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Beste lezer,  Voor u ligt de nieuwe uitgave van ons blad ContaCt, voortaan een krant waarin we 
u op de hoogte houden van wat er speelt op het gebied van onderzoek, onderwijs en samenwerking in de 
Civiele techniek en Geowetenschappen.
 
Want er speelt een heleboel. Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in een vernieuwing van 
onze faculteit waarin samenwerking met de sector een belangrijke plaats heeft gekregen. Dit betekent 
dat onderzoek en onderwijs nu nog meer zijn gericht op de maatschappij en de wensen vanuit de sector. 
Het betekent ook dat nog meer wordt samengewerkt met andere partijen zoals bedrijven, overheden 
en andere onderzoeksinstituten om tot oplossingen te komen voor onze samenleving. Een voorbeeld 
daarvan is Climate City Campus waarbij de Delftse campus wordt ingericht als proeftuin voor stedelijk 
klimaatonderzoek, samen met het bedrijfsleven. of de oprichting van InfraQuest, een samenwerking van 
de  tU Delft, tno en Rijkswaterstaat, om tot vernieuwingen te komen voor de nederlandse infrastructuur. 

Ik hoop dat u de artikelen in ContaCt met plezier leest en erdoor geïnspireerd raakt. Wij streven de 
komende jaren naar een permanente wisselwerking met onze achterban en horen daarom graag wat u 

van deze nieuwe krant vindt. Reacties kunt u mailen naar news-CitG@tudelft.nl.

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

Infrastructuur is de rode draad in de 
carrière van alumnus Claire Boonstra. 
Het begon met haar afstudeerrichting 
Waterbouw en inmiddels bouwt haar 
bedrijf infrastructuur voor augmented 
reality. Lees verder op pagina 2 >>

Hoe beïnvloeden grote gebouwen 
het microklimaat in steden? Valt er op 
bepaalde plekken in de stad meer regen 
dan op andere? Welk effect hebben groene 
gevels en daken? op de tU Delft campus 
wordt onderzoek gedaan naar het micro-
klimaat in de stad. Lees verder op 
pagina 6 >>

Bedrijven en overheden zien er een uit daging in: 
studenten trekken en enthousias meren. Het is een kunst 
want wat maakt dat jong talent voor u valt? Hoogleraar 
Hydrologie Huub Savenije en docente Petroleumwinning 
Susanne Rudolph vertellen u waarom zij respectievelijk 
de leer meesterprijs en docent van het jaarprijs  
wonnen. Lees verder op pagina 8 >>
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Infrastructuur als rode 
draad in de carrière van 
alumnus Claire Boonstra
Het is moeilijk om niet 
onder de indruk te zijn van 
alumnus Claire Boonstra. 
Tien jaar na haar afstuderen 
is ze co-founder en mede-
directeur van Layar, een 
bedrijf dat augmented 
reality (AR) creëert. Layar 
heeft potentie het volgende 
grote technologiebedrijf te 
worden, en is spreker tijdens  
het World Economic Forum 
in Davos. En dit is nog maar 
het begin.

Infrastructuur, dat is de rode 
draad in de carrière van Claire 
Boonstra, zowel tijdens haar 

studie als loopbaan. Het begon met 
haar afstudeerrichting Water bouw, en 
inmiddels bouwt het bedrijf waar ze 
co-founder van is, infrastructuur voor 
augmented reality. Tweede belangrijke 
ingrediënt: informatietechnologie. 
Boonstra was meteen gegrepen. 
“Internet, email, mobiele telefonie en 
SMS, het kwam allemaal tijdens mijn 
studie op. Een razend interessante en 
unieke tijd. De impact die het zou gaan 
hebben was een van de onderwerpen 
van mijn dankwoord dat ik namens 
mijn lichting uit mocht spreken bij 
het afstuderen.”

Vonken
Na een stage en afstudeerproject bij 
Interbeton - onder meer in Venezuela 
- bleek Boonstra niet bepaald tot haar 
recht te komen in het wat conservatieve 
oudemannenbolwerk. Gelukkig lagen 
er nog andere aan biedingen. Een 
storm achtige carrière volgde, zowel op 
corporate niveau (Unilever, KPN) als bij 
kleinere, innovatieve bedrijfsonderdelen 
als i-mode van KPN, of het digitale 
plat form van Talpa. “Bij KPN ben ik met 
het mobiele virus geïnfecteerd geraakt,” 
zegt Boonstra. Sneller dan verwacht 
maakte ze vervolgens de stap naar een 
eigen onderneming.  “Ik werkte in mijn 
vrije tijd mee aan Mobile Monday, een 
initiatief om de mobiele industrie bij 
elkaar te brengen. Samen met Maarten 
Lens-FitzGerald en Raimo van der Klein 
zetten wij de Amsterdamse variant 
op, die enorm succesvol werd -mede 
namens de enorme klik die we met z’n 
drieën hadden. Echt vonken! Na het 
opzetten van een consultancy bedrijf 
voor mobiel internet, SPRX - spreek uit: 
sparks - wilden we een ‘echt’ product in 
de markt zetten. Een van onze ideeën 
was een augmented reality browser.”
 
Rocket science
In maart 2009 werd Layar gelanceerd. 
Layar zou ‘digitale lagen’ of layers 
over de werkelijkheid, ofwel augment-
ed reality creëren. Met behulp van 
mobiele telefonie, inmiddels uitge breid 
met kompas en GPS, kun je informatie 
toevoegen aan je omge ving. Bijvoor-
beeld waar de dichtst bijzijnde geld-
automaat is, maar ook een 3D-model 
van de omgeving in de geschiedenis. 
Er zijn oneindig veel layers te beden-
ken: je bepaalt zelf welke voor je 

Layar-applicatie al meegeleverd met 
tientallen miljoenen mobiele telefoons 
van Samsung en LG.”

Kickstart Delft
Terug naar TU Delft. Als Boonstra over 
haar studietijd vertelt, komt er een 
duidelijke liefde boven voor ‘de mooiste 
van de drie TU’s’. “Ik heb ongelofelijk 
veel geleerd in Delft. Natuurlijk het 
analytische denken. Maar ook het 
studeren in een mannenwereld, en 
de vele commissies en bestuurtjes in 
het verenigingsleven hebben me erg 
gevormd. Delft heeft me een basis 
gegeven om met een kickstart mijn 
loopbaan te beginnen.” 
Boonstra is er de vrouw niet naar 
haar stem niet te laten horen als ze 
betrok ken is. Tijdens haar TU-tijd 
ventileerde ze haar mening regelmatig. 
“Mijn gevoel is dat er teveel nadruk ligt 
op de ‘harde’ vaardigheden. We worden 
opgeleid om een staalconstructie tot 
in de puntjes door te rekenen en dat 
wordt ook het meest gewaardeerd. 
Maar in geen enkel functieprofiel staat 
‘kennis van grondwatertechnieken 
vereist’, maar wel: teamworker, 
sociaal, proactief. Mijn boodschap: 
leid ingenieurs dan ook op zo’n 
manier op! Zodat ze óók mensen 
kun nen over tuigen dat het nodig is 
de infra structuur op een bepaalde 
manier in te richten.”

situatie relevant is. Boonstra: “Het is 
echt geen rocket science - het is het 
simpelweg com  bineren van beschikbare 
infor matie. Maar toen Layar gelan ceerd 
werd, stonden we binnen 48 uur op alle 
voor aanstaande internetfora. Van over 
de hele wereld kwamen aanvragen voor 
een layer. Toen begrepen we wel dat 

we iets bijzonders in handen hadden.”  
Met de overweldigende aandacht 
bleek het onmogelijk om al die lagen 
zelf te bouwen. Layar besloot niet de 
maker, maar het platform voor makers 
te worden. “Inmiddels gebruiken 
wereld wijd al duizenden bedrijven de 
infra structuur van Layar en wordt de 

Nieuwe Facebook
Boonstra oogt op haar plaats. “Klopt. 
Ik heb met vallen en opstaan een 
omgeving gecreëerd waarin ik erg 
tot mijn recht kom. Ik heb veel geluk 
in mijn leven, maar ik denk ook 
dat ik goed in staat ben kansen te 
herkennen en ermee aan de slag te 
gaan. Ik groei. Als ontzettende doener 
moet ik opeens een team aansturen 
en anderen veiligheid en vrijheid 
geven om te excelleren. Daar word 
ik ook helemaal blij van: de mensen 
in ons team. Je geeft ze een stuk 
verantwoordelijkheid en wow, ze 
worden beter dan wij in wat ze doen. 
Ik kan me ook niets leukers voorstellen 
dan waar ik nu mee bezig ben. Ik denk 
dat we met Layar een impact kunnen 
maken in de wereld. We hebben de 
kans om uit te groeien tot een van de 
giants, zoals een google, een facebook. 

De mogelijkheden die dat schept 
beangstigen me wel eens: er liggen 
uitnodigingen om bijvoorbeeld mee 
te denken met een eurocommissaris, 
of om als Technology Pioneer van het 
World Economic Forum in Davos met 
de wereldleiders mee te praten over 
de wereldeconomie. Dingen waarvan 
je denkt: ‘hoe hebben we dit nu voor 
elkaar gekregen?!’ Ik moet er nog een 
beetje aan wennen, maar ik begin me 
te realiseren dat ik een rol zou kunnen 
krijgen op een grotere schaal dan 
het bedrijfsleven. Wat precies weet 

ik nog niet. Ik voel me 
niet alsof ik al veel 
bereikt heb. Het gaat 
nu pas beginnen, 

echt waar.”

• Middelbare school: 
Europees Baccalaureaat, 
Europese School, Bergen

• afgestudeerd: Civiele techniek, 
richting Waterbouw & 
Civieltechnische Bedrijfskunde (2000)

 afstudeeronderwerp: Document 
management on large Design & 
Construct projects

• Loopbaan: 
 KPN (2001)
 Unilever (2003)
 Talpa (2006)
 SPRX mobile (2008)
 Layar (2009) 

• Burgerlijke staat: Getrouwd, 
een zoon (2009)

“Mijn bood

schap: leidt 

ingenieurs op 

tot team wor

kers, sociaal, 

proactief”

“Delft gaf me 

de ‘kickstart’ 

voor mijn loop

baan” 

 

Stedelijk water

De rol van interceptie in de 
hydrologische kringloop
Mevrouw Ir. A.M.J. (Miriam) 

Gerrits 
Interceptie is 
dat deel van 
de neerslag 
dat onderschept 
wordt door het 
aardoppervlak 

en vervolgens verdampt. Hoewel 
15-50% van de neerslag kan 
verdampen door interceptie, 
wordt het vaak verwaarloosd of 
als een constante aangenomen in 
hydrologische modellen, wat veelal 
resulteert in compensatie door 
andere hydrologische processen. 
Dit proefschrift laat zien dat 
interceptie een belangrijke flux is 
in de waterbalans en opvolgende 
processen beïnvloedt zowel in 
hoeveelheid als in timing. Het is 
een belangrijke reden voor niet-
lineair gedrag in stroomgebieden. 
Door de interceptie correct te 
modelleren kan de nauwkeurig-
heid van hoogwatervoorspellingen 
aanzienlijk worden verbeterd. 

deltatechnologie

Van Probabilistic Analysis and 
Risk-based Design of Water 
Defences in Vietnam
De heer C. Mai Van

This study further 
develops the 
method of prob-
a bilistic design 
and addresses a 
knowledge gap 
in its application 

regarding safety and reliability, risk 
assessment and risk evaluation to 
the fields of flood defences.  In this 
study, it has been proved that the 
specific reliability and risk based 
models already developed can 
be applied adequately to these 
situations in developing countries; 
the models are able to overcome 
problems of limited data.

Bouw & infra

Low Adhesion in the  
Wheel-Rail Contact
De heer O. (Oscar)  
Arias-Cuevas
Iedere herfst is het weer raak: 
gladde sporen door bladeren op de 
rails. In dit onderzoek is gekeken 
of naast het zandstrooien andere 
mogelijkheden zijn tegen gladde 
sporen, zoals adhesieverbeteraars. 
Dit zijn speciale middelen die 
op de rails worden gebracht, al 
dan niet in combinatie met zand. 
Waarschijnlijk geeft het een beter 
en langduriger effect, maar is 
het ook duurder. of het gebruik 
van magneetremmen. Bijna de 
helft van de NS-treinen heeft 
de remmen al, maar alleen voor 
noodsituaties. om te zien of ze ook 
helpen bij gladde sporen, is meer 
onderzoek nodig, voornamelijk 
gericht op de levensduur van de 
remschoenen.

REcENTE PROMOTIES

Meer promoties 
www.promoties.citg.tudelft.nl
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Samenwerking is tegen-
woordig het sleutelwoord 
om tot vernieuwingen te 
komen. Vandaar: InfraQuest. 
Lid van het programma-
management team vanuit 
CiTG, Max Hendriks, legt 
uit waarom. 

werken en verhardingsconstructies 
van wegen en gaven opdracht aan TNo 
en TU Delft om onderzoek te doen. 
Nu ze het ontwerp geheel aan de markt 
overlaten en ze opdracht nemers goed 
willen kunnen beoor delen, is het wel 
nodig om de kennis te verankeren en 
te blijven ontwikke len. ”

Het belang voor de TU Delft?
“De kerntaken van de TU Delft zijn 
drie ledig: onderzoek, onder wijs en 
valo risatie. Met InfraQuest wordt 
bereikt dat de onderzoeks program-
mering beter wordt afgestemd op 
de maatschappelijke vraag. Voor de 
studenten genereren we extra con-
tac ten met de partners als oriëntatie 
op het vakgebied en de arbeidsmarkt. 
En we bevorderen de implementatie 
van binnen de TU Delft ontwikkelde 
specialistische kennis.”

Kennis verankeren?
“InfraQuest stelt kennis veilig en maakt 
het expliciet via projecten. Door met de 
drie partijen, TNo, Rijkswaterstaat en 
TU Delft aan vraag stukken te werken, 
dragen we kennis aan elkaar over en 
ontwikkelen we nieuwe kennis op basis 
van bestaande en nieuwe informatie. 
Zo verleggen we grenzen en komen 
we tot innovatie.  De meerwaarde 
van InfraQuest zit in de integrale 
benadering waarbij de vraagstukken 
vanuit drie invalshoeken worden 
bekeken: vanuit wetenschappelijk 

onderzoek (TU Delft), toegepaste 
wetenschap (TNo) en praktijkervaring 
(Rijkswaterstaat). Hierdoor worden de 
vraagstukken adequater en hoog-
waardiger van antwoord voorzien.”

Hoe werkt het?
“Het centrum bestaat pas sinds juni en 
moet zich dus nog bewijzen. Sowieso 
ligt het delen van kostbare kennis 
tussen verschillende onaf hankelijke 
partijen gevoelig. Maar om voorop te 
blijven lopen, moeten we ons blijven 
ontwikkelen en dat kan door kennis te 
delen. InfraQuest onderscheidt zich 
juist door een probleem vanuit drie 
organisaties en daarmee vanuit drie 
invalshoeken aan te vliegen en dat is 
heel leerzaam en effectief voor het 
vinden van een oplossing.”  

Waar richt InfraQuest zich 
op?
“InfraQuest behandelt vraagstukken op 
het gebied van wegen en de natte en 
droge kunstwerken, met als specifieke 

Achtergrond?
“Het Nederlandse infrastructurele 
net werk vergt regelmatig onderhoud 
en aanpassingen. Zeker nu het 
net  werk steeds intensiever wordt 
gebruikt en de grote wegennetwerken 
tijdens werk zaam heden toch zoveel 
mogelijk moeten blijven functioneren. 
Was het eerst de overheid die de 
touwtjes tijdens het werk in handen 
hield, nu ligt die kennis en de uit-
voering veelal elders.  De overheid 
neemt steeds meer de rol aan van 
regisserend opdracht gever en be-
steedt projecten aan op basis van 
functionele specificaties. Zo ontwierp 
Rijkswaterstaat vroeger zelf kunst-

Shell en TU 
Delft zetten in 
op verhogen 
winningsfactor

InfraQuest houdt 
kennis aan boord

invalshoeken asset management 
en materialen. We onderzoeken 
bijvoorbeeld wat voor verouderde 
kunstwerken de economisch 
en technisch inhoudelijk meest 
verantwoorde keuze is: vervangen 
of aanpassen. Hierbij realiseren we 
ons dat in de tussentijd het gebruik 
intensiever is geworden en dat 
strengere milieueisen gelden. Bij het 
aanpassen of vervangen van wegen 
en kunstwerken zijn inmiddels ook  
nieuwe materialen in het spel.”

Wat zijn de plannen voor 
de toekomst?
“We werken nu volop aan een 
masterplan dat het programma 
voor de volgende 4 jaar zal dekken. 
Tussentijds evalueren we regelmatig 
of we nog op koers zijn. Gaandeweg 
willen we meer partijen bij Infra-
Quest betrekken, zoals ProRail, 
grote gemeenten of bedrijven. 
En we willen doorgroeien naar een 
bredere en internationale positie.”

oliemaatschappijen 
weten tot nu toe slechts 
een beperkt percentage 
van de aanwezige olie in 
oliereservoirs te winnen. 
om dat percentage te 
verhogen zijn Shell en 
de TU Delft een nieuw 
onderzoeksprogramma 
begonnen. Het programma, 
de Recovery Factory, heeft 
een looptijd van zes jaar 
en biedt ruimte voor acht 
nieuwe promovendi aan de 
TU Delft. Het bouwt voort 
op bestaande samenwerking 
en wordt volledig door Shell 
gefinancierd.  

Uit een oliereservoir kan gemid-
deld iets meer dan eenderde 
van de aanwezige olie wor den 

gewonnen. Bijna tweederde van de 
olie blijft dus achter. Dat roept wellicht 
verbazing op. Het is minder vreemd als 
je weet dat een oliereservoir niet een 
ondergrondse holle ruimte is gevuld 
met olie, maar bestaat uit een pakket 
gesteente waarvan de poriën vol zitten 
met olie. Met de huidige technologie 
lukt het eigenlijk alleen om de olie 
te winnen uit de grotere met elkaar 
verbonden poriën. De winning van 
olie die in de kleinere poriën van het 
gesteente zit, is nu nog te moeilijk of 
te duur. 

Groot effect
Samen met de TU Delft wil Shell nu 
innovatieve technologie ontwikkelen 

combineren. Het betreft de Smart 
Fields technologie en de Enhanced oil 
Recovery technologie. Bij de eerste 
gaat het om de toepassing van slimme 
meet- en regeltechnieken om processen 
in een oliereservoir beter te kunnen 
volgen en sturen. Shell en de TU doen 
hier al jaren samen onderzoek naar 
en hebben op dit gebied mondiaal een 
leidende positie. De tweede technologie 
omvat technieken om de viscositeit 
van olie te verlagen zodat de olie 
beter stroomt en technieken om het 
plakken van de olie aan het gesteente 
te verminderen. Hierbij gaat het onder 
meer om het injecteren van stoom, 
Co2, oppervlakteactieve stoffen (een 
soort zeep) of polymeren. 

Effectiever en efficiënter
Het idee is dat de Enhanced oil 
Recovery technieken effectiever en 
efficiënter kunnen worden ingezet als 
beter bekend is welke processen in 
het reservoir plaatsvinden tijdens de 
olieproductie. Zo kun je de injectie 
van oppervlakteactieve stoffen 
opti maliseren door geavanceerde 
reservoirmodellen en regelsystemen 
toe te passen in combinatie met 

Inbreng van CiTG, 3mE 
en EWI
Binnen de recovery 
factory participeren drie 
verschillende faculteiten 
van de tu delft. naast de 
afdeling geotechnologie van 
de faculteit citg, brengen het 
delft center for Systems and 
control van de faculteit 3me 
en het delft institute of applied 
Mathematics van de faculteit 
ewi hun deskundigheid in. 

om een deel van de olie te kunnen 
winnen die als het ware ‘opgesloten’ 
zit in die kleinere poriën.  Een belang-
rijke aanleiding is het besef dat een 
hogere winningsfactor nodig is om aan 
de groeiende mondiale energievraag te 
kunnen voldoen. Zo wordt het steeds 
moeilijker om nieuwe olievoorraden 
te vinden en lijkt het erop dat de 
ontwikkeling van duurzame energie 
voorlopig niet snel genoeg gaat om de 
komende decennia in de energievraag 
te kunnen voorzien. Het aantrekkelijke 
is dat een geringe verhoging van de 
winningsfactor al een groot effect 
heeft. Zo nemen de conventionele 
oliereserves met 88 miljoen vaten toe 
als de efficiëntie van de oliewinning 
wereldwijd met één procent verbetert. 
Bij de huidige productie komt dat neer 
op een hoeveelheid olie die in drie 
jaar wordt gewonnen. Shell en de TU 
verwachten overigens dat de efficiëntie 
op termijn met tien tot twintig procent 
kan verbeteren.

Combineren
Binnen het onderzoeksprogramma 
gaan Shell en de TU onderzoeken hoe 
twee kansrijke technologieën zijn te 

sensoren die fracties van deze stoffen 
kunnen detecteren in de oliewinnings-
putten. Eén van de mogelijkheden 
om het inzicht in de processen in 
reser voirs te vergroten is het combi-
neren van verschillende meet tech-
nieken. Denk aan glasvezelkabels 
met optische sensoren over de hele 
lengte van winningsputten, seis mi-
sche sensoren in de onder grond en 
senso ren in satellieten die minuscule 
vervor mingen van het aardoppervlak 
kunnen waarnemen.

Meer informatie
Prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen, j.d.jansen@tudelft.nl

infraQuest is een samenwerkingsverband van rijkswaterstaat, 
tu delft en tno Specialisten op het gebied van wegenbouw 
en civieltechnische constructies werken er samen aan kennis
ontwikkeling en vernieuwende, toekomstgerichte oplossingen. 

Vragen worden integraal opgepakt en benaderd vanuit drie 
invalshoeken: wetenschappelijk onderzoek, toegepaste 
wetenschap en praktijk. 

Meer informatie 
www.infraquest.nl of neem contact op met Max hendriks,  
tel. 0152786988

foto: experimentele opstelling om 
vloeistof en gasstroming door 
een poreus medium te bepalen
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Duurzame oplossingen voor 
ruimtelijke vraagstukken 
vergen een integrale 
benadering waarbij vanaf 
het begin verschillende 
disciplines intensief met 
elkaar samenwerken. 
Die boodschap droegen 
onderzoekers van het Delft 
Infrastructures & Mobility 
Initiative (DIMI), één van 
de vier Research Initiatives 
van de TU Delft, uit op een 
symposium op de World 
Expo in Shanghai.

Delftse integrale aanpak 
op World Expo Shanghai

Team van MScstudent Water management 
scoort op World Expo 

“China werkt ten noorden van 
Shanghai aan een enorm landaan-
winnings project”, vertelt Hans de 
Boer, secretaris van DIMI. “Het plan 
is om 1.800 vierkante kilometer nieuw 
land aan te leggen. De rector van de 
Hohai University is de belangrijkste 
adviseur voor dit project. Met deze 
universiteit werkt de faculteit CiTG al 
een aantal jaren samen op het gebied 
van waterbouwkunde. Die samen wer-
king willen we verbreden naar andere 
disciplines en we willen ook graag bij 
het landaanwinningsproject worden 
betrokken. Toen we als DIMI van het 
ministerie van onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap de kans kregen een 
activiteit te organiseren op de World 
Expo in Shanghai hebben we die dan 
ook meteen aangegrepen.”

Multidisciplinaire benadering
“Na enig denken hebben we besloten 
om samen met Hohai een symposium 
te organiseren rond delta- en kust ont-
wikkeling. Dat bood ons de ge legen heid 
te tonen hoe wij dit soort projecten 
aanpakken en tegelijkertijd onze 
Chinese partners te laten vertel len 

over hun plannen. Bij onze presentaties 
hebben we de nadruk gelegd op de 
multidisciplinaire benadering die we 
als DIMI na streven. Een benadering 
die eruit bestaat dat we vanaf het 
aller eerste begin met verschillende 
disciplines rond de tafel gaan zitten en 
vraag stukken integraal beschouwen. 
We zijn ervan overtuigd dat je alleen 
op deze manier tot oplossingen komt 
die veilig, duurzaam, efficiënt en flexibel 
zijn, bijdragen aan de leefbaarheid en 
zo min mogelijk negatieve gevolgen 
hebben voor natuur en milieu.”
 
Bouwen in de stad
“Neem de vraag hoe de komende 
decennia het beste kan worden inge-
speeld op de woningbehoefte van 
Amsterdam. Bekijk je dit vraagstuk 
met een integrale blik, zoals onlangs 
gebeurde in het artikel ‘Stop de nieuw-
bouwwijken!’ in NRC Weekblad, dan 
zul je de oplossing inderdaad eerder 
zoeken in het bouwen op voormalige 
bedrijventerreinen langs de oevers van 
het IJ en de Zaan - waar plaats is voor 
minimaal 45.000 woningen - dan in de 
bouw van 60.000 woningen in Almere. 
Natuurlijk is bouwen in een stedelijke 
omgeving lastiger dan bouwen in 
de ‘wei’. 

Het artikel laat echter zien dat 
daar tal van voordelen tegenover 
staan. Zo bieden de oevers van IJ 
en Zaan volop mogelijkheden voor 
aantrekkelijke woonomgevingen, is er 
geen kostbare IJmeerverbinding nodig 
en ontstaan er kansen om bestaande 
bedrijventerreinen te herstructureren. 
Bouwen in de stad draagt verder bij aan 
het terug dringen van het autoverkeer, 
vergroot de kansen van hoogwaardige 
open baar vervoer, voorkomt aantasting 
van het landschap en is heel geschikt 
voor een stapsgewijze adaptieve 
planning.”

Concrete voorbeelden
“onze presentatie voor het symposium 
hebben we opgezet als een multi-
disciplinair verhaal. DIMI-voorzitter 
Han Vrijling startte met een inleiding 
over onze integrale benadering. 
Daarna heeft hij het woord gegeven 
aan achtereenvolgens Han Meijer, 
Serge Hoogendoorn, Ties Rijcken, 
Michiel de Jong, Marcel Stive en Michel 
van Tooren. Zij hebben aan de hand 
van concrete voorbeelden verteld 
hoe ze vanuit hun eigen vakgebied - 
stedenbouw, transport, waterveiligheid, 
havens, waterbouwkunde en luchtvaart 
- specifieke onderdelen van groot-
schalige en gebiedsgerelateerde 
vraagstukken aanpakken.”
 
Opener planprocessen
Volgens Marcel Stive toonden de 
aan wezige vertegenwoordigers van 
Chinese universiteiten, kennis instel-
lingen en plaatselijke en provinciale 
overheden interesse in de DIMI-
presentatie. “Vanzelfsprekend is een 
multidisciplinaire aanpak niet nieuw 
voor de Chinezen. Je merkt wel dat 
ze nog zoeken hoe ze een dergelijke 
aanpak moeten invullen. Zo voerden 
ze onderling discussie over opener 
plan processen en de vraag of niet meer 
rekening moet worden gehouden met 
stakeholders. In het algemeen hoeven 
wij ze echter weinig te leren. Verder 
merk je dat ze goed beseffen dat als 
kennisontwikkelaar internationale 
partners moet zoeken. Ze zijn dan ook 
zeker in ons geïnteresseerd. En wat 
het intensiveren van de samenwerking 
betreft, ik heb sinds ons bezoek aan 
Shanghai alweer een nieuwe postdoc 
en promovendus van de Hohai 
University.”

Presenteer in een pitch van 
twee minuten je oplos sing 
voor een water vraagstuk aan 
een internationaal publiek. 
Dat was de uitdaging 
waarvoor vijf teams, 
bestaande uit Nederlandse 
en Chinese studenten van 
water opleidingen, zich in 
juni gesteld zagen tijdens 
de Holland Water Week op 
de World Expo in Shanghai. 
Het Netherlands Water 
Partner ship (NWP) had deze 
activi teit georganiseerd om 
de Nederlandse water oplei-
dingen internationaal te 
promoten. 

Een paar maanden eerder had 
ieder team van Gemeentewerken 
Rotterdam de opdracht gekregen 

aan de slag te gaan met een concreet 
vraagstuk. Daarbij ging het om vraag-
stukken die wereldwijd spelen in 
delta gebieden. Wat kun je doen aan het 
dichtslibben van riviermondingen? Hoe 
houd je het grondwaterniveau in steden 
stabiel? Welke opties zijn er voor een 
waterveilige gebiedsontwikkeling? 

Het team van Tim van Emmerik, 
MSc-student Watermanagement in 
Delft, kreeg de vraag hoe je dicht-
bebouwde steden als Rotterdam en 
Shanghai kunt laten groeien, terwijl 
je tegelijkertijd moet zorgen dat 
de water veiligheid in de toekomst 
ge garan deerd blijft. Ze zochten de 
oplossing in een multi functionele 
waterkering die ze combineerden met 
drijvende woningen. Hun idee werkten 
ze uit voor de Rotterdamse Maas boule-
vard. om ruimte te scheppen voor de 

combinatie van waterkeren en wonen 
hebben de studenten het autoverkeer 
verplaatst naar de ondergrond. 

Hiervoor voorziet hun plan in een 
tunnel die met diepwanden wordt 
gebouwd. In de waterkering komen 
ook parkeergarages en bijvoorbeeld 
kanto ren, waarbij de wanden van deze 
constructies een waterkerende functie 
hebben. Door slim gebruik te maken 
van de ondergrond is er bovengronds 
ruimte om het gebied als park in te 
richten. Voor de waterkering komen 
pontons met daarop woningen die met 
het waterpeil in de rivier meebewegen. 

De vakjury die de gepresenteerde 
oplossingen beoordeelde was onder de 
indruk van het plan en beloonde het 
met de hoofdprijs. 

Boven: nederlands paviljoen in Shanghai
onder: Multidisciplinaire aanpak

tim van emmerik (2e van rechts) 
en zijn team
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Windmolenparken 
ver op zee met FloW Prof.dr. Gert-Jan Medema 

Leerstoel Water en Gezond heid, gesponsord door KWR 

Watercyclus & waterziektes liggen dicht 
tegen elkaar aan. Een kleine ontsporing 
in de watercyclus en je hebt waterziektes. 
Vroeger kenden we uitbraken van cholera 
en tyfus, dysenterie, trachoom en malaria. 
Door invoering van openbare drink water-
voorziening, sanitatie en bestrij dingsmiddelen, 
hebben we die ziekte verwek kers Nederland 
uit gewerkt. Maar nieuwe ziekteverwekkers 
die zich via water kunnen verspreiden hebben 
zich aangediend en dienen zich telkens 

opnieuw aan. De vraag hoe ziekteverwekkers zich kunnen verspreiden 
via de watercyclus en welke barrières effectief zijn in het stoppen 
van deze verspreiding vormt de kern van mijn vakgebied Water & 
Gezondheid. Met de nieuwste moleculair genetische methoden kunnen 
we virussen, bacteriën en parasieten in het milieu traceren, zien waar 
ze gedijen en langs welke routes ze zich kunnen verspreiden. We kijken 
naar nieuwe technologie om ze te verwijderen of inactiveren, naar 
conventionele zuiveringstechnologie, en naar kleinschalige technologie 
voor decentrale drinkwatervoorziening en sanitatie. Zo bouwen we aan 
een gezonde watercyclus.

Prof.dr.ir. Luuk Rietveld 
Leerstoel Integratie en Innovatie in de Urbane Watercyclus, 
gesponsord door Waternet 

Industrie, waterschappen, provincie en 
waterbedrijven zouden samen om de tafel 
moeten gaan zitten om de hele stedelijke 
watercyclus op regionaal niveau opnieuw door 
te denken en in te richten; welke bronnen 
zijn beschikbaar, wie heeft wat nodig en hoe 
kunnen we dat zo goed mogelijk combineren? 
Zo werken we aan een klimaatneutrale 
stede lijke watercyclus, waarbij we energie 
kunnen besparen en zelfs genereren uit 

verschillende waterstromen. Een goed voorbeeld is de watervoorziening 
van DoW Chemical in Terneuzen, waarbij het water van de afval water-
zuivering in Terneuzen met membranen wordt verwerkt tot ketel-
voedings water. Goedkoper dan het gebruik van zout water uit de 
Westerschelde. Daarnaast is aandacht nodig voor water en sanitatie 
in ontwikkelings landen en dan vooral voor meer structurele oplossingen 
op het gebied van beheer en onderhoud. Want, waarom kan men in de 
binnenlanden van Afrika wel een mobiele telefoon onderhouden en 
kan deze bijvoorbeeld niet ingezet worden om een niet-functionerend 
waterpunt te melden? IT-bedrijven zouden hier een goede rol in kunnen 
spelen. Als TU Delft maken wij ons hard om naar dit soort zaken 
onderzoek te doen, in samenwerking met het betreffende land.

Prof.dr.ir. Bart van Arem
Leerstoel Mobiliteit

De auto moet meer taken van ons overnemen, 
want hoe goed we onszelf ook vinden als 
autobestuurder, we leggen het af tegen 
de techniek als het gaat om reactietijd en 
alertheid. Auto’s worden steeds intelligenter: 
via ons navigatiesysteem krijgen we al 
adviezen om files te omzeilen, en zijn we 
op de hoogte van de lokale snelheidslimiet, 
toegangsbeperkingen, werk in uitvoering, 
parkeerplaatsen en voorkeursroutes. 

‘De intelligente weg’ heeft baat bij een intelligente auto, omdat 
die de weg kan informeren over zijn positie, lading, bestemming, 
snelheid, ongevallen, pech, zodat adequaat maatregelen kunnen 
worden getroffen. De volgende stap is die van coöperatieve voertuig-
wegsystemen: de toepassing van communicatie tussen voertuigen 
onderling en tussen de voertuigen en de wegkant. Zo waarschuwen 
Lane Keeping Support systemen de bestuurder als deze onbedoeld 
buiten zijn rijstrook dreigt komen, de Adaptive Cruise Control regelt de 
volgafstand en de snelheid van een voertuig. Samenvattend kunnen 
Intelligente Transport Systemen de komende 10 tot 15 jaar bijdragen 
aan 50% minder files, 25% minder verkeersdoden, 10% minder uitstoot 
van Co2 en 20% minder luchtvervuiling. De TU Delft behoort tot de 
mondiale top-5 op het gebied van Mobiliteit en wordt in een adem 
genoemd met MIT, US Berkely en Imperial College. 

NIEuwE hOOglERaREN

Live Love Levee 
Delta cities, also metropolitan cities, want to grow, develop and improve quality of the city life. However, there is no space left. Rotterdam and 
Shanghai are such delta cities and are vulnerable for increasing precipitation, climate change and sea level rise. They need extra flood protection, 
but can not afford to lose space. We, as Delta Design, present you our vision on the future of Rotterdam, Shanghai and other delta cities.  

Flood protection 
Extra flood safety with flood risk 
1:10.000 
Elevation current levees 
New levees 
Offices, facilities, parking spaces in 
levees 
Multifunctional purpose & 
sustainable character 

Destination Rotterdam & Shanghai 
  

Current levees in the delta cities will be reinforced and elevated. In 
the areas with no levees, new ones will be placed. For Rotterdam, 
this concept is of great value to redevelop and attract people to the 
South part of the city and reinforce the North part. Shanghai has 
the opportunity to expand its city in the ocean with an addition of 
land. Hereby, the current flood protection will be reassessed and 
increase the safety of the city. Because of the tidal range in the 
ocean, the project plan for Shanghai is without floating housing.   

Living space 
New housing behind levees 
Floating houses on water 
Floating houses rise with water level 
Magnificent view on green and river 
Peaceful environment 

 

Traffic 
New housing behind levees 
Floating houses on water 
Floating houses rise with water 

level 
Magnificent view on green and river 
Peaceful environment 

Green environment 
New trees & plants & lawns 
Comfortable for families to live, play 

and relax 
Good environment for sports 
Live next to water 
Sustainability: green roofs, water 

energy, no  green house gasses 
Safety without traffic 

Startup companies 
Startup company offices in new               

 levees 
Live & work side by side 
No road traffic, less commuting 
Attract people to delta cities 

Construction plan 
 

Phase 1:  Average situation next to the Maas River with  
4 lanes. 
Phase 2: (5 months) 
Start construction first two diaphragm walls, 4 lanes stay open. 
Phase 3: (3 months) 
Excavation and construction of the lower floor. 
Phase 4: (6 months)   
Completion of the 4 lane tunnel, constructed via the  
Cut & Cover method. Start construction last diaphragm wall. 
Phase 5: (2 months)  
Excavation second segment. After 0,5m placing of  
pressure bars. This is needed because of the sudden  
lack of passive ground pressure. 
Phase 6: (8 months) 
Completion underground three storey underground  
construction and construction protection levee. 
Total duration  24 months 

Construction costs 
   Rotterdam Shanghai 

Prefab house € 40.000 / piece € 30.000 / piece 

Underground parking € 4.000.000/ km € 3.000.000/ km 

Tunnel € 10.000.000/ km € 7.500.000/ km 

Pontoon € 7.000.000/ km € 5.250.000/ km 

Levee with integrated small com-
panies 

€ 13.000.000/ km € 9.750.000/ km 

Boulevard € 3.000.000/ km € 2.250.000/ km 

Extra costs € 1.000.000/ km € 750.000/ km 

Total € 38.040.000/ km € 28.530.000/ km 

The estimated costs of shanghai will be around 25% lower. This is caused 
by the lower construction and lower material costs.  

Contact details: Delta Design, deltawatersolutions@gmail.com 
B. van der Meer, T.H.M. van Emmerik, T.H. Dalebout, W.Y. Man , Z. Mi, S. Tien 

Project plan for flood safety with sustainable delta city development  

Map of Rotterdam with current and possible new levees Map of Shanghai with current and possible new levees 

Project Plan 

Underground traffic and parking space ( 4-lane 
Cut&Cover tunnel) Green environment with shops in the levees 

Cross-section of the Flood protection 

Living space with floating houses on pontoons 

Overview of project plan for Live Love Levee 

Table of costs from www.bouwkosten-online.nl 

Met windmolenparken ver 
uit de kust in diep water is 
wereldwijd nog nauwelijks 
ervaring. Het programma 
Far and Large offshore 
Wind (FLoW) - dat wordt 
uitgevoerd door een 
consortium van bedrijven 
en kennisinstellingen, 
waaronder de TU Delft - 
moet hierin verandering 
brengen. Het programma 
voorziet in onderzoek en 
een demonstratiewindpark.

“De Nederlandse overheid streeft 
naar 6.000 megawatt offshore wind-
energievermogen in 2020. Daarvan 
kan hoogstens de helft worden 
gerealiseerd binnen 50 tot 60 kilometer 
van de kust”, vertelt Jan van der 
Tempel van de sectie offshore Wind 
van CiTG. “Het aantal beschikbare 
locaties is namelijk beperkt vanwege 
scheepvaartroutes, olieplatforms, 
visuele hinder en eco logische richt-
lijnen. De overige 3.000 megawatt zal 
daarom op grotere afstand moeten 
worden verwezenlijkt in water van 
35 tot 45 meter diep. De kennis hoe 
dat het beste kan is er nog niet.”

Kostenbesparingen
Van der Tempel vervolgt: “Het beleid 
zal voorlopig vooral zijn gericht op de 
realisatie van nearshore windparken. 
Toch starten we als FLoW-consortium 
nu al met het ontwikkelen van de 
technologie en vaardigheden voor 
windparken verder op zee. Dat biedt 
ons de kans om mondiaal een leidende 
positie op te bouwen en tot allerlei 
optimalisaties te komen die straks, 
bij de bouw van nieuwe windenergie-
parken, voor forse kostenbesparingen 

zullen zorgen. Dat zulke besparingen 
reëel zijn blijkt uit berekeningen die we 
recent hebben gedaan aan het Amalia-
park. Met de huidige kennis zou voor 
de funderingen 25% minder staal nodig 
zijn.”

Logistieke aspecten
Inmiddels is een promovendus bij 
de sectie offshore Wind gestart 
met onderzoek naar verschillende 
funderingstypen. Hij beperkt zich niet 
tot de vraag hoe je één constructie het 
beste kunt bouwen, maar houdt ook 
rekening met logistieke aspecten. 
Van der Tempel: ”In een far offshore 
windpark komen al gauw 200 turbines 
te staan die je het liefst allemaal in 
een zomer wilt plaatsen. Dan moet 
je de onderdelen eenvoudig kunnen 
transporteren en mag de installatie niet 
al te complex zijn. Daarom kijken we 
ook naar de monopaal. Vroeger werd 
gedacht dat deze manier van funderen 
alleen in ondiep water mogelijk was, 
maar ondertussen worden deze stalen 
buispalen ook toegepast in water van 
32 meter diep. We vermoeden dat 
we ze straks ook in nog dieper water 
kunnen gebruiken.” 

Nieuwe turbineconcepten
“Vanzelfsprekend onderzoeken we 
binnen het consortium ook tal van 
andere aspecten. We gaan bijvoorbeeld 
na hoe je het beste een windpark 
kunt bouwen en onderhouden dat een 
paar uur varen van een haven ligt. 
Daarnaast onderzoeken we nieuwe 
turbineconcepten en kijken we hoe we 
bestaande turbines kunnen opschalen. 
ook doen we onderzoek naar de 
wisselwerking tussen turbines en 
wind. op land is er door bebouwing 
en bomen altijd turbulentie die zorgt 
dat verschillende luchtlagen met 
elkaar vermengen. Daardoor vangen 
alle turbines in een windpark toch 
ongeveer evenveel wind. Ver op zee 
vindt die vermenging niet plaats en 
vangt elke volgende rij turbines iets 
minder wind. We bestuderen of we dat 
kunnen ondervangen door bijvoorbeeld 
de voorste rij turbines minder wind-
vermogen te laten vangen.”

Meetmast
“ons streven is om binnen een paar 
jaar te beginnen met de bouw van 
een demonstratiewindpark met 20 tot 
60 turbines van ongeveer 5 megawatt 
op een locatie 75 kilometer uit de 
kust bij Callantsoog. Dat biedt ons 
de mogelijkheid om innovaties uit te 
proberen en ervaring op te doen. of dat 
op zo’n korte termijn lukt, hangt vooral 
af van de financiering. De vergunningen 
om te gaan bouwen zijn er namelijk al. 
Binnenkort mogen we in ieder geval 
een meetmast bouwen die golven, wind 
en stromingen in beeld gaat brengen. 
Tijdens het installeren van deze mast 
gaan we meten hoeveel geluid hierbij 
vrijkomt en gaan we geluidsdempende 
maatregelen testen.”

Het FLoW-consortium bestaat uit 
RWE, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, 
Van oord, IHC Merwede, 2-B Energy, 
XEMC Darwind , ECN en TU Delft. 

jan van der tempel biedt voormalig 
minister Maria van der hoeven het 
flow business plan aan, september 
2010

Meer intreeredes 
www.intreeredes.citg.tudelft.nl

Meer informatie over FLOW 
j.vandertempel@tudelft.nl
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“onderzoek naar milieu- en klimaat-
vraagstukken aan de TU Delft was tot 
voor kort nogal versnipperd. op diverse 
faculteiten liepen onderzoeksprojecten 
en onder zoekers spraken elkaar 
gere geld, maar van structureel over-
leg, onderlinge afstemming of een 
gezamen lijke onder zoeksagenda 
was geen sprake”, vertelt Van de 
Giesen. “Met de oprichting van het 
Delft Research Initiative Environment 
komt daarin verandering. ooit was 
bijvoorbeeld al eens uitgesproken dat 
het goed zou zijn om meer te gaan 
meten, maar daar is het toentertijd 
bij gebleven. Tijdens één van onze 
vaste overleggen hebben we dit idee 
nog eens besproken en besloten er 
invulling aan te geven. Daarbij hebben 
we bewust gekozen voor metingen in 
de stad. over het weer in steden en 
de verschillende microklimaten die 
in verstedelijkte gebieden heersen is 
namelijk nauwelijks iets bekend. Dat is 
niet vreemd. De meeste weerstations 
bevinden zich in het buitengebied, 

onder andere omdat de World Meteoro-
logical organisation eist dat de afstand 
tussen een weerstation en een gebouw 
minimaal tien keer de hoogte van dat 
gebouw bedraagt.”

Effecten klimaatverandering
“Dat is een terechte eis als je streeft 
naar weersvoorspellingen voor een 
groot gebied. Wij zijn in iets anders 
geïnteresseerd. Wij willen weten wat 
de wisselwerking is tussen het weer 
en stedelijke bebouwing en welke 
verschillen er op korte afstanden 
van elkaar optreden. Als in steden 
bijvoorbeeld grote variaties in neer-
slag  hoeveelheden blijken te zijn, kun 
je daarmee rekening houden bij 
de dimensionering van je riolering. 
Een andere reden dat we kiezen voor 
meten in de stad is dat inmiddels meer 
dan de helft van de wereldbevolking 
in steden woont. Daardoor wordt het 
steeds belangrijker om te weten wat 
de effecten zijn van klimaatverandering 
op het leven in de stad.” Van de Giesen 

vervolgt: “In eerste instantie wilden 
we in Delft gaan meten. Dat bleek 
echter lastig te zijn. Daarom hebben 
we ervoor gekozen om de campus - 
die je kunt beschouwen als een kleine 
stad - in te richten als proeftuin en 
de komende jaren vol te hangen met 
meetinstrumenten. Daarmee was het 
project Climate City Campus geboren.”

Windmeters
Van de Giesen en zijn collega’s streven 
ernaar dat de komende jaren vooral 
multidisciplinaire studentenprojecten 
van start gaan. om studenten hiervoor 
te interes seren en te attenderen op het 
Climate City Campusproject vond in juni 
een zogeheten scrapheap challenge 
plaats. Teams van bachelor studenten 
werden uitge daagd om in een paar uur 
met afgedankte materialen een wind-
meter te maken. Rolf Hut, promo vendus 
bij Van de Giesen, had hiervoor bij 
ver schillende faculteiten rond slingerende 
spullen ingezameld. Aan het einde van 
de bijeenkomst werden alle windmeters 

Hoe beïnvloeden grote gebouwen het microklimaat in steden? 
Valt er op bepaalde plekken in een stad meer regen dan op 
andere? Welk effect hebben groene gevels en daken? 

Hoogleraar Waterbeheer en hoofd van het Delft Research 
Initiative Environment Nick van de Giesen probeert samen 
met collega’s van andere faculteiten antwoorden te vinden 
op dit soort vragen. Daartoe toveren ze de campus om in 
een laboratorium voor onderzoek naar het microklimaat in 
de stad. 

C L I M A T E  C I T y  C A M p U s  E N  I B M ’ s  s M A R T E R  C I T y 
   
“als iBM zijn we ervan overtuigd dat de wereld steeds meer wordt geïnstrumenteerd en dat 
je door het slim combineren van allerlei soorten data nieuwe hoogwaardige informatie kunt 
verkrijgen”, vertelt iBM Business development executive djeevan Schiferli. “informatie 
waarmee je betere beslissingen kunt nemen. een voorbeeld. door uitgebreid te monitoren 

krijg je beter inzicht in het stedelijk watersysteem, waardoor je bijvoorbeeld grote uitgaven 
voor nieuwe riolering kunt voorkomen. Belangrijke randvoorwaarde is dat alle data goed 
toegankelijk zijn. dat vergt een doordacht itplatform. wij zien wereldwijd dat steden behoefte 
hebben aan een dergelijk platform. onder de noemer Smarter cities helpen we partijen bij de 
ontwikkeling daarvan. het climate city campusproject is voor ons een aantrekkelijk project om 
te laten zien hoe we wetenschappers en bedrijven kunnen ondersteunen.” 

Campus 
als stedelijke 
proeftuin

in de windtunnel beproefd. De beste 
windmeter wordt inmiddels verder 
uitgewerkt onder begeleiding van een 
docent Industrieel ontwerpen. Het is 
de bedoeling dat deze wind  meter op de 
campus wordt toegepast bovenop acht 
meter hoge palen. Deze palen kleuren 
mee met temperatuur veranderingen 
om aandacht te trekken voor het lokale 
microklimaat.
  
Wenskaarten
Dat juist Hut met het idee kwam 
voor een scrapheap challenge is geen 
verras sing. Zelf maakt hij bijvoorbeeld 
regenmeters met luidsprekertjes uit 
wenskaarten. Deze luidsprekertjes 
bestaan uit een dun piëzoelektrisch 
schijfje dat onder invloed van een 
elektrisch stroompje vervormt en 
daarbij geluid produceert. Het schijfje 
werkt ook in de omgekeerde richting. 
Valt er een druppel op dan ontstaan 
er trillingen en daarmee elektrische 
stroompjes. Van dit principe maakt Hut 
gebruik. Door de elektrische stroompjes 
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te meten kan hij niet alleen bepalen 
hoeveel druppels op het schijfje vallen, 
maar ook hoe groot ze zijn en hoe de 
verhouding is tussen grote en kleine 
druppels. Hut heeft de regenmeter - 
die minder dan tien euro kost als hij 
de benodigde elektronica inkoopt - in 
eerste instantie ontwikkeld voor gebruik 
in Afrika, maar wil het instrumentje ook 
inzetten op de campus. Zo wil hij de 
variatie in regenval rond het gebouw 
van Elektrotechniek, Wiskunde en Infor-
matica (EWI) in kaart brengen. Daarvoor 
zijn veel regenmeters nodig en met 
commercieel verkrijgbare exem plaren 
zou dat veel te duur worden.

Geavanceerde radar
De neerslaggegevens die met de 
regenmeters worden verzameld kunnen 
een goede aanvulling vormen op de 
gegevens die de groep van hoogleraar 
remote sensing Herman Russchenberg 
verzamelt met de Parsaxradar. Deze 
geavanceerde radar staat op het dak 
van de hoog bouw van EWI en kan tot 
vijftien kilometer hoogte in wolken 
kijken. Het aantrekkelijke van deze 
radar is de hoge resolutie. Zo heeft 
de Parsax een resolutie van enkele 
meters, terwijl de buienradar van het 
KNMI een resolutie heeft van ongeveer 
een kilometer. “De resolutie van onze 

in het noorden, het sociëteitscafé van de mijnbouwstudenten, 
ontstond drie jaar geleden het idee. Zullen we kijken of we 
de campus kunnen verwarmen met aardwarmte? wat tijdens 
een borrel werd bedacht, groeide al snel uit tot een succesvol 
project. 

geothermie, het benutten van warm water uit de diepe 
onder  grond, speelde jaren nauwelijks een rol binnen het 
onder   wijs en onderzoek van de afdeling geotechnologie. het 
studenteninitiatief, dat bekend staat als het delft aardwarmte
project (daP), heeft daarin verandering gebracht. Binnen het 
onderwijs wordt weer serieus aandacht besteed aan geothermie 
en al circa vijftien bachelor en tien masterstudenten hebben 
een onderzoek afgerond naar een deelaspect van geothermie. 
Zo is een nauwkeurig model ontwikkeld van de diepe 
ondergrond in de regio delft. ook is onderzoek gedaan naar 
de horizontale en verticale verspreiding van warm water in 
de diepgelegen watervoerende gesteentelagen en is gekeken 
in hoeverre onttrekkingen op verschillende locaties elkaar 
beïnvloeden. uit deze onderzoeken blijkt dat het gesteente 
voldoende poreus is om forse hoeveelheden warm water te 
onttrekken en tegelijkertijd elders eenzelfde hoeveelheid 
afgekoeld water te injecteren. 

nadat dit bekend was heeft daP een opsporingsvergunning voor 
aardwarmte aangevraagd bij het ministerie van economische 
Zaken. in augustus 2009 is die vergunning verleend aan 
de tu delft. daardoor werd praktijkonderzoek mogelijk. 

inmiddels zijn al bij twee tuinbouwbedrijven in de regio 
geothermische putten geboord. ook het boren van putten op 
de campus komt dichterbij nu het definitieve ontwerp hiervoor 
bijna is afgerond. het plan is om bij het boren van deze putten 
een innovatieve techniek te gebruiken. het betreft composiet 
mantelbuizen die aanmerkelijk lichter zijn dan stalen buizen. 
daardoor volstaat een veel kleinere boorinstallatie en dalen de 
boorkosten fors. het is de bedoeling om via deze putten per 
uur circa 150 kubieke meter water van 75° celsius omhoog 
te pompen. als dit gebruikt wordt voor het verwarmen van 
gebouwen zorgt dat voor een jaarlijkse besparing van bijna 
vijf miljoen kubieke meter aardgas.

de kennis die binnen daP is ontwikkeld is gepresenteerd 
op diverse internationale conferenties. op 15 november 
vond in delft het tweede daPsymposium plaats waar onder 
meer bekend werd gemaakt dat de test van de eerste put 
van duijve stijn (Pijnacker) een debiet heeft opgeleverd van 
130 m3 met een temperatuur van 68° celsius. de boring van 
een tweede put is inmiddels in gang gezet. nico van ruiten 
van lto glaskracht stelde op het symposium vervolgens dat 
de ambities van de glastuinbouw om aardwarmte in te zetten 
als duurzame energiebron hoog zijn, maar wel realistisch. 

de snelheid waarin nieuwe projecten worden gerealiseerd in de 
tuinbouw moet daartoe wel omhoog. in het programma kas als 
energiebron staat dat in 2020 vijfhonderd hectare glastuinbouw 
gebruik zal maken van aardwarmte. 

Duurzame warmte voor TUwijk 

Meer informatie
www.delftaardwarmteproject.nl

radar maakt het mogelijk om het gehele 
proces van regenvorming te volgen. We 
kunnen vaststellen of het gaat regen, 
wat er onderweg met druppels gebeurt 
en hoeveel regen er gaat vallen”, aldus 
Russchenberg. “We kunnen alleen niet 
zien wat er in de laatste honderd meter 
met de neerslag gebeurt. Gelukkig 
kunnen we dat afleiden uit de gegevens 
die met de regenmeters worden 
verzameld.”

stroom aan meetgegevens
Het meten van neerslag is volgens 
Russchenberg nog maar het begin: 
“Er zijn ondertussen al enkele andere 

studentenprojecten gestart. Zo ont-
wik kelt een groep studenten van 
Geomatics een driedimensionaal 
model van de campus. In combinatie 
met de neerslaggegevens kun je met 
dit model straks als het ware door de 
regen op de campus ‘vliegen’. ook kun 
je in zo’n model laten zien waar alle 
verschillende meetinstrumenten staan. 
Een andere groep onderzoekt hoe de 
radargegevens zijn te gebruiken voor 
een gedetailleerde campus buien-
radar. Verder zijn er plannen om 
wind, turbulenties rond gebouwen, 
temperatuur en luchtvochtigheid te 
gaan meten en bijvoorbeeld metingen 

te gaan doen aan groene daken en 
gevels. 

Door al dit soort projecten neemt de 
stroom aan meetgegevens steeds 
verder toe. om goed om te kunnen 
gaan met al die gegevens werken we 
intensief samen met IBM. Dit bedrijf 
helpt ons met het opzetten van een 
IT-architectuur die niet alleen zorgt 
dat het aanbieden van allerhande 
data eenvoudig is, maar ook dat data 
goed worden opgeslagen en goed 
toegankelijk zijn voor gebruikers.  
of dat nu onderzoekers zijn of 
bedrijven.”

Secretaris daP 
chris den Boer 
(links) en  
oudsecretaris 
douglas gilding
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Menselijke bedrijven
Niet alleen universiteiten maar ook 
bedrijven moeten inspelen op de 
behoeften van jong talent om talent 
te werven en aan zich te binden. 
Volgens Susanne Rudolph schort 
het nogal eens aan begeleiding.  
“In veel bedrijven moeten steeds 
minder mensen steeds meer werk 
doen. En begeleidingstijd is niet iets 
dat terugkomt in een spreadsheet 
over opbrengsten. Begeleiding gaat 

makkelijk teloor. Terwijl het zo 
belangrijk is dat een afgestudeerde 
zich welkom voelt en weet waar 
hij moet zijn om vragen te stellen. 
Het zou werken als een manager 
ook beloond wordt voor een groep 

als totaal, en indirect dus voor 
begeleiding. Het zal een bedrijf 
menselijker maken.” 

Huub Savenije ervoer in Australië, 
waar hij een halfjaar werkte, dat 
het ook anders kan, al betrof het 
niet speciaal begeleidingssituaties. 
“In Australië wordt heel hard gewerkt, 
maar toch is er veel aandacht 
voor elkaar. Ik vind dat bijzonder 
stimulerend. In Nederland is het vaak 
‘ik heb het druk, dus ik heb geen 
tijd voor je.’ Maar het blijkt dat als 
je meer aandacht hebt voor elkaar, 
dat processen makkelijker verlopen. 
Je hebt minder snel misverstanden 
en frustraties als je elkaar beter kent. 
omdat de zaken soepeler lopen, ver-
dien je er uiteindelijk tijd mee terug. 
Ik probeer het zelf ook toe te passen.” 

Voor bedrijven heeft hij nog wel een 
tip: betrokken raken bij disputen, 
bijvoorbeeld als sponsor. “Disputen 
staan daarvoor open. Je zit dan op de 
eerste rang bij evenementen, studie-
dagen of afstudeeronderwerpen. 
Vervolgens heb je direct toegang 
tot de beste studenten als het gaat 
om het vinden van een nieuwe mede-
werker.”

Verrast, zo kun je de eerste 
reactie van beide docenten 
samenvatten. Zowel docent 

petroleumwinning dr.ir. Susanne 
Rudolph als hoogleraar hydrologie 
prof.dr.ir. Huub Savenije wisten 
pas bij bekendmaking dat ze genomi-
neerd waren voor respectieve lijk de 
benoeming TU Delft docent van het 
jaar en de Leermeesterprijs. 

Beloftes en interactie
“Maar ik was er natuurlijk wel heel 
blij mee, dat studenten zeggen: 
‘jij bent het voor ons’”, zegt Rudolph. 
over haar lesmethode vertelt ze dat 
ze altijd in gedachten houdt hoe het 
was om zelf student te zijn. Daarbij 
accepteert ze dat studenten de taal 
van docenten niet altijd even goed 
begrijpen en niet dezelfde mate van 
enthousiasme hebben. 

“Sommige vakken zijn saai, en moet je 
gewoon leren. Ik kan het niet leuker 
maken, maar wel proberen verbanden 
te leggen met je dagelijkse leven 
waardoor het interessanter wordt. 
Wat ik ook accepteer: dat ik soms 
buiten het college tijd nodig heb 
om hiaten in kennis op te vangen. 
Ik pro beer beloftes daarover altijd 
waar te maken, ook als het ten koste 
gaat van mijn eigen dingen. Want 
studenten zijn van ons afhankelijk; 
we zijn een opleidingsinstituut en 
zij hebben voor mij prioriteit. Al blijft 
het soms moeilijk een compromis te 
vinden, want collega’s wijzen me erop 
dat ik ook genoeg moet publiceren.” 

“Enthousiasme overdragen op een 
aantrekkelijke manier, maar tegelijk 

Naam: 
SUSANNe RUDOLPh 
(1967)
Functie: docent civiele 
tech niek en geoweten
schappen
Vakken: Properties of hydro
carbons and reservoir fluids; 
rock fluid interactions i; 
conversions course thermo
dynamics and chemistry 
en een onderdeel van 
introduction to petroleum 
engineering. coördineert 
en doceert petroleum 
engineering special topics.

Naam: 
hUUB SAVeNIJe
(1952)
Functie: 
hoogleraar hydrologie
Vakken: hydrologie; 
hydrology of catchments, 
river basins and deltas; 
hydrological models; 
water quality modelling.

diepgang aanbrengen,” vat Huub 
Savenije zijn - succesvolle - methode 
samen. Hij kreeg er de Leer meester-
prijs voor, die jaarlijks wordt uitge-
reikt aan een hoogleraar  die een 
bron van inspiratie en kennis is 
voor studenten en onderzoekers.  
“Studenten willen geëntertaind 
worden, maar dat mag nooit het 
leidende principe zijn. Je wilt dat 
die studenten er lol in krijgen om 
hun best te doen.” 

Savenije probeert met intrigerende 
vragen en stemkastjes interactie te 
krijgen in grote groepen. Daarna stelt 
hij hetgeen waarover gestemd is aan 
de orde. “Want vaak willen ze dan 
weten hoe het zit. Het zijn natuurlijk 
hele slimme jongens en meiden. Die 
kun je grijpen door hun intelligentie 
op de proef te stellen. Als je eenmaal 
de aandacht hebt, kun je de diepte 

in en moeilijke theoretische materie 
behandelen.” Hij geeft toe dat het 
soms ongelofelijk veel moeite kost. 
Maar net als Rudolph vindt hij dat het 
echt bij het vak hoort. “Bovendien 
krijg ik er ook veel voldoening van.”

“Als je meer aandacht hebt 
voor elkaar gaan processen 
makkelijker verlopen” 

“Studenten zijn van  
ons afhanke lijk; we zijn 
een opleidings  instituut en 
zij hebben voor mij prioriteit..”
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Studenten enthousiasmeren is een kunst. Een docent en 
hoogleraar van Civiele Tech niek en Geoweten schap pen 
werden afgelopen jaar door studenten gekozen tot meest 
inspirerende docent en Leer meester. Wat maakt dat jong 
talent voor hen valt, en wat kunnen we van ze leren?

De beste 
docenten 
hebben 

aandacht 
voor de 
student


