet streven een brug te slaan tussen de 
empirische beschouwingen en modelleringen aan de ene kant en proces
gebaseerde beschouwingen en modelleringen aan de andere kant. Dit zal 
leiden tot paradigma verschuiving in onze inzichten in de morfodynamische 
ontwikkelingen van getijdebekkens op verschillende schaalniveaus.

Meer informatie 
www.deltasync.nl

Meer informatie 
www.knaek.nl
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De onderzoeksbudgetten zijn 
groot, de laboratoria bijzonder 
goed uitgerust, de arbeids

kosten laag, en een gene ra tie jonge 
onder zoe kers staat te trap pe len om 
aan de slag te gaan. Daarbij heeft 
China grote interesse in het onderzoek 
uit Delft. om op internationaal niveau 
te komen, vanwege de maat schap pe
lijke proble men met water, ruimtelijke 
ontwikkeling en milieu, maar ook 
omdat samen wer king met een top
instituut veel voor de financiering 
door de Chinese staat kan betekenen. 
Andersom is er voor Neder land veel 
te leren van China, en begint het 
land als een peer op onderzoeks
gebied te gelden. 

Samenwerking met China is niet 
iets van de laatste tijd. In de jaren 
’30 studeerde de eerste Chinese 
student af bij CiTG, en begonnen 
hoogleraren ook naar China te reizen. 
Na een relatief rustige periode, kwam 
de stroom studenten eind jaren 
negentig op gang. In 2012 waren er 
bij CiTG 53 studenten (grofweg 2%) 
en 126 medewerkers (bijna 1%) 
uit China. Na hun afstuderen of 
promoveren zijn dat waardevolle 
contacten. Vanuit zo wel China als 
Neder land leeft de wens om samen
werking struc tu reler te maken. om 
te beginnen zijn daarom afge lopen 
november drie nieuwe onderzoeks
centra opgezet, op het gebiedvan 
Geodesie (Wuhan), Water (Nanjing) 
en Urban Systems & Environment 
(Guangzhou). Niet toevallig onder
zoeks terreinen waar de TU Delft 
zeer sterk in is. Daarnaast zijn er 
projecten binnen grotere internatio
nale, structurele samenwerkings
verbanden.

Geodesie: 
Wuhan en Hong Kong
Ramon Hanssen, professor Geodesie 
en Remote Sensing, vertelt dat de uni
ver siteit van Wuhan, met duizenden 
studen ten, hét centrum in China is 
op het gebied van Geodesie. Hij is er 
regelmatig als gasthoogleraar, net als 
zijn voorganger professor Teunis sen,
en begeleidt er ook promo ven di. 
“De banden bestaan zo’n 25 jaar, 
en sinds eind jaren ’90 worden regel
matig studenten en promovendi uitge
wis seld. Naast Wuhan, waar nu een 
onder  zoekscentrum gestart is, heeft 
Geodesie ook nauwe banden met 
Hong Kong Polytechnical University. 
We wisselen studenten uit en doen 
gemeenschappelijke projecten op het 
gebied van (satelliet)monitoring van 
de invloed van klimaatverandering en 
de hydrologische situatie in Tibet.”

Een interessante samenwerking voor 
Geodesie, ook omdat het in Nederland 
steeds moeilijker is om ook de instru
mentele aspecten van onderzoek 
gefinancierd te krijgen, omdat dat 
geen directe output geeft. Hanssen: 
“In China is dat veel makkelijker, 
bovendien hebben ze de beschik king 
over zeer geavanceerde hulpmidde 
len. De schaal is ook interessant 
Chinezen deinzen er niet voor terug 
om met 1.000 man een meting te 
doen als dat nodig is, ook omdat de 
arbeidskosten laag zijn.” Daarnaast 
vindt Hanssen dat we moeten antici 
peren op de ont wikkelingen. “Weten
schap pelijk gezien gaat het natuurlijk 
snel met zo’n grote partner. China 
gaat ons op sommige gebieden voor 
bij, op andere gebieden is het een 
lange termijninvestering. Er komt 
een wereldspeler bij met een eigen 
agenda. We moeten blijven na
denken wat we kunnen toevoegen.”

China is sinds kort de grootste handels natie ter 
wereld. CiTG heeft dan ook niet verwon der lijk 
vele banden met China, die vaak al decennia 
lang bestaan. Vaak gaat het om persoonlijke 
contacten, en projec ten. Maar er zijn ook meer 
structurele banden, zoals de eind vorig jaar 
geopende onderzoekscentra in China. 

De vraag die begint te spelen: hoe verhoudt 
zich het kennis delen nu, tot onze concurrentie
positie in de toekomst? 

Van boven naar beneden:

Professor Guang Ye ontvangt 
een gastprofessor certificaat 
van Professor Sun Wei 
(Academy of Engineering in 
China), Southeast University.

Receptie in 2012 door de 
President en Vice President 
van de Beijing Jiaotong Uni ver
sity (BJTU). Tweede van links 
is professor Ingo Hansen.

 In het midden Rob Goverde 
met twee gasten van Beijing 
Jiaotong University.

De opkomst 
van China

Samen werken met 
een wereldmacht



Kustonderzoek: 
Nanjing en Shanghai
Marcel Stive, professor kustwater bouw
kunde, heeft in de laatste tien jaar de 
interesse van China voor TU Delft 
ge staag zien groeien. Een ontwikkeling 
die samenhangt met het feit dat de 
kwaliteit van Chinese Universiteiten en 
onderzoeksinstellingen sinds kort wordt 
getoetst. Stive: “Als je de naam State 
Key Laboratory wilt dragen, moet je 
aantonen dat je contacten hebt met de 
internationale top en je daaraan kunt 
meten. Dan ben je financieel gezien de 
meest begunstigde groep. Uiteraard 
komen hier al meer dan honderd jaar 
studenten uit China, en zijn wij er zelf 
ook altijd welkom geweest.”

Stive en zijn collega professor Wang 
hebben beide een aanstelling in het 
111project, een initiatief van de Chi
nese overheid om buitenlandse top 
onder zoekers aan Chinese universi
teiten te binden. Stive: “Het onder
zoeks centrum voor kustonderzoek in 
Nanjing is daar eigenlijk de materia
li satie van. In het najaar gaan mijn 
Chinese PhDstudenten er proeven 
doen. Heel interessant  ze hebben 
unieke faciliteiten voor een tiende 
van de kosten. We wisselen studenten 
en staf uit, en publiceren ook samen. 
Daarnaast geven Wang en ik jaarlijks 
op projectbasis een week college 
aan promovendi van Hohai University 
(Nanjing) en hun partners. Met het 
research centrum kunnen we alle ban
den die er zijn meer concretiseren en 
structureel maken.”

Deeltijdhoogleraar Morfologie Wang 
 opgegroeid in China en als top 3stu
dent van zijn provincie gekozen om in 
Nederland te studeren  heeft daarnaast 
nog een bijzondere aanstel ling aan de 
East China Normal Univer sity (ECNU) 
in Shanghai. “De universiteit is van 
oorsprong gericht op het trainen van
leraren,” vertelt Wang. “En heeft een 
hoge status op het gebied van estua
rine en kust onderzoek. Er is een jaren
lange samenwerking met het State Key 
Laboratory of Estuariane and Coastal 
Research van de ECNU. Er loopt nu een 
project over het effect van menselijke 
activiteit op de ecomorfologie van 
rivieren en estuaria, dat valt binnen het 
Programme Strategic Scientific Alliances 
between China and The Netherlands. 
Dat is een strategische samenwerking 
tussen Nederland (via het KNAW) en 
China (via MoST), bedoeld om de Chi
neesNederlandse wetenschappelijke 
samenwerking te verbreden en te 

verdiepen. In heel Nederland lopen 
momenteel zes projecten binnen dat 
programma.” Sinds eind vorig jaar is 
Wang er Yangtze Scholar (ook vertaald 
als Cheung Kong Scholar) professor, 
aangesteld door het Chinese Ministerie 
van onderwijs. Een bijzondere benoe
ming  in de laatste vijftien jaar zijn 
slechts twintig hoogleraren uit China 
en het buitenland aangesteld bij 
ECNU. “En dan is er nog een NWo 
project over ontwikkeling van platen in 

estuaria, binnen het ChineesNeder 
landse Joint Scientific Thematic 
Research Programme (JSTP), 
waaraan we deelnemen.” 

Duurzame materialen: 
Guangzhou
In Guangzhou werken Bouw & Infra 
samen met de South China Univer sity 
of Technology (SCUT) in een onder
zoekscentrum. Net als bij de andere 
TU Delft onderzoekscentra in China 
is het de bedoeling daar meerdere 
promovendi aan te stel len. In China 
gaat de stedelijke ont wik keling in 
een zeer hoog tempo  TU Delft kan 
helpen die ont wik keling duurzaam 
te maken, waarbij groei mogelijk 
blijft. Inmiddels is een project op 
het gebied van duurzaam beton 
gehono reerd, dat is ingediend door 
Guang Ye, Univer sitair hoofddocent 
bij Bouw en Infra. Ye is, naast zijn 
aanstelling in Delft, visiting professor 
aan de Wuhan Universiteit. Samen 
met Tongji University doet Bouw & 
Infra ook een groot project binnen het 
National Basic Research Program of 
China (973 Program: 2011CB013800). 
De Chinese promovendus die eraan 
werkt, wordt in samenwerking met 
Tongji begeleid. 

Transport
Naast het research centrum is er een 
duurzame overeenkomst tussen het 
NWo en de National Natural Science 
Foundation of China (NSFC). Uit de 
problemen die ontstaan rondom de 
wereldwijde verstedelijking, bijvoor
beeld op het gebied van mobiliteit, 
kwam een gezamenlijke ‘call’ voort, 
gericht op het thema ‘The Application 
of operations Research in Urban 
Transport’. Drie van de zeven 

gehono reerde onderzoeksprojecten 
waren ingediend door Transport & 
Planning. De projecten hebben als 
aandachts gebieden urban traffic 
control, urban emergencies en traffic 
control for largescale urban networks. 

ook op het gebied van rail zijn 
er banden tussen China en Delft. 
Professor Ingo Hanssen is gast hoog
leraar aan de Jiaotong University 
in Bejing (BJTU), en van dezelfde 
universiteit waren twee postdocs in 
Delft. op initiatief van China wordt 
gekeken hoe de samen werking 
tussen de universiteiten meer vorm 
kan krijgen. Rob Goverde, assi stent 
professor: “De spoorwegen zijn 
booming in China. Er worden in een 
enorm tempo hogesnelheidslijnen aan
gelegd, en kennis is hard nodig. Er zijn 
voor ons veel interessante projecten 
te doen, en de BJTU doet gedegen 
spoorwegonderzoek.” De samenwer
king is nog in een pril stadium, maar 
Goverde juicht concretisering toe. 
“We krijgen enorm veel aanvragen van 
Chinese studenten en promovendi of 
postdocs om naar Delft te komen. Als 
we dat via de universiteit daar kunnen 
doen, weten we wat voor mensen met 
welke vaardigheden we krijgen.”

op 31 januari werd op de faculteit CiTG het 
Chinese Nieuw jaar gevierd. Meer dan 300 
bezoekers genoten van Chinese hapjes, 
drankjes en entourage, demonstraties van 
Chinese ambachten en Chinese optredens. 

organisator Tianqi Li, PhDstudent bij 
petroleumwinning en tevens vicevoorzitter 
van de The Association of Chinese students 
and scholars in the Netherlands (ACSSNL) is 
enthousiast over de avond.

Cultuurverschillen
Het samenwerken met een totaal 
andere cultuur leidt soms tot verras
singen. Marcel Stive: “Het is heel 
inte res sant om te proberen de Chinese 
cultuur te begrijpen. omdat Chinezen 
over het algemeen indirecter zijn, is 
wat níet gezegd wordt, soms net zo 
belangrijk als wat wel gezegd wordt. 
Dat moeten wij leren te verstaan.” 
Als voorbeeld noemt hij het feit dat er 
in China sterk hiërarchische structuren 
zijn, en dat het bijvoorbeeld niet 
ge brui kelijk is dat een PhDstudent 
overzicht heeft over het gehele onder
zoek. “Dat heeft misschien ook te maken 
met de enorme competitie. Er wordt 
niet over gesproken, maar de mensen 
in één groep werken soms niet samen, 
zoals wij in Nederland verwachten, maar 
houden elkaar juist af.”

“Door de hiërarchische structuur is het 
in China ook niet gepast als een student 
kritisch van gedachten wisselt met een 
docent, of om zelf initiatief te nemen,” 
vult Ramon Hanssen aan. “Iets wat 
in Nederland juist erg op prijs wordt 
gesteld.” ook noemt hij het verschil in 
decorum, dat de contacten soms in de 
weg staat. “Een onderzoekscentrum 
heeft een heel andere dimensie dan 
persoonlijke contacten. Het betekent 
dat er veel decorum bij komt kijken. 
Waar nuchtere Hollanders meteen met 
de inhoud beginnen, is het daar ook 
belangrijk dat er een mooi instituut 
komt, waar grote namen linten door
knippen. Natuurlijk gaan we daarin 
mee, maar in de communicatie moet 
je elkaar wel vinden.” Dat lukte niet bij 
het onderzoekscentrum voor Geodesie 
en Remote Sensing, waar hij zich uit 
heeft teruggetrokken. “In de laatste fase 
werden eenzijdig dingen veranderd 

die ik erg fundamenteel vond. Wat dat 
betreft zijn Chinezen soms erg asser
tief.” Hanssen heeft de luxepositie dat  
hij via zijn gasthoogleraarschap eigen 
contacten heeft. “Je moet eigenlijk een 
goede balans vinden tussen low en 
high profile. Het oprichten van dingen 
kost tijd. De echte uitdaging zit hem in 
het werken met de mensen zelf en het 

zorgen dat je goede resultaten krijgt. 
Het middel maakt daarbij niet zoveel 
uit. Ik denk dat we kritisch moeten 
blijven bij het oprichten van allerlei
nieuwe instituten om de samen
werking vorm te geven.”

Meer dan kennis
Naast kennisuitwisseling, is er meer te 
leren van China. Zoals de aansluiting 
van wetenschappelijke bevindingen en 
de innovatieve vertaling daarvan naar 
de praktijk. China is daar bijzonder 
goed in. Stive: “Nederland worstelt 
erg met het samenbrengen van de 
banden op het vlak van politiek, 
kennis en bedrijfs leven. We deden 
vroeger ont wik kelingssamenwerking, 
hadden contacten op regeringsniveau, 
en dan moest het bedrijfsleven zelf 
maar aan sluiten. In China begrijpen ze 
dat je meteen op alle drie de niveaus 
actief moet zijn.” Hanssen denkt dat 
er nog veel te leren is van de enorme 
ambi tie van Chinezen, en zou graag in 
groter teamverband samen projecten 
doen. “over het algemeen durven 
Chinezen veel groter te denken dan 
Nederlanders. Wat dat betreft kunnen 
de mentaliteitsverschillen misschien 
wel complementair zijn.” 

Het is duidelijk dat de banden met 
China talrijk zijn, en groeien. Inter
nationale kennisuitwisseling bevordert 
de ontwikkeling van kennis, maar hoe 
samenwerking van nu zich uiteindelijk 
wetenschappelijk en economisch 
ver taalt over meerdere generaties, is 
niet op voorhand duidelijk. Delen we 
onze expertise met potentiële concur
renten of met partijen om mee samen 
te werken? Een vraag die wellicht in 
Europees verband bekeken zal moeten 
worden. 

Stive: “ik denk wel dat het belangrijk 
is dat we met zo’n opko men de groot
macht samen blijven werken  doen 
we dat nu niet, dan is onze kans 
voorbij. We moeten in elk geval laten 
zien hoe wij kennis omzetten in prak
tische innovatie. Dat is onze grootste 
uitdaging en geeft ons bedrijfs  leven 
een kans die we moeten nastreven.”

Chinees Nieuwjaar

Marcel Stive, professor 
kustwaterbouwkunde, 
heeft in de laatste tien jaar 
de interesse van China 
voor TU Delft gestaag 
zien groeien.
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Delen we onze expertise met 
potentiële concur renten of met 
partijen om mee samen te 
werken?

“In China vieren we het nieuwjaarsfeest met familie, maar dat 
is niet mogelijk voor alle Chinese studenten en werknemers in 
Delft. Er is een grote Chinese studenten gemeenschap  van de 
800 à 1000 Chinese studenten in Delft, studeert bijna een derde 
bij CiTG. Dit feest was een goede gelegenheid nieuwjaar te 
vieren met Chinese vrienden, maar ook om de Chinese cultuur en 
tradities te laten zien en van gedachten te wisselen met elkaar. 

Dit jaar wilden we het publiek ook dingen laten ervaren. 
Daarom waren er naast traditionele hapjes ook optredens 
en demonstraties op het gebied van Tai Chi,  kalligrafie, papier 
en schaduwpoppen. Bezoekers konden ook deelnemen aan de 
typisch Chinese quiz  Lantern Riddles  en daarmee een prijsje 
winnen. Sommige mensen ontdekten hun Chinese naam, en 
schreven voor het eerst Chinees!”

“Ik heb de indruk dat bezoekers het feest erg waardeerden, 
en ze toonden ook veel interesse in China. Met het feestcomité, 
dat bestaat uit zeven leden, hebben we er sinds december heel 
hard aan gewerkt. Bezoekers kijken al uit naar volgend jaar!”
 
Het Jaar van de Slang
In het Jaar van de Slang zijn er sterke onderstromen in de 
maatschappij en spelen zich dramatische gebeurtenissen af, 
die de loop van de geschiedenis sterk kunnen beïnvloeden. 
De val van de Berlijnse muur en de aanslag op het World 
Trade Centre vonden bijvoorbeeld plaats in het Jaar van 
de Slang. De Slang is een dier dat geduldig afwacht, maar 
dat zeker toeslaat als hij denkt dat de tijd er rijp voor is… 
Het karakter staat ook voor schoonheid, geluk en blijdschap, 
en wordt in China soms liefkozend ‘little dragon’ genoemd.



Immers, als het om veiligheid en 
mensen levens gaat moeten we de 
zandsteenvorming volledig beheersen 
zodat we het proces op exact de juiste 
plaats en het juiste moment kunnen 
laten plaatsvinden. Daarom doen we 
nog allerlei onderzoek. Hoe lang blijven 
de belletjes stikstof bijvoorbeeld in 
de grond zitten? Hoeveel kalk is er 
nodig om zand voldoende stevigheid 
te geven en wat is voldoende stevig
heid eigenlijk? En welke afvalstoffen 
kunnen we gebruiken als lekker hapje 
voor de bodembacteriën?“

Damwanden
“Vanzelfsprekend kijken we niet alleen 
naar de vorming van kalkzandsteen. 
Zo doen we samen met het Haven
bedrijf Rotterdam en VoPAK onder
zoek naar mogelijkheden om de 
levens   duur van stalen infrastructuur 
zoals dam wanden en opslagtanks 
te verlengen. Als een kademuur 
vijftig jaar water dicht moet zijn, 
neemt het haven bedrijf nu voor de 
zekerheid stalen damwand planken 
van zeven centi  meter dik. ook als 
er corrosie optreedt, zorgt die dikte 
ervoor dat de kademuur lek vrij blijft. 
Al dat staal kost alleen enorm veel 
geld en productieenergie. Daarom 
onderzoeken we of we microorganis
men kunnen inzetten om corrosie te 
voorkomen, zodat je kunt volstaan 
met dunner staal.” 

Tandplak
Heimovaara vervolgt: “Als een 
oude damwandplank uit de grond 
wordt getrok ken, zie je vaak dat op 
bepaalde delen een harde korst zit 
die het onder liggende staal heeft 
beschermd. Die korst is gevormd 
door bodem bacteriën die een soort 
tandplak produ ceren. Deze biofilm 
nestelt zich tussen het staal en de 
omringende grond en veran dert 
geleidelijk in soort tandsteen. We 
onderzoeken nu hoe we de micro
organismen kunnen prikkelen om 
over het hele oppervlak van een 
damwand zo’n korst tandsteen te 
vormen. Moe ten we bijvoorbeeld het 
staal voorbehande len of kunnen we 
iets in de grond aanpassen? ” 

Vuilstortplaatsen
We doen ook onderzoek naar het ver
duurzamen van vuilstortplaatsen. Nu 
moeten stortplaatsen eeuwig durend 
worden ingepakt, om te voor komen 
dat regenwater binnen dringt en onge
wenste stoffen uit spoelt. Zelf geloof 
ik niet in eeuwig durende afdich ting. 
Samen met afvalbedrijven en het 
minis terie van I&M bestuderen we
of nietafdichten een optie is in com  
bi  natie met een versnelde afbraak 
van orga nische stof met microorga
nismen. ons idee is om met infil tra tie 
en recirculatie van water  eventueel 
in combinatie met beluchting het 
afvalmateriaal versneld biologisch 
te stabiliseren. We verwachten dat 
de percolaatkwaliteit dan zodanig 
verbetert dat verdere behandeling in 
de toekomst niet meer nodig is.” 

Verbinden kennisgebieden
“Voor ons onderzoek werken we 
samen met Wageningen University 
& Research Centre, Universiteit 
Utrecht, het Nederlands Instituut 
voor Ecologie, de TU Eindhoven, en 
het Centraal Bureau voor Schimmels. 
Het ken mer ken de van al onze onder  
zoeksprojec ten is dat ze vragen om 
zowel civiel technische als biotech
nologische kennis. Het verbinden 
van deze twee kennis gebieden is 
relatief nieuw. Zelf ver wacht ik er 
veel van en gelukkig doen ook 
anderen dat. Binnen het STW 
Perspectief Programma hebben 
we een onder zoeksbudget van 3,6 
miljoen euro. Daarvan financiert STW 
driekwart en het bedrijfsleven, waar
onder Delta res, het Havenbedrijf 
Rotter dam, VoPAK, Witteveen & Bos 
en Tauw, de rest. Het budget voor het 
onderzoek aan stortplaatsen bedraagt 
1,5 miljoen euro. Hiervan financiert 
STW tweederde en de stortsector 
een derde. Inmiddels werken binnen 
onze groep negen promovendi, één 
postdoc en vijf masterstudenten. ons 
plan is om de komende tijd goed aan 
de weg te timmeren en onze positie 
verder uit te bouwen. We hebben nu 
voldoende massa en kunnen fors gaan 
publiceren ons onderzoek breed onder 
de aandacht brengen.”

“Het benutten van natuurlijke 
processen in de onder
grond is niet nieuw”, zegt 

Heimo vaara. “Land bouwers doen het al 
duizenden jaren en drinkwaterbedrijven 
maken reeds decennia gebruik van 
de filtercapaciteit van de bodem om 
opper  vlaktewater voor te zuiveren. 
Een recentere toepassing zie je in de 
wereld van de bodemsanering. Daar 
is het inmid dels een jaar of twintig 
gangbaar om verontreinigingen door 
microorga nis men te laten afbreken. 
of het nu gaat om een olievervuiling 
onder een tankstation of een veront
reiniging met trichloorethyleen onder 
een chemische wasserij. Ik ben ervan 
overtuigd dat er nog veel meer kan. 
De eindeloos vele microorganismen 
in de ondergrond zorgen namelijk 
voor allerlei processen, die we voor 
een groot deel nog niet kennen.”

Trucje
“Als groep proberen we de processen 
in beeld te krijgen die kansrijk zijn 
voor geotechnische en civieltechnische 
toepassingen. Vervolgens onderzoeken 
we hoe we de betreffende microorga
nismen kunnen stimuleren om hun 
trucje te doen op het tijdstip, de plek 
en de manier die wij willen. Waarbij 
een belangrijke voorwaarde is dat het 
ook nog eens kosteneffectief moet zijn. 
Eén van de processen die we inmiddels 
redelijk in de vingers hebben, is het 
verstevigen van zandige bodems met 
behulp van bacteriën.”

Lekker hapje
om te laten zien wat hij bedoelt pakt 
Heimovaara een schoteltje van zijn 
bureau met daarop los zand en in het 
midden een brok zandsteen. “Dit stuk 
zandsteen hebben we zelf gemaakt 
door bacteriën te voeren met een 
lek ker hapje waarin calcium is opge
lost. Door dit ‘voer’ gaan de bacteriën 
enorm hard groeien. Hierbij vormen 
ze bi car bo naat dat neerslaat en 
de losse zand korrels aan elkaar kit. 
Deze tech  niek is in 2010 toegepast 
bij de aanleg van een gas leiding onder 
de Waal met een hori zon taal gestuurde 
boring. Door de aanwezigheid van een 
grindlaag bestond het gevaar dat de 

boorvloeistof weg zou vloeien en het 
boorgat zou instorten. Leon van Paasen 
van onze onderzoeksgroep ontwikkelde, 
samen met Deltares en Visser & Smit 
Hanab, een methode waarmee we in 
een paar dagen het grind aan elkaar 
wisten te kitten, zodat het boorbedrijf 
de boring zonder problemen kon uit
voeren.”

Alternatief
“De oorspronkelijke methode  waar bij 
we zowel gekweekte bacteriën als 
voe  dings  stoffen in de ondergrond 
injec teerden  heeft als bezwaar dat er 
ammo nium bij vrijkomt, een stof die je 
naderhand weer uit de bodem moet 
verwijderen. Dat is niet alleen duur, 
maar ook nog eens milieuonvriendelijk. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar 
methoden die deze bezwaren niet 
ken nen. Inmiddels hebben we een 
alter natief waarbij we calciumacetaat 
en calciumnitraat injecteren. De in 
de onder grond aanwezige bac te riën 
zet ten deze stoffen om in calcium
carbonaat en stikstofgas.”

Tal van mogelijkheden
“Het kunnen verstevigen van zandige 
bodems biedt tal van mogelijkheden. 
We kunnen er de draagkracht van de 
grond mee vergroten en er zwakke 
schakels in de duinen mee versterken. 
ook kunnen we de techniek gebruiken 
om zettingsvloeiing te voorkomen en 
om er erosiegevoelige plekken mee 
te bestrijden. En op termijn kunnen 
we er wellicht piping mee aanpakken. 
Bij dit het verschijnsel stroomt water 
via een zandlaag onder een dijk door. 
Als dit langer duurt gaat het water 
zand meevoeren en ontstaat er een 
kanaal onder de dijk. Uiteindelijk kan 
dit proces leiden tot het instorten 
van de waterkering. Door het zand te 
verkitten, voorkom je dat er kanalen 
kunnen ontstaan, zonder dat je de 
doorlatendheid van de zandlaag 
verandert.”

Onder de knie
“De complexere toepassingen, zoals 
het voorkomen van piping, komen pas 
serieus in beeld als we de techniek 
helemaal onder de knie hebben. 
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Slim gebruik maken 
van natuurlijke 
processen

Naam: 
TIMo HEIMovAARA
Heimovaara, zoon van een 
Nederlandse moeder en een 
Finse vader, studeerde 
bodem scheikunde in Wage
ningen. 

Voor zijn promotie onderzoek 
ging hij naar de Universiteit 
van Amsterdam, waar hij een 
innovatieve methode ontwik
kelde om het watergehalte in 
de onver za dig de bodemzone 
te meten. Vervolgens werkt 
hij daar drie jaar als postdoc 
en deed onder meer onder
zoek naar pesticiden en 
metaal  veront reinigingen 
in de onder grond. In 1996 
stapte hij over naar het 
bedrijfs leven. Hij ging bij 
ingenieursbureau IWACO, 
dat later is overgegaan in 
Royal Haskoning, aan de slag 
als consultant. Hier hield hij 
zich vooral bezig met in situ 
bodem saneringen. Vervolgens 
werkte Heimovaara twee 
jaar bij een bodemsaneerder 
die vooral voor industriële 
bedrij ven werkte. Hier werd 
hij voortdurend uitgedaagd 
om slimme oplossingen te 
bedenken zodat tegen zo 
laag mogelijke kosten een 
zo goed mogelijk resultaat 
kon worden behaald. 

In 2007 keerde Heimovaara 
terug in de wetenschappelijke 
wereld als universitair hoofd
docent duurzame bodem
systeem diensten bij de 
afdeling GeoEngineering. 
Sinds juli 2012 is hij hoog
leraar GeoEnvironmental 
Engineering. 

Heimovaara is getrouwd en de 
trotse vader van drie doch ters. 
In zijn vrije tijd speelt hij 
graag tennis en hockey. 
Verder coacht hij al jaren 
het hockeyteam van één 
van zijn dochters.

Dat is het motto van hoog
leraar Geomilieutechniek 
Timo Heimovaara. Zijn groep 
doet onder andere onderzoek 
naar bacteriën die los zand 
‘omzetten’ in kalkzandsteen 
en bodemorganismen die de 
levensduur van stalen dam
wanden verlengen. Voor het 
onderzoek naar dit soort 
‘eco systeemdiensten’ heeft 
Heimo vaara samen met colle
gaonder zoekers in korte tijd 
ruim vijf miljoen euro weten 
te verwerven.

8CoNTACTJuli 2013 •


