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Beste lezer, In de afgelopen negen jaar heb ik de wereld binnen en buiten de faculteit in rap tempo 
zien veranderen. De vraagstukken waar we ons mee bezig houden (van New Orleans tot de Noord/Zuidlijn, 
van drinkwater tot zeewater en van zes km diep in de bodem boren tot zes km hoog in de ruimte sonderen) 
zijn zowel breder, complexer, meer multidisciplinair en internationaler geworden. 

De studenten en de wetenschappers zijn zich meer dan vroeger bewust van de rol van de ingenieur in de 
maatschappij en ontwikkelen andere kennis en vaardigheden. Al die veranderingen hebben hun betekenis 
voor de koers en positionering van de faculteit en voor het innovatievermogen van onze afgestudeerde 
academici.

Eén van die duidelijk zichtbare koerswijzigingen is de relatie die de faculteit heeft met de markt- en 
over heids partijen. Zo hebben we anderhalf jaar geleden een convenant met de rijksoverheid, de vier 
grote gemeentelijke ingenieursbureaus, de Unie van Waterschappen, het Havenbedrijf, Prorail, zeven 
grote private ingenieursbureaus en zeven infra aannemers, de Vereniging van Waterbouwers en de 
toeleverende industrie gesloten om meer support en tegelijkertijd ook meer invloed vanuit deze partijen 

op onderwijs en onderzoek te organiseren.

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

Hij zou filmmaker worden, en naar 
de academie in Italië gaan. Want met 
een groep ‘enthousiastelingen maakte 
hij in die tijd ‘no budget’-films. Het 
werd Civiele Techniek, want “als civiel 
ingenieur werk je ook altijd in een team”. 
Lees verder op pagina 2 >>

Sinds 1999 werkt de TU samen met 
wegbeheerders en industriële partners 
binnen het project Regiolab-Delft. 
Doel is het verzamelen van verkeers-
gegevens voor onderzoek. Het project 
heeft al veel nieuwe kennis opgeleverd. 
Lees verder op pagina 3 >>

Hoe voorkomen we dat hevige regenbuien tot water-
overlast leiden in onze steden? Welke mogelijkheden 
zijn er om de doelmatigheid van het rioolbeheer te 
vergroten? En hoe ziet de stedelijke waterketen er 
in de toekomst uit?  Lees verder op pagina 4 >>
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Het stukje snelweg Catherijnebaan - 
‘eigen lijk ook een stukje ‘from nowhere 
to nowhere’ - wordt geopend voor 
water. Een gigantisch project, dat in 
2030 klaar is. Het resultaat is te zien 
als 3D-animatie. 
 
Klimaatbestendige stad
En dan zijn we weer terug bij Bekkers 
aanvankelijke passie: film maken. 
“Met de nieuwe 3D-mogelijkheden 
komen civiele techniek en film bij 
elkaar. Het is een fantastisch middel 
voor participatie. Je moet dienstbaar 
zijn als je iets maakt voor de open bare 
ruimte, de vraag bij mensen op halen. 
Internet en 3D-simulaties lenen zich 
daar uitstekend voor.” Zijn achter-
liggende drijfveer blijft samen werken. 

“Ik heb hier 135 men  sen, waarvan ik 
het leuk zou vin den als ze tenminste 
drie dagen per week fluitend naar hun 
werk komen. Ik krijg wel terug dat ik 
men sen kan inspireren en motiveren 
met mijn enthousiasme. En als je ge-
motiveerd bent, kan er van alles uit je 
handen komen, dat heb ik wel geleerd 
met nobudget-films maken. Ik geloof 
echt in teamwork. In een goed team 
bezorg je elkaar meerwaarde.” 

Zijn grootste uitdaging is voor lo pig de 
toekomst van de stad. “Uitdagingen 
als de stad klimaatbestendig maken, 
prikkelen ons om met nieuwe tech -
nieken oplossingen aan te dragen. 
Het is dezelfde passie die ik in 
Je men had en zonneboilers intro du-
ceerde. Ik geloof er heel erg in dat je 
met technologie een leukere samen-
leving kunt creëren.”

gaan lopen. Dat je je kinderen ook 
niet ziet opgroeien.” Uiteindelijk lukte 
het “de wijde wereld met een klein 
stukje civiele techniek in te ruilen 
voor een klein stukje wereld met een 
breed stuk civiel.” De bouw van de 
grootste vinex-locatie van Nederland, 
Leidsche Rijn, maar ook de plannen 
met hoogwaardig openbaar vervoer en 
het stationsgebied trokken hem naar 
het ingenieursbureau van Utrecht. 
“Wat ook meespeelde: ik wilde wel 
eens geconfronteerd worden met de 
vraag hoe je geïmplementeerd krijgt 
wat je bedenkt.” 

Als - inmiddels - hoofd IBU stads-
ingenieurs zit hij er dicht op. Zijn 
projectmanagers zitten ongeveer 

naast hem. “De stadsingenieur is 
samen met de beheerder het tech-
nisch geweten van de stad. Hij 
is een bruggenbouwer tussen de 
ontwikkelaars en die beheerder, die 
het bestuur objectief adviseert over 
zaken als kostenramingen, aanbe-
stedingen en technische alternatieven. 
Die bruggenbouwer is nodig omdat 
ontwikkelaars en beheerders geschei-
den georganiseerd zijn met aparte 
geldstromen. Ieder wordt afgerekend 
op zijn eigen budget en dat is niet 
optimaal. Maar met de huidige 
bezuinigen hebben we de kans de 
levenscyclusaanpak eens voor het 
voetlicht te brengen, en te laten zien 
wat iets oplevert gerekend over de 
hele levensduur.” 

Momenteel wordt binnen het bureau 
gewerkt aan het stationsgebied. 

Alumnus ir. Dan Bekker: 

“We mogen best trotser 
zijn op ons vak”
opvallend aan Dan Bekker 
is dat hij meestal in de 
‘wij’- vorm spreekt. Dat is 
geen gepaste bescheiden-
heid. Bekker is altijd op 
zoek naar intensieve  
samen werking met anderen. 
Die vond hij allereerst als 
filmmaker, vervolgens in 
ontwikkelingswerk en 
tegenwoordig als stads-
ingenieur bij de gemeente 
Utrecht. 

Het woord Civiele Techniek was 
hem onbekend toen hij ging 
studeren. Hij zou filmmaker 

worden, en naar de aca demie in 
Italië gaan. Want met een groep 
‘enthousiastelingen vanuit alle hoeken 
van de samenleving’ maakte hij in 
die tijd ‘no budget’-films. Alleen - de 
filmindustrie stortte in, en een subsidie 
voor Italië zat er niet in. Via een vriend 
kwam hij bij een open dag van Civiele 
Techniek terecht. Toen hij in de trein 
naar huis de brochure doorbladerde, 
stond daar: ‘Als civiel ingenieur werk 
je altijd in een team, want gezamenlijk 
maak je een project.’ “Dat kwam me 
bekend voor van film maken. Mijn 
keuze was gemaakt.” 

From nowhere to nowhere
Misschien dat het onderschrift ‘Neder-
land is nog niet af’ bij een plaatje 
van de Flevopolder tijdens een 
college er iets mee te maken had. 
Bekker herinnert zich dat studenten 
bezorgd zeiden “het kan goed dat het 
straks wél af is”. Zijn interesse voor 
ontwikkelingslanden was gewekt. 
“We werkten als stage in Suriname 

mee aan de railway from nowhere to 
nowhere,” zegt Bekker. “En ik stu-
deerde samen met een vriendje af 
op de ‘Chama Mushota Causeway’ 
in Zambia.” Een kleurrijke carrière 
in drink- en afvalwater in ont wikke-
lingslanden volgde. Van Suriname, 
waar hij als dienstweigeraar een 
congres organiseerde, tot het graven 
van waterputten in Sierra Leone na een 
aanzienlijke periode in Noord Jemen. 
“Daar hebben we het oorspronkelijke, 
Arabische toiletsysteem geherintro-
duceerd, met gescheiden urine en 
fecaliën voor hergebruik als mest 
en bewatering. Fantastisch.”

Van wijd naar breed
Het Peter Stuyvesant-leven duurde 
tot 1996. “op een gegeven moment 
realiseer je je dat een relatie gevaar 
loopt als je levens te veel uit elkaar 

Opleiding stadsingenieur
Waar Bekker zich als hoofd IBU sterk 
voor maakt, is de opleiding tot stads-
ingenieur. “Je hebt, naast goede 
theoretici, mensen nodig die de 
ver schil lende facetten van de civiele 
techniek kennen en het integrale 
belang van de stad overzien. Je moet 
een pakket samenstellen om dat soort 
mensen te krijgen. Als G4 proberen we 
dat te stimuleren. De competenties die 
je als ingenieur nodig hebt, veranderen. 
Je moet met mensen kunnen praten. 
En mensen van uiteenlopende vak ge-
bieden aan kunnen sturen.” Bekkers 
dromen zijn aardig uitge komen, moet 
hij con clu deren. Hij kijkt met plezier 
en - hij zegt het voorzichtig - trots 
terug op wat hij gepresteerd heeft. 
Want soms komt er informatie terug 
uit ont wik ke lingslanden waaruit blijkt 
dat zijn inspanningen nog steeds 
hun vruchten afwerpen. “Ja, trots is 
eigenlijk heel belangrijk,” zegt hij dan. 
“Eigenlijk zouden we veel meer moeten 
laten zien dat ons vak een feest is. 
We geven niet alleen hinder, maar we 
maken ook hartstikke mooie dingen die 
je gewoon aan kunt raken en erg nuttig 
zijn bovendien.”

• Middelbare school: Gymnasium ß, 
1973, arnhem

• afgestudeerd: algemene Civiele 
Techniek 1981, Bedrijfskunde 1999

• 1999 - heden afdelingshoofd IBU 
Stadsingenieurs, Stadswerken, 
Gemeente Utrecht

• 1996 - 1999 Bureaumanager / 
Plaatsvervangend afdelingshoofd 
Ingenieursbureau, Dienst Stads-
beheer, Gemeente Utrecht

• 1987 - 1996 adviseur op het 
gebied van drink- en afvalwater en 
Projectmanager bij IWaCo B.V., 
adviesbureau voor Water en Milieu, 
afdeling Internationale Projecten, 
Rotterdam.

• 1984 - 1987 assistent Deskundige 
bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Directoraat Generaal Inter-
nationale Samenwerking, Den Haag. 
Gestationeerd in Noord Jemen, Rada 
Rural Development Project

• 1983 - 1984 Junior adviseur bij 
Euroconsult B.V., arnhem

• 1981 - 1983 Coördinator Commissie 
Buitenland Civiele Techniek, 
Technische Universiteit Delft

• 1979 assistent Hydroloog bij DHV 
Consulting Engineers, amersfoort

• Burgerlijke staat: Gehuwd, 2 zonen

 

Subsurface iron and arsenic 
removal for drinking water 
treatment in Bangladesh
ir. Doris van Halem

Arsenic conta mi-
nation of shallow 
tube well drinking 
water is an urgent 
health problem 
in Bangladesh. 

Current arsenic miti gation solu-
tions, including (house hold) arsenic 
removal options, do not always 
provide a sustainable alternative 
for safe drinking water. A novel 
technology, Subsurface Arsenic 
Removal, relies on the existing 
technology of Sub surface Iron 
Removal. The principle of this 
technology is that aerated water is 
periodically injected into an anoxic 
or an aerobic aquifer through a tube 
well. The injection water partially 
displaces the original iron and 
arsenic containing groundwater. 
The oxygen-rich injection water 
oxidized adsorbed iron on the soil 
grains around the tube well. once 
the flow direction is reversed, the 
oxidized iron provides adsorp tion 
sites for soluble iron and arse nic. 
Subsequently ground water with 
reduced iron and arsenic concen-
trations can be abstracted. This 
technology has the potential to be 
an affordable, robust and chemical-
free arsenic removal solution for 
decentralized application. 

Large-scale turbulence 
structures in shallow 
separating flows
Harmen Talstra

In this PhD thesis 
the dynamics of 
quasi two-di men-
sional tur bulence 
struc tures in 
shal low separating 
flows have been 

studied both experimentally and 
numerically. The research work 
contained three parts: respective-
ly laboratory experiments, three-
dimensional simulations and two-
dimensional simulations. A number 
of schema tized flow cases have 
been investi gated in a large-scale 
shallow laboratory flume, using 
the free-surface measurement 
technique of Particle Image 
Velo cimetry (PIV). Sub se quently, 
detailed three-dimensional Large 
Eddy Simulations (LES) have been 
performed on a parallel cluster, 
providing useful 3D data on the 
flow cases studied experiment-
ally as well as on additional flow 
geometries. The conclusions drawn 
are useful for e.g. design purposes 
in engineering practice. Finally, 
the flow cases studied before have 
been revisited by means of 2D 
depth-averaged computations, 
testing a new approach to 
accu  rately resolve large-scale 
shallow-flow turbulence in a 2D 
schematization. The new approach 
has been coined Depth-Averaged 
Navier-Stokes with Large Eddy 
Stimulation. The thesis offers a 
rather complete picture of the 
turbulent flow cases that have been 
studied, both in terms of physical 
behavior and numerical modeling 
aspects.

disserTaTies

Meer dissertaties 
http://repository.tudelft.nl

In januari 2011 presenteerden de gemeentelijke ingenieursbureaus van vier 
grote steden een plan voor een universitaire opleiding tot stadsingenieur 
aan de decanen Rikus Eising van de Universiteit Twente en Louis de Quelerij 
van de TU Delft. Op de voorgrond Dan Bekker.

“Met internet en 3D-mogelijkheden komen civiele 
techniek en film bij elkaar. Het zijn fantastische 
middelen om participatie te bevorderen.”
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Sinds 1999 werkt de TU 
samen met wegbeheerders 
en industriële partners binnen 
het project Regiolab-Delft. 
Doel van de samenwerking 
is het verzamelen van 
verkeersgegevens voor 
onderzoek.  
Volgens Hans van Lint, 
universitair hoofddocent 
bij de afdeling Transport 
& Planning en trekker van 
Regiolab-Delft, heeft het 
project al veel nieuwe 
kennis opgeleverd.

ze een fileradar op de markt brengen. 
Een website die niet alleen de actuele 
verkeersituatie toont, maar ook voor-
spellingen geeft over de situatie een 
uur vooruit. Het sterke daarbij is dat 
de voorspellingen worden gemaakt op 
basis van actuele verkeersgegevens. 
Hoeveel auto’s rijden er bijvoorbeeld 
op het lokale en provinciale wegen-
netwerk richting de snelweg? En op 
welke delen van de snelweg is de 
maximale capaciteit bijna bereikt? 
Door deze aanpak zijn betrouwbare 
voorspellingen mogelijk.” 

Uitproberen
“Binnen Regiolab-Delft ontwikkelen 
we inmiddels een real time verkeers-
simulatiemodel dat de werkelijkheid 
zo goed mogelijk benadert. We werken 
daarvoor onder andere samen met 
het National Institute of Informatics 
in Tokio en de Queens land University 
of Technology in het Australische 
Brisbane. Het aan trek ke lijke van 
zo’n model is dat het een omgeving 
biedt waarbinnen we allerlei nieuwe 
regelalgoritmen kunnen uitproberen 
en zo onze kennis van de werking 

“Toen Regiolab-Delft startte 
was onze aanpak uniek. 
Er werden weliswaar aller-

lei verkeersgegevens verzameld, 
maar iedere wegbeheerder deed dat 
afzon derlijk en de gegevens van de 
verschillende beheerders werden niet 
gecombineerd. Wij waren de eerste 
partij die besloot de real time gegevens 
van alle relevante wegen in een regio te 
bundelen en in samenhang te bestude-
ren. Voor ons was dat een logische 
stap. Immers, als je het verkeer in 
een regio wilt managen kun je je niet 
uitsluitend baseren op de verkeers-
gegevens van de regionale snelwegen. 
Je moet dan ook gegevens hebben 
over de situatie op de lokale en provin-
ciale wegen. om dat totaalbeeld te 
krijgen zijn we gaan samenwerken 

Domein Transport

Regiolab-Delft: voorbeeld van 
succesvolle samen werking

van verkeerssystemen verder kunnen 
vergroten.” 

Regiolab-Delft stelt de verzamelde 
verkeersgegevens, evenals diverse 
algoritmen, beschikbaar voor 
onderzoeksdoelen. 

met de drie wegbeheerders in de regio 
Delft, de gemeente Delft, de provincie 
Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, en 
met enkele industriële partners zoals 
leveranciers van meettechnieken.”

Reistijden voorspellen
“De inmiddels al meer dan tien jaar 
durende samenwerking is weten schap-
pelijk een succes. Zo heeft de analyse 
van de verkeersbewegingen in en om 
Delft geleid tot de ontwikkeling van 
een reeks nieuwe verkeersmodellen. 
We hebben bijvoorbeeld modellen 
gemaakt waarmee we vrij nauwkeurig 
reistijden kunnen voorspellen. ook 
hebben we meer inzicht gekregen in 
de routekeuze van automobilisten 
en welke gebeurtenissen van invloed 
zijn op die keuze. Verder hebben we 
veel kennis opgedaan hoe je met 
dyna misch verkeersmanagement de 
benuttingsgraad van wegen kunt opti-
maliseren. Denk aan maatregelen als 
toeritdosering, dynamische snelheids-
limieten en het informeren van auto-
mobilisten over alternatieve routes en 
verwachte reisduur. Kennis die voor 
wegbeheerders uiterst relevant is.” 

Geld verdienen 
“Wat ik zelf overigens het meest 
aan sprekende resultaat vind is dat 
twee van onze gepromoveerden gaan 
proberen geld te verdienen met kennis 
die binnen Regiolab-Delft is ontwikkeld. 
Naar analogie van de buienradar willen 

Als afronding van zijn 
negen jaar als decaan van 
de faculteit Civiele Techniek en 
Geowetenschappen wil Louis de 
Quelerij nog één keer een impuls geven aan dit onderwerp 
door het organiseren van een middagsymposium. Tijdens dit 
symposium wordt een belangrijk deel van het programma 
ingeruimd voor een interactief debat met de zaal over dit 
thema. Markt, overheid, de kenniswereld en de studenten 
krijgen de gelegenheid dit vraagstuk tot op het bot te 
fileren. De nieuwe decaan van de faculteit, Bert Geerken, 
die ook aanwezig zal zijn, krijgt hiermee een eerste geschenk 
gepresenteerd: de denkkracht van ons allen.

“Met vallen en opstaan leren we ons 
hierin een weg te vinden, op zoek naar 
de Gouden Driehoek. Maar brengt deze 
zoektocht ons wel de Gouden Schat die 
we nastreven? Wordt het onderzoek 
beter door inmenging van de markt 
of delven we het graf voor werkelijke 
innovaties die immers vrijheid van 
denken behoeven? Leveren we betere 
ingenieurs af door de invloed van de 
sector op ons onderwijs of hebben 
we straks alleen nog brede kijkers 
die geen som meer kunnen maken?”

“Ik ben een bevlogen voorstander 
van intensiever samenwerken tussen 
univer siteit, overheid en markt. En ik 
geloof dat juist daarin de kansen op 
werkelijke innovaties liggen en dat 
Nederlandse bedrijven en overheid, 
door te investeren in kennis ontwikke-
ling, op de wereldmarkt als koploper 
kunnen excelleren. 
Geen korte termijn relatie dus, maar 
een lange termijn verbinding tussen 
wetenschap en samenleving,” aldus 
Louis de Quelerij. 

Aanmelden voor dit 
symposium kan via:
www.citg.tudelft.nl/
afscheidssymposium

De Gouden Driehoek 
of de Bermuda Triangle?
De samenwerking tussen markt, 
overheid en universiteiten: kans of 
bedreiging? Dat is het thema van het 
afscheidssymposium van decaan 
Louis de Quelerij op 1 december 2011

Meer informatie
Dr.ir. Hans van Lint, 
015 - 278 50 61  
of J.W.C.vanLint@tudelft.nl.
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Hoe voorkomen we dat 
hevige regenbuien tot 
wateroverlast leiden in 
onze steden? Welke moge-
lijk heden zijn er om de  
doel matigheid van het 
riool beheer te vergroten?  
En hoe ziet de stedelijke 
waterketen er in de toe-
komst uit? Voor de beant-
woording van dit soort 
actuele vragen voeren 
onderzoekers van de 
afdelingen Water manage-
ment en Gezondheids tech-
niek diverse projecten uit. 
We spraken met drie van 
hen: Jeroen Langeveld, 
Marie-Claire ten Veldhuis 
en Jojanneke Dirksen. 

Winnie Daamen en 
Serge Hoogendoorn

De rioleringswereld staat voor 
een grote uitdaging. De ko-
men de tien jaar moet de 

sec tor de doel   matigheid drastisch 
ver groten. Dat lukt alleen als er beter 
inzicht komt in het functioneren van 
rioolstelsel. Het onderzoeksprogramma 
Urban Drainage van de afdeling Ge-
zond heidstechniek speelt hierbij een 
cruciale rol. Het pro gramma moet de 
komende jaren kennis opleveren om 
de noodzakelijke doelmatigheidsslag 
te kunnen maken.

“Als je kijkt naar de rioleringssector dan 
valt op dat heel veel gebeurt aan de 
hand van vuistregels”, vertelt Jeroen 
Langeveld, universitair hoofddocent 
Urban Drainage en directeur van het 
gelijknamige kennisprogramma. 
“Straat kolken worden één keer per 
jaar gereinigd en rioolinspecties vinden 
eens in de zeven jaar plaats. of dat de 
optimale frequentie is weten we niet, 
maar zo gaat het nu eenmaal. En dat 
geldt niet alleen voor het reinigen van 
kolken en de rioolinspecties, maar 
voor vrijwel alle activiteiten.”

Besparingen
“Kennelijk was er decennia lang geen 
aanleiding om de vuistregels kritisch 
tegen het licht te houden. Inmiddels 
is die aanleiding er wel. Zo is in het 

bestuursakkoord Water met Vuur 
vast gelegd dat de doelmatigheid van 
de rioleringszorg moet vergroten. 
De sector moet jaarlijks steeds meer 
besparen, waarbij de afspraak is dat 
de besparingen in 2020 zijn opgelopen 
tot 380 miljoen euro. Tegelijkertijd 
moet de sector anticiperen op effecten 
van klimaatverandering, zoals heviger 
buien, en milieudoelstellingen zien 
te realiseren. Bij dat laatste gaat het 
onder andere om het terugdringen van 
het energiegebruik en het terugwinnen 
van bruikbare stoffen uit het afvalwater, 
zoals fosfaat.”

Vier thema’s
“In de praktijk betekent dit dat de 
sec tor meer moet doen met eenzelfde 
of zelfs lager budget. Een dergelijke 
efficiencyverbetering vereist dat je 
goed weet hoe het systeem werkt. 
Immers, alleen dan kun je optima-
liseren. Met het kennisprogramma 
Urban Drainage ontwikkelen we de 
kennis die de sector daarvoor nodig 
heeft. Het programma kent vier the-
ma’s, te weten assetmanagement, 
operationeel beheer, de dynamiek van 
rioolstelsels en de waterketen van de 
toekomst.” 

Vervangingstijdstip
“Bij het eerste thema gaat het vooral 
om rioolvervanging. Dit is voor ge-
meen   ten een gigantische kosten post. 
Landelijk is hiervoor jaarlijks onge-
veer 600 miljoen euro nodig. Wij 
on der zoe ken welke informatie over 
de toe stand van het riool nodig is om 
het vervangings tijdstip goed te kunnen 
bepalen. Aan welke signalen kun je 
zien dat een rioolstelsel het einde van 
z’n levensduur nadert en hoe kun je 
die signalen waarnemen? Nu gebeu-
ren inspecties vooral met een camera 
die door het riool rijdt. Maar neem 
je zo wel alle faalmechanismen waar, 
nog even los van mogelijke fouten 
bij het interpreteren van de beelden? 
Daarom kijken wij ook naar andere 
meet- en inspectietechnieken. Zo 
kunnen in gebieden met een slappe 
bodem zettingsmetingen waardevolle 
informatie verschaffen.”
 
Rioolbeheer
“Binnen het thema operationeel beheer 
gaan we na hoe het rioolbeheer is te 
verbeteren. In eerste instantie kijken 
we vooral naar de ‘vergeten’ onderdelen 
van rioolstelsels, de straatkolken en 

Kennis cruciaal voor 
doelmatiger rioolbeheer

Met zettings-
metingen beter 
rioolbeheer

Door regelmatig zettingsmetingen 
uit te voeren krijgen riool-
beheerders meer inzicht in 

het functioneren van hun rioolstelsel 
en kunnen ze het beheer verbeteren. 
Dat stelt Jojanneke Dirksen. Zij 
doet bij WaterNet in Amsterdam 
promotieonderzoek naar het opti-
maliseren van het rioolbeheer. 

“Visuele inspecties met camera’s 
heb ben hun beperkingen. Het is 
daarom goed om ook op andere 
manieren de staat van rioolstelsels 
in kaart te brengen. In gebieden met 
een slappe ondergrond verschaffen 
zettingsmetingen zinvolle informatie, 

zeker als de metingen met een zekere 
regelmaat plaatsvinden. Immers, op die 
manier krijg je een goed beeld van het 
zettingsverloop en kun je onderhouds-
momenten vaststellen. In Amsterdam 
meten we onder andere de hoogte 
van de inspectieputten om te zien hoe 
ze ten opzichte van elkaar verzakken. 
Als daar aanleiding voor is bepalen we 
ook de hellingshoek van de rioolbuizen 
tussen de putten. Zo krijgen we onder 
andere in beeld waar het afschot niet 
meer goed is. op dat soort locaties 
kan slib zich ophopen wat uiteindelijk 
kan leiden tot verstoppingen. Als je die 
locaties kent, kun je met gericht beheer 
dat soort problemen voorkomen.”

huisaansluitingen. We onderzoeken 
bijvoorbeeld welk effect verstopte 
kolken hebben op de afvoercapaciteit. 
ook brengen we in kaart hoe verzakte 
en afgebroken huisaansluitingen de 
werking van het riool beïnvloeden. 
Zo kunnen defecte huisaansluitingen 
ertoe leiden dat zand in het stelsel 
terechtkomt en dat de ontluchting 
van het riool niet meer goed verloopt. 
Negatieve effecten die wellicht met 
eenvoudige beheersmaatregelen zijn 
te verhelpen.”

Slim meten
“Het derde onderzoeksthema, ‘de 
dynamiek van rioolstelsels’, borduurt 
voort op bestaand onderzoek. Binnen 
dit thema bestuderen we hoe we door 
slim te meten en monitoren beter 
inzicht krijgen in de dynamiek van 
rioolstelsels en de invloed daarvan op 
de afvalwaterzuivering, de oppervlakte-
waterkwaliteit en wateroverlast. Bij 
hoeveel neerslag stroomt er water uit 
het riool via zogeheten overstorten naar 
het oppervlaktewater? Welk effect heeft 
dit op de kwaliteit van het oppervlakte-
water? En hoeveel daalt het rendement 
van een afvalwaterzuiveringsinstallatie 
als er veel regenwater via het riool 
wordt afgevoerd? Als je de antwoorden 
op dit soort vragen weet, kun je bij-

voor beeld bepalen of het zinvol is om 
extra bergingscapaciteit te creëren. 
Verder kunnen we door langlopende 
meetprojecten inzicht krijgen in de 
effecten van de klimaatverandering.” 

Hormoonverstorende stoffen
“Binnen het vierde thema onderzoe-
ken we hoe de waterketen van de 
toe komst eruit moet zien. Stel dat 
hormoon verstorende stoffen straks 
echt een probleem gaan vormen bij 
de drinkwatervoorziening. Dan kan 
het noodzakelijk worden om urine 
- de belangrijkste bron van deze 
stof fen - afzonderlijk op te vangen, 
af te voeren en te zuiveren. De vraag 
is hoe je dat het beste kunt doen. Een 
andere vraag binnen dit thema is hoe 
we met het stedelijke watersysteem 
het beste kunnen anticiperen op 
klimaatverandering.”

Hoogopgeleiden
Langeveld vervolgt: “Vanzelfsprekend 
staat kennisontwikkeling voorop bij het 
onderzoeksprogramma. Het is echter 
niet het enige doel. We hopen met onze 
kennisagenda ook meer afstudeerders 
en promovendi voor het vakgebied 
te interesseren. Binnen de sector is 
namelijk dringend behoefte aan meer 
hoogopgeleiden.” 

“Stel dat hormoonverstorende 
stoffen straks echt een probleem 
gaan vormen bij de drinkwater 
voorziening.”

Stedelijke water–
afvoer hoog op 
onderzoeks-
agenda
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Prof.dr. Steen A. Petersen
Leerstoel Geoscience Integration

Normally the concept of Modern Times 
is linked to the introduction of the 
assembly line within manufacturing 
industries (for cars and similar products). 
Parts of the oil & Gas industry operate 
along assembly lines, mainly those 
producing hardware components 
like instruments, platforms, boats 
etc. Another and as important part 
analyses measured field observations 
for the subsurface reconstruction in 

order to forecast benefit or hazards due to human activities in the 
subsurface. This upstream part dominated by diverse strategies, 
workflows, concepts, implementations, (Earth Factories in general) 
is resembling in a way the situation of normal production prior to 
Modern Times. The question on how to unite, organise and visualise 
Earth Factories along a common assembly line is addressed in the 
inaugural speech.

The line is supported by two principles. The first principle says 
that (sparse) material or immaterial observations (continuums) 
are linked by processes causally. In order to reconstruct the 
subsurface a continuous sequence of artificial continuums and 
processes are created in such a way that a sparse set of these 
continuums simulates the continuums of the observation domain, 
which is the second principle. What now unites the Earth Factories 
is the Time Line across which simulated or observed continuums 
are compared. Along the Time Line we recognize traditional, 
now proper integrated, earth sciences disciplines like geology, 
geophysics, production engineering, drilling.

Prof dr.ir. Jan Peter van der Hoek 
Drinking Water Engineering -  
Technology selection in relation to water quality 

Hoofdaandachtspunt in het onderzoek 
is de bedreiging van de drinkwater voor-
ziening door ‘emerging substances’: nieuwe 
stoffen die in drinkwater bronnen worden 
aange troffen, zoals resten van bestrijdings-
middelen, resten van genees   middelen, 
personal care products, kunstmatige 
zoet stoffen, etc. Veel zuiverings processen 
kunnen deze stoffen verwijderen, maar 
door verbeterde analytische methoden 
worden steeds meer stoffen zichtbaar. 

Dat kan het vertrouwen dat de consument heeft in drinkwater uit de 
kraan ondermijnen. De vraag is daarom: hoe gedragen die stoffen 
zich in de zuivering, is het gedrag op basis van stofkenmerken te voor -
spellen? En als we dat gedrag weten, kunnen we dan een optimale 
zuiveringsopzet vaststellen?

Daarnaast gaat aandacht besteed worden aan het effect van klimaat -
verandering op drinkwater(kwaliteit). Door klimaat verande ring loopt 
de temperatuur van het water op, vooral opper vlakte water heeft 
hiermee te maken. Uit oppervlaktewater wordt drinkwater bereid. 
Wat is het effect op de kwaliteit van het drink water, zoals dat 
uiteindelijk uit de kraan komt bij de klant? En waar treden die 
effecten op? In de bronnen, in de zuivering, in het distributie net? 
En wat kunnen we doen om de kwaliteit van het drinkwater te 
handhaven?

Een derde speerpunt is ‘drinkwatervoorziening 2.0’. Nederland 
kent een centrale drinkwatervoorziening. Een tendens die 
waarneembaar is in de gehele watercyclus 
is de aandacht voor decentrale concep-
ten: watervoorzieningen 
op wijkschaal of nog 
kleiner. Hoe past de 
drink watervoorziening 
daarin? 

Nieuwe hooglerareN

Meer intreeredes 
www.intreeredes.citg.tudelft.nl

Hevige buien met in korte 
tijd veel neerslag. Door de 
klimaatverandering krijgen 

we daar steeds vaker mee te maken. 
Vooral in stedelijke gebieden, die 
zich kenmerken door veel verhard 
oppervlak, kunnen dit soort stortbuien 
tot wateroverlast leiden. Marie-Claire 
ten Veldhuis, universitair docent bij de 
afdeling Watermanagement, onder-
zoekt welke plekken gevoelig zijn voor 
neerslagpieken en hoe de gevolgen 
op deze ‘kritische plekken’ zijn te 
minimaliseren. 

Ten Veldhuis houdt zich al jaren bezig 
met stedelijke waterbeheer. Voor haar 
promotieonderzoek - dat ze in mei 
2010 afrondde - deed ze onderzoek 
naar wateroverlast in Nederlandse 
steden. om te bepalen hoe vaak 

wateroverlast in stedelijke gebieden 
voorkomt, analyseerde Ten Veldhuis 
duizenden meldingen van burgers 
die binnenkwamen bij gemeentelijke 
meldpunten. Ze bestudeerde de 
meldingen in twee middelgrote steden 
nader en leidde uit deze meldingen 
de waarschijnlijke oorzaken van de 
wateroverlast af. 

Verstopte afvoerputten
De analyse leverde opmerkelijke 
conclusies op. Zo blijkt wateroverlast 
in steden veel vaker voor te komen dan 
volgens de normen zou mogen. Verder 
blijkt dat de ontwerpafvoercapaciteit 
van het rioolstelsel bijna altijd vol-
doende is om het regenwater af te 
voeren. Dat er toch wateroverlast 
ontstaat is in de meeste gevallen het 
gevolg van verstopte afvoer putten - de 
zogeheten straatkolken - of van dicht-
geslibde rioolbuizen. Ten Veldhuis: 
“Als je wateroverlast in steden wilt 
verminderen kun je dus veel beter 
investeren in onderhoud van het riool-
stelsel dan in het vergroten van de 
capaciteit. Dat klinkt eenvoudiger dan 
het is. Zo heeft een middelgrote stad 
als Haarlem al zo’n 80.000 straatkolken. 
Die kun je niet allemaal intensiever 
gaan onderhouden. Je moet dus zien 
te achterhalen welke locaties gevoelig 
zijn voor verstopping en waarom.”

Veerkracht
Stedelijke wateroverlast staat ook 
centraal bij het Europese onder zoeks-
project SMARTeST, dat staat voor 
Smart Resilience Technology, Systems 
and Tools. Binnen dit project werkt de 
TU samen met onderzoeksinstellingen 

uit zeven andere landen. Doel is niet 
alleen het ontwikkelen van oplossingen 
om steden te beschermen tegen water-
overlast , maar ook om de veer kracht 
van stedelijke water beheer systemen te 
vergroten. De verschillende deelnemers 
nemen elk een specifiek onderdeel voor 
hun rekening.

“Wij kijken naar wateroverlast ver-
oor zaakt door neerslag” vertelt Ten 
Veldhuis, “terwijl anderen zich richten 
op overlast door rivieren die buiten 
hun oevers treden. Weer anderen 
zoeken, al dan niet samen met de 
industrie, naar slimme technieken 
om overlast te voorkomen. Denk 
aan systemen om kelders snel af te 
sluiten, waterkeringen die bij stijgende 
waterstanden automatisch omhoog 
komen en technieken om ‘wetproof’ 

en ‘waterproof’ te bouwen. Al deze 
oplossingen worden gebundeld in een 
soort catalogus.” 
 
Schademeldingen
“onze bijdrage bestaat uit onderzoek 
naar schade veroorzaakt door water-
overlast. Een promovendus kijkt naar 
schademeldingen die bij verzekerings-
maatschappijen zijn ingediend en naar 
de relatie tussen die schadegevallen en 
de hoeveelheid neerslag en bijvoor-
beeld de maaiveldligging. We hopen 
op die manier hoge en veel 

voorkomende schade te kunnen 
verklaren. Als we namelijk weten 
waardoor schade wordt veroorzaakt, 
kunnen we vervolgens in de ‘catalogus’ 
kijken welke maatrege len mogelijk zijn 
om die schade te voorkomen of te 
verminderen.”

Neerslagvoorspellingen
Ten Veldhuis vervolgt: “Wil je water-
overlast en de bijkomende schade in 
steden zoveel mogelijk voorkomen, 
dan heb je ook gedetailleerde neer-
slagvoorspellingen nodig. Door het 

Hoe houden we  
onze steden droog?

grote areaal verhard oppervlak in 
stedelijke gebieden, leidt een neer-
slagpiek daar vrijwel direct tot een 
afvoerpiek. Je kunt dus alleen op zo’n 
piek anticiperen als je vooraf weet waar 
en op welk moment veel neerslag gaat 
vallen. Aangezien weerstations tot nu 
toe altijd in het buitengebied staan 
ont breekt die informatie voor stede-
lijke gebieden.” 

Regenradar
Het project RainGain, dat vanuit 
Europa wordt gefinancierd, moet 
daarin verandering brengen. Binnen 
dit project werkt de TU samen met 
Britse, Belgische en Franse partijen. 
Nederlandse partners zijn de gemeente 
Rotterdam en de provincie Zuid-
Holland. Het project voorziet onder 
andere in het plaatsen van een speciale 
regenradar in Rotterdam. Deze radar 
brengt een gebied in kaart met een 
straal van ongeveer dertig kilometer 
en heeft een veel hogere resolutie dan 
de buienradar van het KNMI. Daardoor 
brengt hij lokale neerslag veel beter 
in beeld en kan bijvoorbeeld worden 
vastgesteld of een hevige bui er de 
oorzaak van is dat de Coolsingel blank 
staat. 

Optimaliseren
“We beginnen met het ‘tunen’ 
van de radar: aan welke knoppen 
moeten we draaien om de gewenste 
informatie te krijgen? Als we dat we-
ten en lokale neerslag goed kunnen 
voorspellen, gaan we als volgende stap 
onderzoeken hoe het waterbeheer is te 
optimaliseren. Kun je kort van tevoren 
bijvoorbeeld extra water afvoeren 
zodat de afvoercapaciteit van het 
rioolstelsel maximaal is tijdens de bui? 
of kun je gebruik maken van tijdelijke 
waterberging om de piek op te vangen, 
zoals de waterpleinen die Rotterdam wil 
realiseren?”

Uitdaging
“Ik hoop dat we na verloop van 
tijd ook inzicht krijgen in de kwets-
bare plekken in de stad waar opti-
malisatie van het waterbeheer 
onvoldoende effect heeft en de kans 
op wateroverlast groot is. Voor zulke 
plekken zullen we alternatieven 

moeten zoeken voor het afvoeren 
van neerslag via het riool. Denk aan 
het toepassen van doorlaatbare 
verharding en het aanleggen van 
drainagesystemen zodat het water 
deels in de ondergrond wordt opge-
slagen. In nieuwbouwwijken zijn dit al 
gangbare technieken en ik ben ervan 
overtuigd dat we uiteindelijk overal 
naar dit soort oplossingen toe moeten. 
De uitdaging is natuurlijk wel hoe je 
in bestaande verstedelijkte gebieden 
met afvoer via het riool overgaat 
naar andere afvoersystemen.” 

“Als je wateroverlast in steden 
wilt verminderen kun je dus veel 
beter investeren in onderhoud 
van het rioolstelsel dan in het 
vergroten van de capaciteit.”
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Braakliggende terreinen tijdelijk 
aan de natuur teruggeven - het 
begint mondjesmaat op te komen 
in Nederland. Onder meer Martin 
Melchers, stadsecoloog van Amster-
dam en spreker op het symposium, 
houdt zich ermee bezig. 

Onbebouwd terrein, wachtend op 
financiering, zorgt voor ruimtelijke 
verrommeling. De natuur ‘kraakt’ 
die terreinen. Er verschijnen allerlei 
soorten planten en dieren. Dat bracht 
het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie 
(voorheen LNV) ertoe het project 
Tijdelijke Natuur te initiëren, waarbij 
ecologen het terrein aantrekkelijker 
maken voor dieren en planten, en 
daarmee ook voor omwonenden.

Melchers: “In de haven van Amster-
dam heb ik een 0-meting verricht 
op een braakliggend terrein in 
de haven. Vervolgens heb ik het 
uitnodigender gemaakt voor de 
dieren die ik ken uit het havengebied, 
onder meer door een plas te laten 
graven, wat kaal heuvellandschap 
te creëren en een berg zand af 
te steken. Met resul taat - in het 
voorjaar bleken zich rug streep-
padden, kleine plevier broeders, 
oeverzwaluwen, veld leeuweriken, 
blauwborstjes en dag vlindertjes 
gevestigd te hebben. Het is een 
aantrekkelijk terreintje geworden 
waar ik mensen mee op excursie 
neem en laat zien hoe je de natuur 
met minimale middelen kunt 
uitnodigen.”

Bouwen vanuit de kringloop-
gedachte, zo kun je ecologisch 
bouwen kort omschrijven. Daarbij 

houd je rekening met de gehele biotoop 
- mens, dier en plant - waardoor ieder 
profijt van elkaar heeft. Een voorbeeld: 
het koelen van de opwarmende stad. 
De temperatuur binnen steden ligt 
zes tot acht graden hoger dan de 
groene omgeving. Veel onderdelen 
van de stedelijke omgeving (zwarte 
daken, verhard terrein) hou den immers 
warmte vast. Met het vergroenen van 
de stad - letterlijk, door planten op 
gevels en daken - kan de temperatuur 
teruggebracht worden met vier tot 
zes graden. Planten nemen warmte 
op, zodat minder gekoeld hoeft te 
worden en de Co2-uitstoot lager is. 
Duurzaam, maar ook ecologisch. Want 
de natuur profiteert mee. In de groene 
schil komen insecten, en daarmee 
meer vogels. De natuur krijgt weer 
plaats in de stad, waar ze tot voor kort 
juist steeds ruimte moest maken voor 
bebouwing.

Elk bedrijf is tegenwoordig duurzaam. Maar wie het over 
duurzaamheid heeft, beperkt zich meestal tot Co2-uitstoot. 
Ten onrechte, vindt prof.dr.ir. Michiel Haas.  
“Wie alleen op Co2 focust, verliest veel andere dingen uit 
het oog.” Ecologisch ontwerpen betekent denken vanuit de 
kringloop van de gehele biotoop. En een magere economie 
hoeft daarbij geen beperking te zijn. Een symposium gaat 
belanghebbenden informeren.

Ecologisch ontwerpen

“Wie in kringlopen 
denkt, komt vanzelf 
tot oplossingen.”

worden,” gaat Michiel verder. “Die 
zorgt ervoor dat soorten zich kunnen 
verspreiden en daardoor genetisch 
sterk blijven. Er ontstaat een trek, en 
het leidt vaak ook tot meer dieren. Die 
hoofdstructuur is op Euro pees niveau 
al lang een gegeven, en al een heel 
eind op weg. Nu is de stekker er op 
Rijksniveau uitgetrokken, en moeten 
lagere overheden en vrij  willi gers het 
maar oppakken. Een verkeerd signaal. 
Je kunt ook zeggen: we gaan er geen 
geld meer insteken op deze manier, 
maar zorgen wel dat projecten zoveel 
mogelijk door blijven lopen.” 
 
Nieuw denken
Haas heeft er duidelijk zijn zorgen 
over. “We laten iets weg dat niet om 
geld draait. Veel dingen kun je al 
bereiken door een langetermijnbeleid 
op te zetten. Als je dat loslaat, laat je 
heel veel los. Wat? Bijvoorbeeld het 
idee dat we wat we zelf van waarde 
vinden, ook onze kleinkinderen gunnen. 
of het feit dat onze kleinkinderen 

nog zelf kunnen beslissen over hoe 
hun omgeving eruit zal zien.” ook 
dat hoopt hij met het symposium 
te bereiken. Duidelijk maken dat 
aandacht - een langetermijnvisie - 
misschien nog wel belangrijker is 
dan direct geld beschikbaar te stellen. 
Je moet een visie hebben. Het vergt 
wel nieuw denken, realiseert hij zich. 
“om je bewust te zijn van het feit dat 
een weg of gebouw consequenties 
heeft voor zijn omgeving. Met een 
ecoloog samen te werken. In mijn 
eerstejaars colleges kan ik het bewust-
zijn een stukje begeleiden, maar 
onze maatschappij heeft dat ook 
nodig. Met name de beleidsmakers 
bij gemeentes en bedrijven. Het zijn 
vaak de kosten niet, en daarbij kan 
het de inspraakprocedure drastisch 
inkorten. Er zijn veel mogelijkheden 
die tot win-win situaties kunnen leiden.” 
Want aandacht voor de natuur heeft 
zichtbaar resultaat. Michiel wijst op 
initiatieven als Das en Boom, die geleid 
hebben tot een duidelijk toenemende 

Wisselwoningen voor 
de natuur

Ecologische hoofdstructuur
Het is moeilijk om niet enthousiast te 
worden als je met Michiel Haas praat. 
Hij is bevlogen. Zijn bedrijf NIBE - 
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie 
en Ecologie - is gevestigd in een van 
de duurzaamste bedrijfsgebouwen 
van Nederland, een watertoren nabij 
station Bussum-Zuid, dat volledig 
zelf voor zienend is. NIBE bestaat al 
20 jaar - ecologisch bouwen is dus 
niet nieuw. Toch is het voor veel 
steden en gemeenten nog nauwelijks 
bekend. Terwijl er veel te winnen 
valt. “Daarom gaan we tijdens het 
symposium Ecologisch ontwerpen 
van de urbane en rurale omgeving, 
informatie beschikbaar stellen. 
Belangrijk, want je kunt er beleid op 
afstemmen.” Hier raken we een heikel 
punt. Want de Rijksoverheid laat onder 
de huidige regering veel beleid gericht 
op ecologie los, of laat het over aan 
gemeentes. “Neem de ecologische 
hoofd structuur, waarin de verschillende 
natuurgebieden met elkaar verbonden 

De terreinen zijn echt tijdelijk - dat 
is juridisch goed dichtgetimmerd. 
Melchers kan dus elke dag een 
tele foontje krijgen dat het terrein 
opgeheven wordt. “Maar dan kan 
ik wel dieren afvangen en planten 
uitsteken. Er is altijd wel een 
wissel woning voor de natuur om 
naar uit te wijken. Het was uniek, 
maar inmiddels zijn er meerdere 
projecten. Men heeft ingezien dat 
je er niet huiverig voor hoeft te zijn. 
Het heeft een tijdelijke meerwaarde 
en werkt bovendien als zaadbank 
voor de natuur. En het is ook leuk 
voor mensen. Het havengebied 
beslaat een vijfde van de stad, en 
toch komen er weinig mensen. Met 
excursies en recreatieve fietsroutes 
komt daar nu verandering in.”

Mens hoort 
bij biotoop
Het stedelijke biotoop wordt 
groter. Dat stelt eisen aan een 
stad. De lucht kwaliteit moet 
goed zijn, mensen moeten zich 
er prettig voelen en ook de 
ecologische voet afdruk moet 
beheersbaar blijven. Niet alleen 
de dieren en planten, maar 
de mens is onderdeel van de 
biotoop. “Daar gaat het mis, met 
mensen die denken dat ze geen 
onderdeel zijn van de biotoop. 
Ze denken ‘er is mens, en er is 
natuur’. Terwijl wij een van de 
jongste soorten zijn op aarde.” 
Aldus stadsecoloog van 
Amsterdam Martin Melchers.

Een traditionele groene gevel(links) en met een infraroodcamera 
bekeken (rechts). Hierbij valt duidelijk op dat een onbegroeide gevel 
meer stralingswarmte accumuleert (rode kleur) dan een begroeide gevel.
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dassenpopulatie. of de aandacht voor 
watervervuiling - inmiddels is dat geen 
groot probleem meer in Nederland, en 
zijn de rivieren en plassen weer veel 
levendiger geworden. Dus we zijn heel 
goed op weg. Je kunt in een tijd waarin 
het economisch slecht gaat simpelweg 
niet zeggen ‘we vergeten het even’. 
Het hoeft niet in hetzelfde tempo door, 
maar het bewustzijn is belangrijk.”

Materiaal opwekken
Ecologisch bouwen beperkt zich niet 
tot meer groen in, op en aan de stad of 
meer natuur. Een ander voorbeeld van 
ecologisch denken is het maken van 
combinaties van bedrijven waardoor 
hergebruik van energie makkelijker 
wordt. De warmte die overblijft bij 
de koeling van supermarkten kan 
600 woningen van warm water 
voorzien. Een zwembad naast een 
ijsbaan geeft de mogelijkheid de helft 
van de energie te besparen door slim 
energie gebruik. “Dat soort combina ties 
wordt noodzakelijk als je duurzame 
energie wilt opwekken. Daar kun 
je als gemeente over nadenken en 
beleid op maken.” 

Het energieprobleem is op te lossen. 
Haas schat in een jaar of tien, twintig. 
“Maar dan ontstaat een nieuw pro-
bleem dat om ecologisch denken 
vraagt. De materiaalschaarste. op 
energiegebied kunnen we onze milieu-
belasting terugbrengen, maar op 
materiaal gebied komen we niet verder 
dan een factor twee tot drie. En dat 
is te weinig. Daar moeten we nu over 
nadenken, want over twintig jaar is 
het te laat.” Een verrassend gedachte: 
onderzocht wordt, of, naar analogie 
van energie opwekken, materiaal 
gekweekt kan worden. “Je kunt aan 
de gevel hout laten groeien, voor je 
eigen toekomstige huisvesting. Dat 
is langetermijn-denken. De natuur 
kan ons meer bieden. Bamboe kan 
bijvoorbeeld veel hout vervangen. 
Stel dat we alle middenbermen van 
onze snelwegen voorzien van bamboe. 
Dan kunnen we dat jaarlijks of twee-
jaarlijks materiaal oogsten, terwijl 
we in de tussentijd onze snelwegen 

mooi maken en de verblinding van 
tegenliggers aan zienlijk verminderen. 
Zo zijn op veel gebieden win-win 
situaties te creëren door in kring-
lopen te gaan denken. Bijvoorbeeld 
metalen en beton recyclen, zodat 
ze in hun kringloop blijven.” Het 
bewustwordingsproces heeft nog even 
te gaan, denkt hij, hoewel het in de 
rurale omgeving al toegepast wordt. 
Dit is ook exact wat hij bedoeld met 
aandacht. “Je moet bezig zijn met 
ecologie, de kringloop, het totale beeld. 
Dan kom je vanzelf tot oplossingen.” 

Totaalbeeld zien
ondanks haperend overheidsbeleid ziet 
Haas ook veel positieve ontwikkelingen. 
“Er is een groeiend bewustzijn. Kijk 
naar biologische groente in de super-
markt. Dat heeft toch alles te maken 
met het feit dat we die kant op willen 
met elkaar. De volgende stap is dat de 
‘early adapters’ het oppakken. Dat zie 
je hier en daar gebeuren in de infra-
structuur en de bouw. Gemeentes als 
Apeldoorn en Tilburg lopen voorop. 
Maar het moet veel breder uitgedragen 
worden en sterk in het beleid terecht-
komen. Zoals nu in het bouwbeleid 
de energieprestatie-coëfficient een 
belang rijk sturings element is, wordt 
in 2012 ook een systeem voor bouw-
materialen van kracht. Het sijpelt 
langzaam door, maar we moeten er 
harder mee aan de slag. Want regel-
geving loopt in principe altijd achter 
op maatschappelijke ontwikkelingen.” 

Belangrijk is dat er mensen zijn die 
het totaal kunnen overzien, de breedte 
van het vakgebied opzoeken. Daaraan 
schort het nog wel eens binnen de uni-
versiteiten, denkt Haas. “Je kunt niet 
alleen een goede, mooie brug bouwen 
in deze tijd. Je hebt ook andere 
vak  gebieden nodig. Bestuurskunde, 
bouwkunde, ecologie, communicatie-
wetenschappen… Die breedte moet je 
opzoeken. Heel veel mensen weten heel 
veel van iets. We hebben mensen nodig 
die het totaal overzien, weten wat er 
mogelijk is en wat we mee kunnen 
nemen. Dat totaalbeeld willen we 
overdragen op dat symposium.”

Het vergroenen van daken 
en gevels is een trend in de 
bouw. onderzoeker Marc 

ottelé promoveerde afgelopen 
juni op verticale vergroening. 
Hij toonde aan dat planten op 
gevels zorgen voor betere koeling 
en isolatie, en tevens fijn stof 
op nemen. Belangrijk voor de 
volksgezondheid, omdat kleine 
stofdeeltjes diep in de luchtwegen 
ingeademd en zo gezondheids-
schade veroorzaken. Vooral in 
dichtbevolkte, stedelijke gebieden 
is fijn stof een probleem.

onderzoek naar groene 
gevels gebeurt wereldwijd. De 
ontwikkelingen volgen elkaar snel 
op, want groene gevels blijken een 
grote meerwaarde op te leveren. 
Frankrijk (bakermat van de 
groene gevel) en Duitsland lopen 
voorop, maar ook in Nederland 

Groene daken kunnen daarnaast een 
waterbuffer vormen, een toepassing 
die steeds belangrijker wordt. Naast 
een esthetisch aspect, geven groene 
daken en gevels meer biodiversiteit 
en verbinden ze de mens weer met 
de natuur.
Nadeel is dat de systemen nu nog 
vrij duur zijn in aanleg en onderhoud. 
Maar omdat aan de groene gevels 
de groene daken vooraf zijn gegaan, 
gaan de ontwikkelingen razendsnel 
en zal ook de productoptimalisatie 
snel doorzetten.

ottelé: “Ik zie dat jonge mensen 
die nu gaan werken het graag toe-
passen. Het is echt een trend die 
zich doorzet. De vraag komt vanuit 
opdrachtgevers, maar ook vanuit 
de ontwerpers. Er zijn gewoon veel 
praktische voordelen voor de mens 
en de stad. Een echte win-win, zeker 
nu de steden warmer worden.” 

komen steeds meer groene gevels. 
Het Eneco-gebouw in Rotterdam 
heeft al een groene buitenhuid, en in 
dezelfde stad worden de komende tijd 
nog meer projecten gerealiseerd. 

Er bestaat twee soorten groene 
gevels. Gevels die zijn begroeid 
door klimplanten bestaan al langer. 
Moderner zijn ‘Living wall’- systemen - 
geïntegreerde of prefab-systemen die 
zijn aangebracht op een constructie of 
hulpframe waarin de planten wortelen. 
Dat is een vrij nieuwe technologie 
waarnaar nog weinig onderzoek is 
verricht, maar die zich ook leent 
voor tuinbouw. Er kunnen leidingen 
voor water en voedingsstoffen in 
aangebracht worden. In Australië 
bestaat al een aardbeienwand. 

In dichtbevolkte steden leveren het 
groene gevels en daken meerwaarde op 
omdat er weinig ruimte is voor parken. 

Groene gevel 
verbetert de stad

Typische configuratie van prefab groeimodules (a) op basis van plantenbakken (Greenwave systems),  
(b) LWS op basis van schuimsubstraat (Fytowall), (c) LWS op basis van vilt lagen (Copijn landschaparchitecten).

Praktijkvoorbeeld van bovengenoemde living wall systemen (a) op basis van plantenbakken (Greenwave 
systems), (b) LWS op basis van schuimsubstraat (Fytowall), (c) LWS op basis van vilt lagen (Copijn 
landschaparchitecten).

Groene gevels zijn in opkomst. Geen wonder, 
want verticale vergroening verbetert de isolerende 
eigenschappen van gebouwen en geeft meer 
biodiversiteit. En naast een esthetische en 
sociale meerwaarde geeft het ook nog minder 
luchtverontreiniging. 

Gemeten temperaturen van een ‘normale spouwmuur’ 
en een spouwmuur bedekt met een living wall system 
(plantenbakken) in een klimaatkamer op een zomers 
gesimuleerde dag (35°C). Het temperatuursverschil in 
het buitenspouwblad (rode laag in het figuur) bedraagt 
ongeveer 10°C.

Gemeten temperaturen van een ‘normale spouwmuur’ 
en een spouwmuur bedekt met een living wall system 
(plantenbakken) in een klimaatkamer op een winters 
gesimuleerde dag (-5°C). Het temperatuursverschil 
in het buitenspouwblad (rode laag in het figuur) 
bedraagt ongeveer 9°C. 

a

a

b

b

c

c
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ders. Dat leidt ertoe dat we geregeld 
door bedrijven worden benaderd om 
met hen samen te wer ken. De afge -
lopen jaren hebben we bijvoor beeld 
samengewerkt met Shell, Statoil, Eni, 
ExxonMobil, BP, Maersk, Total en 
Petrobras.” 

Prominente rol 
Jansen: “Een andere reden is onze 
deelname aan grote onder zoeks-
programma’s. We participeren in 
diverse onderzoeksprojecten van de 
Nederlandse toponderzoeksschool 
Integrated Solid Earth Science. ook 
spelen we een prominente rol binnen 
de onderzoeksprogramma’s ‘Recovery 
Factory’ en ‘ISAPP 2’ die beide zijn 
gericht op het ontwikkelen van tech-
nologie om meer olie- en gas uit 
ondergrondse reservoirs te winnen. 
Meedoen aan dit soort programma’s 

biedt ons de mogelijkheid om op 
specifieke terreinen deskundigheid 
op te bouwen en daarmee naam te 
maken. En dat is weer belangrijk 
voor verkrijgen van nieuwe onder-
zoeksgelden. De komende jaren wil ik 
onze deelname aan grote onder zoeks-
programma dan ook verder uitbreiden.”

 Speerpunten
“Kijk je naar de speerpunten van ons 
onderzoek, dan zijn er de komende 
jaren geen grote veranderingen”, 
ver volgt Jansen. op het gebied 
van petroleum engineering blijven 
‘enhanced oil recovery’ en ‘smart fields’ 

belangrijk. Daarnaast gaan we door met 
ons onderzoek naar nieuwe geofysische 
technieken, gashydraten, schaliegas 
en kolengas. ook ondergrondse Co2-
opslag en geothermie blijven hoog op 
onze onderzoeksagenda staan. Voor 
de sectie geo-engineering blijven 
grond mechanica, funderingstechniek 
en ondergronds bouwen belangrijke 
speerpunten. Verder gaan we aan-
dacht besteden aan geo-environmen-
tal engineer ing. Vorig jaar hebben we 
name lijk van STW financiering gekregen 
voor ons onderzoeksprogramma ‘Bio 
based geo- en civil engineering’. Nieuw 
is dat we weer onderzoek gaan doen op 
het gebied van resource engineering.”

Samenwerking
“Een onderwerp waaraan ik als afde -
lings voorzitter veel aandacht wil 
besteden is samenwerking. Binnen 
onze afdeling ervaren we al jaren dat 
de samenwerking tussen de secties die 
meer gericht zijn op engineering en 
de secties die zich meer bezighouden 
met fundamenteel onderzoek bijzonder 
vruchtbaar is. Ik ben ervan overtuigd 
dat het ook zinvol is om binnen onze 
faculteit en met andere Delftse facul-
teiten samen te werken. In onze directe 
omgeving is namelijk veel bruikbare 
kennis aanwezig. Daarnaast biedt 
samenwerking de mogelijkheid om 
vraagstukken integraal te bekijken. 
Zo hebben wij voor het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen van de 
olie- en gasindustrie niet alleen tech-
nische expertise nodig van buiten 
de geotechnologie, we moeten ook 
oog hebben voor maatschappelijke 
vraagstukken zoals de effecten op de 
omgeving. Dan is het aantrekkelijk 
als je kunt samenwerken met buur-
faculteiten die op zulke terreinen 
deskundig zijn.”

Hoogleraar toegepaste 
geologie Stefan Luthi was 
negen jaar voorzitter van 
de afdeling Geotechnologie. 
op 1 september nam Jan 
Dirk Jansen, hoogleraar 
systeem- en regeltechniek 
voor olie- en gasreservoirs, 
het stokje over. We spraken 
met beiden over het functio-
neren van de afdeling, de 
onderzoekspeerpunten, 
de samenwerking met 
het bedrijfsleven en de 
toekomstplannen. 

“Terugkijkend denk ik dat het kwaliteits -
niveau van onze weten schappelijke 
staf de afgelopen tien jaar duidelijk 
omhoog is gegaan”, zegt Luthi. “We 
hebben veel goede mensen in huis 
en zijn internationaler geworden: niet 
alleen hebben we meer buitenlandse 
stafleden, ook het aantal internationale 
studenten is toegenomen. Dat past 
goed bij ons vakgebied dat een sterk 
mondiaal karakter heeft.”

Stijgend aantal studenten
Jansen vult aan: “Wat ik zelf erg 
prettig vind is dat we niet alleen op 
wetenschappelijk gebied, maar ook 
op menselijk vlak goed functioneren. 
Binnen de afdeling kunnen de meeste 
mensen het goed met elkaar vinden 
en er zijn geen langlopende vetes. 
Positief is verder dat we al een aan-
tal jaar te maken hebben met een 
stijgend aantal eerstejaarsstudenten. 
ons nieuwe gebouw met zijn moderne 
laboratoria en onderwijszalen, waar 
we in 2007 naartoe verhuisden, zal aan 

die stijging zeker hebben bijgedragen 
evenals de gestegen olieprijs en 
aanvangssalarissen in de sector.”

Financieel gezond
Toen Luthi in 2002 als afdelings voor-
zit ter begon had hij ermee te maken 
en ook Jansen kan er niet omheen: de 
eerste geldstroombudgetten worden 
steeds minder. Voor de kersverse 
af de  lings voorzitter is het financieel 
gezond krijgen van de afdeling dan 
ook de meest urgente taak. Jansen: 
“Na de herpositionering van onze 
faculteit hebben we nu te maken met 
een gat in ons budget door de TU- 
brede her ijkings  operatie. Dat vraagt 
op dit mo ment veel aandacht. Ik ben 
er echter van overtuigd dat we op 
de langere termijn voldoende budget 
zul len hebben. Zo is het ons tot nu toe 
gelukt om de afname van de eerste-

geld stroomgelden op te vangen met 
extra gelden uit de tweede en derde 
geldstroom. Inmiddels bestaat onge-
veer tweederde van ons totale budget 
uit deze twee laatste geld stromen.”

Baanbrekend
“Dat we succesvol zijn met het binnen -
halen van deze geldstromen heeft 
verschillende redenen”, legt Luthi uit. 
“De belangrijkste is dat we al jaren 
baanbrekend onderzoek doen dat 
hoogwaardige en bruikbare kennis 
oplevert. De industrie herkent en 
waardeert dat en is goed te spreken 
over de kwaliteit van onze afstudeer-

“Samenwerking met andere faculteiten 
wordt steeds belang rijker, om vraag-
stukken integraal te kunnen bekijken.”
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Nieuwe voorzitter voor 
afdeling Geotechnologie

Naam: 
STEfAN LuTHI  
Stefan Luthi is 61 jaar. 
Hij rondde zijn studie 
Natuurwetenschappen in 
1973 af aan de ETH Zürich 
en promoveerde daar in 
1978 als geoloog op het 
onderwerp ‘The mechanics 
of turbidity currents’. Stefan 
werkte ruim twintig jaar in 
verschillende functies bij 
het bedrijf Schlumberger. 
Sinds 1999 is hij hoogleraar 
Productie geo logie bij de 
TU Delft. Daarnaast is hij 
senior-technisch adviseur 
bij Schlumberger. Van 
2002 tot sep tember 
2011 was hij afdelings-
voorzitter. Stefan gaat 
zich de komende tijd weer 
volledig richten op onderzoek 
naar sedimentologische 
processen. 

Naam: 
JAN DIrk JANSEN 
Jan Dirk Jansen is 53 jaar. 
Hij studeerde Civiele 
Techniek en behaalde 
zijn MSc in 1986. Na zijn 
afstuderen gaat hij als 
onderzoeker werken bij 
Shell. In 1993 promoveert 
hij op het onderwerp 
‘Nonlinear dynamics of oil 
well drill strings’. Jan Dirk 
vervult na zijn promotie 
diverse functies bij Shell. 
In 1999 krijgt hij als onder-
zoeker een gemeenschap-
pelijke aanstelling bij Shell 
en de TU. Hij gaat onderzoek 
doen naar ‘smart wells’ en 
‘smart fields‘, waarbij hij 
vijftig procent van zijn tijd 
bij Shell werkt en vijftig 
procent bij de TU. Binnen 
deze constructie wordt Jan 
Dirk in 2005 hoogleraar 
Reservoir Systems & Control 
bij de afdeling Geotechno-
logie. Sinds september is hij 
afdelings voor zitter en is hij 
volledig in dienst bij de TU.


