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Samenvatting 
Dit document beschrijft de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek 2011 van Deltares, dat 
mede gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid. De Raad voor het Deltaonderzoek 
(RDO) is de externe toetsingsinstantie is voor het Deltares onderzoeksplan waarbij - naast 
inhoudelijke kwaliteit - maatschappelijke relevantie, samenwerking en marktpotentie als 
belangrijkste toetscriteria gehanteerd worden. 
 
In het onderzoeksplan is de structuur gevolgd van de vijf maatschappelijke gedragen thema’s 
van de Raad voor het Deltaonderzoek (RDO). Binnen deze thema’s is het onderzoek verder 
onderverdeeld in 26 strategische onderzoeksprojecten, de zogenoemde roadmaps. 
 
Bijlage 1 bevat een samenvatting van het onderzoeksprogramma specifiek ten behoeve van 
het Ministerie van Economische Zaken. Bijlage 2 geeft een overzicht van alle promovendi die 
met Deltares verbonden zijn. 
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1  Inleiding  

1.1 Strategisch kader onderzoeksprogramma 
 
De missie van Deltares is het ontwikkelen van hoogwaardige kennis van water, ondergrond 
en deltasystemen en deze zowel nationaal als internationaal beschikbaar te maken, om de 
leef- en werkomgeving voor mens en natuur in kwetsbare delta’s, kust en riviergebieden 
duurzaam schoon, veilig en aantrekkelijk te houden.  
 
Deltares heeft deze missie vertaald in het motto: “Enabling Delta Life”. Dit motto geeft aan dat 
Deltares betekenisvol wil zijn als het gaat om het vinden van integrale oplossingen voor 
allerlei problemen die samenhangen met het wonen in dichtbevolkte, veelal laaggelegen 
gebieden op aarde. Dit zoeken naar oplossingen wordt samengevat in het begrip “delta-
technologie”. 
  
Deltares heeft in het Strategisch Plan 2008-2012 deze ambitie vertaald in een aantal doel-
stellingen: 
 

 Sterk, proactief, onafhankelijk en gezaghebbend zijn; 
 Op basis van een sterke kennispositie wereldwijd toonaangevend zijn; 
 Met relevante partners samenwerken; 
 Kennis ontwikkelen, integreren en toepasbaar maken, met als speciaal 

aandachtspunt de koppeling van bèta- met gamma-deskundigheid; 
 Een werkomgeving en onderzoeksfaciliteiten creëren waaraan ondernemende top-

onderzoekers en –adviseurs zich graag verbinden. 
 
Nederland is een van de hoogst ontwikkelde deltagebieden in de wereld en daarmee een 
prima proeftuin voor deltatechnologie. De kennis die hier wordt opgedaan, bijvoorbeeld in het 
nieuwe Deltaprogramma, biedt Nederlandse kennisinstituten en bedrijven prima kansen op 
de internationale markt. Anderzijds kunnen kennis en ervaring opgedaan in het buitenland 
bruikbaar zijn voor beleidsmakers, beheerders en bedrijven in Nederland. 
 
De problematiek van delta’s in de wereld, de verwachte ontwikkelingen, de kansen en de 
beleidsmatige implicaties zijn uitgebreid beschreven in het strategisch document van de Raad 
voor het Delta Onderzoek (RDO) uit 20091. Dit document vormt het inhoudelijke kader voor 
het onderzoeksprogramma van Deltares. De vijf door de RDO genoemde thema’s vormen 
een belangrijk structurerend element in het Onderzoeksplan 2011.  
 

1.2 Strategisch onderzoek: doel en organisatie 
 
Dit document beschrijft de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek 2010 van Deltares, dat 
mede gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid. Het onderzoeksplan is 
gestructureerd rond vijf maatschappelijke thema’s die in grote lijnen overeenkomen met de 

                                                   
1 De Raad voor het Deltaonderzoek (RDO) is de externe toetsingsinstantie voor het Deltares 
onderzoeksplan waarbij - naast inhoudelijke kwaliteit - maatschappelijke relevantie, samenwerking 
en marktpotentie als belangrijkste toetscriteria gehanteerd worden. 
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thema’s van de Raad voor het Deltaonderzoek. Binnen deze thema’s is het onderzoek verder 
onderverdeeld in 26 strategische onderzoeksprogramma’s die verderop in dit document in de 
vorm van evenzoveel roadmaps worden gepresenteerd. 
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Een roadmap geeft een beeld van de stappen in de kennisontwikkeling op een bepaald 
onderwerp, met trajecten van de fundamentele kennisontwikkeling tot aan de toepassing in 
de praktijk van markt en overheid. Het SO vormt daarin een wezenlijke schakel tussen 
academisch onderzoek (bijvoorbeeld promotietrajecten) aan een universiteit en een verdere 
ontwikkeling tot een toepasbaar product of dienst. Voortbouwend op resultaten van het SO 
zijn er vaak verdere ontwikkelstappen nodig met de overheid (bijvoorbeeld in de TO 
programmering van VenW of andere departementen) of met het bedrijfsleven (bijvoorbeeld in 
de JIP projecten waar ook EZ in participeert) voordat er een product op tafel ligt dan wel een 
dienst in de praktijk werkt. 
 
Het strategisch onderzoek (SO) richt zich op kennisvragen voor de (middel)lange termijn (3-5 
jaar). Het vormt een onmisbare schakel tussen fundamenteel onderzoek en praktijk-
toepassingen. Om deze brugfunctie blijvend te kunnen vervullen stelt Deltares een aantal 
eisen aan projecten in het strategisch onderzoek: 
 

• Het SO moet gestoeld zijn op de nieuwste ontwikkelingen in wetenschap en 
technologie en wordt dus ook mede gestuurd vanuit deze ontwikkelingen; 

• Het SO moet anticiperen op de toekomstige maatschappelijke vraagstukken en 
toekomstige vragen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Het is derhalve 
vraaggestuurd, maar niet ad hoc; niet gestuurd door ‘de waan van de dag’. 

• Het SO vormt de kennisbasis van de kennisonderneming Deltares. Met het SO 
beoogt Deltares expertise in stand te houden voor toekomstige kennisvragen en 
ondersteunt Deltares zijn marktactiviteiten in binnen- en buitenland. 
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• Met behulp van SO-middelen genereert Deltares aanvullende R&D middelen (o.a. via 
cofinanciering vanuit EU- en FES-fondsen) en cofinanciering van bedrijven. Hiermee 
vergroot Deltares de onderzoekscapaciteit voor de overheid en het Nederlandse 
bedrijfsleven (multiplier-effect). 

 
Om aan deze eisen te kunnen voldoen is continuïteit noodzakelijk en is dus een langjarig 
commitment op het niveau van thema’s en roadmaps nodig; met als notie dat onder-
zoeksgroepen afbreken makkelijker is dan ze (weer) opbouwen. 

 

1.3 Kennisallianties 
 
Deltares streeft ernaar de beschikbare onderzoeksmiddelen optimaal in te zetten voor het 
ontwikkelen van maatschappelijk relevante kennis. Voor die ontwikkeling zet Deltares zijn 
eigen middelen in en wordt kennis die niet tot de kerncompetenties behoort daar gehaald 
waar deze het best ontwikkeld wordt. Dit gebeurt door intensief samen te werken in kennis-
allianties en kennisconsortia. Door deze wijze van samenwerking ontstaat een flexibele 
adaptieve  kennisinfrastructuur, die in staat is om nieuwe kennisvragen en innovatie-opgaven 
adequaat op te pakken. Sturing op samenwerking en synergie leidt ook tot een kosten-
efficiënte kennisinfrastructuur. Om de synergie te bevorderen is het bewerkstelligen van 
enige functionele overlap in competenties (“plakranden”) noodzakelijk.2 
 
Deltares werkt actief aan allianties en samenwerkingsverbanden. Een uitgebreid overzicht 
hiervan  is behandeld in de RDO-vergadering van april 2010. Sindsdien zijn er nog drie 
nieuwe allianties tot stand gebracht: het Nationaal Modellen en DataCentrum (NMDC), een 
MoU met UNESCO-IHE en een samenwerkingsovereenkomst met het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL). 
 
Bij elk van de vijf onderzoeksthema’s worden de samenwerkingsverbanden meer in detail 
behandeld.  
 

1.4 Programma van eisen 
 

Het strategisch onderzoek van Deltares is vraaggestuurd. Dat betekent dat het onderzoek 
wordt geprogrammeerd via een vraagsturingsproces onder verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse rijksoverheid, waarbij in principe ook de langetermijnvragen vanuit het 
Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van 
Waterschappen, betrokken universiteiten en kennisinstellingen, maatschappelijke 
organisaties én het bedrijfsleven een rol spelen. 
 
Van de twaalf door de overheid gedefinieerde maatschappelijke thema's zijn er vier expliciet 
richtinggevend voor de onderzoeksprogrammering van Deltares: 

                                                   
2. In het “Overzicht delta-onderzoek” wordt de relatie tussen de kennisinstituten die betrokken zijn  

bij delta-onderzoek verder uitgewerkt.  
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Thema  Regievoerend 

departement  
Uitvoerende instituten  

8  Bouwen voor Ruimte  VROM  TNO, ECN, MARIN, 
Deltares  

9  Leven met Water  
 

VenW  Deltares, WUR, TNO  

11  Leefomgeving  VROM, LNV  WUR, Deltares, TNO, 
ECN 

12  Hoogwaardige systemen, 
processen en materialen  

EZ  TNO, MARIN, ECN, 
Deltares, NLR  

 
Ieder jaar stelt het ministerie van VenW in overleg met de andere betrokken 
departementen een programma van eisen op voor het Strategisch Onderzoek binnen de 
thema’s. In het Programma van Eisen 2011 worden van Deltares de volgende bijdragen 
aan de werkvelden van de kennisarena’s gevraagd: 
 

Thema 8: Bouwen voor Ruimte 
• Geo-impuls programma. 

 
Thema 9: Leven met Water 

• Kennis en technologieën voor preventie van overstromingen en een duurzame 
zoetwatervoorziening; 

• Kennis van en concepten voor het beperken van gevolgen van overstromingen; 
• Lange termijn concepten voor ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit van laag 

Nederland en de Noordzee; 
• Waterhuishouding in rurale en urbane gebieden op verschillende schaalniveaus 

(regionaal, landelijk en stroomgebied). 
 
Thema 11: Leefomgeving 

• Duurzaamheid: balans tussen sociale, ecologische en economische functies bij de 
inrichting van het landelijk gebied; 

• Innovatie in de bebouwde omgeving: kansen en problemen vanuit het ruimtelijk 
beleid; 

• Ontwerpopgave om milieukwaliteitseisen te integreren in ruimtelijke plannen; 
• Kwaliteitsverbetering van ecosystemen; 
• Ecologisering van de economie (ecosysteemdiensten). 

 
Thema 12: Hoogwaardige systemen, processen en materialen 

• Innovatief MKB 
• Aansluiting op internationale kennisnetwerken 
• Valorisatie van kennis. 

 
Naast deze vier thema’s is Deltares de afgelopen jaren meer betrokken geraakt bij thema 10: 
Energie. Energiewinning uit bodem en water, en de opslag van warmte en koude in bodem 
en water zijn voor Deltares groeigebieden. Dit heeft in 2010 een verdere uitwerking gekregen 
in de roadmap “Waterdiensten voor duurzame energie”. Deltares wil, in overleg met VenW en 
de regievoerder van thema 10 (EZ), zijn activiteiten voor dit thema de komende jaren 
uitbreiden. 
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Thema Kennis als Vermogen  
 
Overheid, bedrijfsleven en instituten vinden gezamenlijk dat investeren in disciplinaire kennis 
van medewerkers en in infrastructuren van onderzoek noodzakelijk is voor de toekomst, ook 
al articuleert de vraag hiernaar zich niet of niet volledig in het vraagsturingsproces. Een deel 
van de onderzoeksmiddelen is daarom gericht op het ontwikkelen en onderhouden van deze 
deltakennis, die voor meerdere thema’s de basis vormt. Deze activiteiten worden benoemd 
als ‘Kennis als vermogen’ en ´Software als vermogen´ Voor de invulling van het ‘thema’ 
Kennis als Vermogen ligt het initiatief bij Deltares. Het gaat daarbij om  
 

 Bijdragen aan promotie-onderzoek: In 2011 worden ca. 70 promovendi financieel 
ondersteund (zie bijlage 2). 

 Bijdragen aan leerstoelen en lectoraten: in 2011 worden 15 leerstoelen en 2 
lectoraten ondersteund vanuit Deltares. Daarnaast zijn er een tiental medewerkers als 
universitair docent werkzaam bij verschillende universitaire expertisecentra. 

 Bijdragen aan (inter)nationale kennisnetwerken. 
 
Naast Kennis als Vermogen wordt er in het strategisch onderzoek ook geïnvesteerd in 
Software als Vermogen. Onder Software als Vermogen wordt gewerkt aan nieuwe 
functionaliteiten die de ontwikkelingen in de roadmaps kunnen faciliteren. De belangrijkste 
investering betreft de Next Generation Software (hoofdstuk 7).  
 

1.5 Vraagsturingsarena’s en kennisagenda’s 
 
Conform de aanbevelingen van de commissie Wijffels (De kracht van directe verbindingen, 
2004) zijn de maatschappelijke vragen voor het onderzoek van Deltares (en andere kennis-
instellingen) leidend. Het onderzoek moet dus aansluiten op de kennis- en innovatievragen 
van overheden, bedrijfsleven en andere partijen in de maatschappij.  
 
Het vraagsturingsproces richt zich op het concretiseren van deze kennisvragen en de 
ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s die beantwoorden aan de gebundelde kennis-
vragen van overheden en bedrijven. Daarbij worden (onder andere) kennisarena’s gebruikt 
als middel om de kennisvragen te identificeren en te bundelen. De resultaten van de 
verschillende kennisarena’s materialiseren in een reeks documenten die worden aangeduid 
met kennisagenda’s. De concrete strategische kennisvragen uit de kennisagenda’s worden 
door Deltares vertaald naar onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen vormen de basis 
van de roadmaps. 
 
Voor de programmering van het SO 2011 zijn strategische kennisvragen uit de volgende 
kennisagenda’s gebruikt:  
 

• NKIAW: de Nationale Kennis- en Innovatie Agenda Water; onderdeel van het 
Nationaal WaterPlan (NWP); 

• De eerste generatie kennisagenda van het Deltaprogramma (vertaald in 26 
aanvullende kennisvragen voor het NKIAW); 

• De tweede generatie kennisagenda’s van het Deltaprogramma (voor zover al 
beschikbaar); 

• Deltaproof, de kennisagenda van STOWA; 
• SKA: de Strategische Kennisagenda van VROM en WWI 
• de Kennisagenda Ondergrond (VROM/Dutch Soil Platform) 
• SKIA: Strategische Kennis- en Innovatie-Agenda Natuur & Landschap (LNV) 
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• Diverse kennisagenda’s infrastructuur (RWS, DI) over geotechniek, hydraulic 
engineering, eco-engineering (beide laatste zijn nog in ontwikkeling) 

 
Het ministerie van EZ is regievoerder van thema 12: ´Hoogwaardige processen, systemen en 
materialen´ gericht op de ´maak´industrie. Voor dit thema organiseert EZ geen arena’s maar 
laat de invulling over aan de betrokken instituten. Belangrijk aspect is de betrokkenheid van 
het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is vertegenwoordigd in het brede scala van arena’s waarin 
Deltares betrokken is. In overleg met EZ is er daarom voor gekozen geen aparte arena’s te 
organiseren.  
 
De relatie de tussen de diverse kennisagenda’s en de 26 roadmaps wordt beschreven bij de 
afzonderlijke thema’s. Vanuit het Kennisplatform Water worden de kennisvragen uit het 
NKIAW actief gemonitord. In 2010 wordt daarvoor een website ingericht die een verband legt 
tussen de strategische kennisvragen uit het NKIAW, de kennisvragers en de betrokken 
onderzoeksinsituten. Bij de andere kennisagenda;s vindt zo’n expliciete monitoring nog niet 
plaats.  
 

1.6 Nieuwe accenten in het onderzoeksplan 2011 
 

1.6.1 Veranderingen in de INHOUD 
 
SO heeft een langjarig karakter. Dat betekent dat een groot deel van de onderzoeksprojecten 
doorloopt over een aantal jaren. Deltares streeft er naar jaarlijks 20 - 25% van het onderzoek 
te vernieuwen. In het vorige onderzoeksplan (OP 2010) is het aantal roadmaps verminderd 
en is een aantal nieuwe roadmaps opgestart. Voor 2011 is het aantal roadmaps ongewijzigd, 
en worden geen roadmaps beëindigd of opgestart. Per thema wordt beschreven welke 
onderzoeksprojecten zijn afgerond en welke vernieuwing plaats gaat vinden. Deze wordt 
aangestuurd door het Programma van Eisen en de onderzoeksstrategie van Deltares. De 
nieuwe accenten voor 2011 zijn de volgende:  
 
Deltaprogramma 
Het Deltaprogramma is nog volop in de opstartfase. In deze fase speelt onderzoek een 
belangrijke rol. Dit onderzoek richt zich primair op de strategische delta-besluiten die gepland 
staan voor 2012, 2013 en 2014. Voor deze besluiten zit onderzoek op het “kritieke pad”. Dit 
type onderzoek vindt plaats in het Toegepast Onderzoek (TO) van Deltares. De meer op de 
lange termijn gerichte strategische kennisvragen, deels vastgesteld in de eerste generatie 
kennisagenda, wordt geprogrammeerd in het SO, in het bijzonder in de thema’s Water-
veiligheid, Beschikbaarheid water- en bodemsystemen, en Water, Ondergrond en Ruimtelijke 
Ontwikkeling. De betreffende roadmaps maken de verbinding tussen SO en TO voor het 
Deltaprogramma inzichtelijk. Overigens wordt er bij het Deltaprogramma ook nu al gebruik 
gemaakt van kennis die eerder in het SO is ontwikkeld (bijvoorbeeld de knikpunten-
benadering). Praktijkonderzoek in proeftuinen wordt waar mogelijk gericht op de regio’s van 
het Deltaprogramma: kust, wadden, ZW-Delta, IJsselmeergebied en het Rivierengebied. 
 
Deltares is nauw betrokken bij het opstellen van de tweede generatie kennisagenda van het 
Deltaprogramma. Daardoor kan er een direct verband worden gelegd met het onderzoek dat 
plaats vindt in het SO- en TO-programma en de (strategische) kennisvragen uit het Delta-
programma. In de eerste maanden van 2011 zal de bijdrage die Deltares met het onderzoek 
levert aan de kennis die nodig is voor de implementatie van het Deltaprogramma worden 
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geïnventariseerd en besproken met de de staf van de Deltacommissaris en de betrokken 
departementen. De resultaten van deze bespreking worden betrokken bij de verdere 
uitwerking van het onderzoek in 2011. Dat kan beteken dat er in de loop van 2011 bijgestuurd 
gaat worden in de onderzoeksprogramma’s. 
 
Kennis voor Klimaat 2e tranche 
Eind 2010 is de 2e tranche van het programma Kennis voor Klimaat (KvK) van start gegaan. 
Deze fase, die vooral gericht is op meer funderend onderzoek loopt tot 2014. Deltares heeft 
zich het afgelopen jaar een sterke positie verworven in het KvK-programma. Dit leidt tot een 
forse omzet van ca 4 M€ over de komende 4 jaar waarvan ca 1.25 M€ wordt gefinancierd uit 
het Strategisch Onderzoek. Deltares trekt twee deelprogramma’s (thema’s Veiligheid en 
Zoetwatervoorziening) en levert daarnaast bijdragen aan alle andere deelprogramma’s. Alle 
SO-thema’s dragen bij aan deze 2e tranche, inclusief Kennis als Vermogen via het onder-
steunen van enkele promotieprojecten. 
Bij de uitvoering van het programma wordt in overleg met de consortiumpartners gezocht 
naar aansluiting op het Deltaprogramma, met name via de KvK Hotspots. 
 
Meerlaagsveiligheid 
Sinds 2009 is het waterveiligheidsbeleid van Nederland gebaseerd op het concept van de 
meerlaagsveiligheid (Nota Waterveiligheid). Dit beleid breidt de klassieke aanpak van over-
stromingspreventie uit met een beleid om de schade te beperken en maatschappelijke 
ontwrichting te voorkomen (risicobenadering). Dit leidt tot een “lagen”-benadering voor de 
waterveiligheid (zie ook par 2.1): 
Laag 1: voorkómen van overstromingen (preventie); 
Laag 2: duurzame ruimtelijke inrichting; 
Laag 3: rampenbeheersing. 
 
Het huidige onderzoek van Deltares is sterk gericht op preventie. De komende jaren zal het 
SO zich meer richten op alle drie de lagen. Laag 2 wordt daarbij opgepakt in het Thema 
Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling. Laag 3 krijgt evenals laag 1 vorm in het 
thema Waterveiligheid. Deltares volgt hiermee de maatschappelijke vraagsturing, maar ook 
de behoeften vanuit de internationale markt, waar een meerlaagsveiligheidsbenadering meer 
bij de praktijk aansluit. 
 
Bodemconvenant 
In 2009 is het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak spoedlocaties getekend door 
het Rijk en de koepelorganisaties van provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen 
(UvW). Het convenant geeft vorm aan de veranderingen in het bodembeleid, waarin 
verantwoordelijkheden verschuiven van het Rijk naar provincies en gemeenten. 
 
Binnen het convenant staan enkele inhoudelijke lijnen centraal: duurzaam gebruik van de 
ondergrond, gebiedsgericht grondwaterbeheer en aanpak spoedlocaties. Binnen de lijn 
Duurzaam gebruik van de ondergrond wordt een kennisagenda van de ondergrond 
opgesteld. De onderzoeksthema’s van het Dutch Soil Platform zijn hierin leidend: 
Verstedelijking van de groene delta; Duurzame benutting ondergrond; Milieu en gezondheid; 
Bodemenergie; Klimaatverandering; (Wereld)voedselvoorziening; Natuurontwikkeling en 
Governance 
 
Geo-Impuls programma  
Bouwen in, op of met grond is niet eenvoudig en geeft regelmatig (grote) problemen in de 
aanleg- en gebruiksfase van civieltechnische projecten. Iedereen kent de voorbeelden. Deze 
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problemen geven aanleiding tot gemiddeld 10% extra kosten over het totale project. Opgeteld 
voor heel Nederland zijn dat honderden miljoenen euro’s per jaar. Bovendien brengt dit 
schade toe aan het imago van de sector. Daarom is in de loop van 2009 het sector-brede 
programma Geo-Impuls gestart, met als doel te komen tot een halvering van geotechnische 
faalkosten in 2015. 
Aan het programma doen op dit moment 41 partijen mee, waaronder opdrachtgevers (o.a. 
RWS, ProRail, grote gemeenten), bouwbedrijven (o.a. BAM, Boskalis, van Oord, Heijmans, 
Dura Vermeer), ontwerpers (de acht grote ingenieursbureaus, o.a. Fugro, DHV, Arcadis), 
brancheverenigingen (Vereniging voor Waterbouwers, Bouwend Nederland) en kennis-
instellingen. Het programmabureau is ondergebracht bij Deltares. De totale omvang van het 
programma is ca. 7 M€, waarvan globaal de helft wordt uitgevoerd door Deltares. 
 
EU KP7 
Deltares streeft een grotere betrokkenheid na in de Europese onderzoeksprogramma’s. Voor 
de profilering als internationaal topinstituut is meedoen in internationale onderzoeks-
programma’s een voorwaarde. Daarnaast genereert het meedoen extra R&D middelen voor 
Deltares, waar indirect het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid van 
meeprofiteren. 
Deltares is afgelopen jaar zeer succesvol geweest in het acquireren van Europees 
onderzoeksgeld. Dat betekent dat er in 2011 maar liefst 7 nieuwe projecten starten. Bij vier 
daarvan is Deltares het trekkende instituut in het consortium. 
 
Project  Rol SO thema  Omzet 

programma 
k€ 

Omzet 
Deltares 
k€ 

SO- 
bijdrage 
k€ 

HOMBRE 
holistic management of 
brownfield regeneration 

coördinator WORO  4479 1570 279 

CoBIOS: coastal biomass 
observatory services 

Workpackage 
leader 

Gezond 3285 484 123 

DEWFORA: improved 
drought early warning and 
forecasting to strengthen 
preparedness and 
adaptation to droughts in 
Africa 

coördinator Beschikbaar 4366 504 57 

GLOWASIS: A collabor-
ative project aimed at 
prevalidation of a GMES 
global service for water 
scarcity information 

coördinator Beschikbaar 2983 555 82 

HYDRALAB IV: 
 ntegrated infrastructure 
initiative 

coördinator Bouw  10179 1627 168 

JERICO: towards a joint 
European research 
infrastructure network for 
coastal observatories 

Contractor/ 
partner 

Veilig 8397 157 13 

VECTORS: vectors of 
change in oceans and 
marine life, impact on 

Contractor/ 
partner 

Gezond 16335 743 186 
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economic sectors 
Totaal   50026 5642 909 
 
In totaal gaat het om een R&D-inspanning van Deltares met een omvang van 5.6 M€ over de 
jaren 2011 t/m 2014. Om deze R&D te kunnen uitvoeren wordt 0.9 M€ aan SO-middelen 
ingezet (slechts 15%!). Deze R&D-inspanning geeft een directe toegang tot een volume van 
ruim 50 M€ aan Europees onderzoek. 
 
De aansluiting van dit onderzoek bij de roadmaps is soms lastig, omdat de EU-projecten vaak 
bij meer dan één roadmap aansluiten. Een project wordt dan ondergebracht bij één roadmap 
op basis van het zwaartepuntsprincipe. Administratief gezien heeft dit grote voordelen; vanuit 
de inhoudelijke koers van de roadmap gezien past dit niet altijd even goed. 
 
Intensivering Building with Nature 
Het kennis- en innovatieprogramma Building with Nature loopt van 2009 tot en met 2012. De 
oorspronkelijke consortiumovereenkomst voorziet in een omzet van Deltares van 5.250 k€, 
met een eigen bijdrage vanuit het Strategisch Onderzoek van 1.750 k€. Inmiddels loopt het 
programma naar wens,. Twee ontwikkelingen hebben effect op de Deltares-bijdrage vanuit 
het strategisch onderzoek: 
• Deltares doet meer werk in het programma dan oorspronkelijk voorzien (ca. 200 k€); 
• Door opstartproblemen is in 2009 en 2010 minder omzet gegenereerd dan voorzien. 
Omdat de einddatum van het programma vast ligt (31-12-2012), zal in 2011 en 2012 een 
intensivering plaatsvinden van de Deltares-inspanning voor BwN met een navenant grotere 
SO-bijdrage. Totaal over 4 jaar zal er sprake zijn van een omzet van ca. 5.5 M€ met een 
eigen bijdrage van 1.8 M€ uit SO. 
 
Het BwN-programma is administratief in één roadmap ondergebracht onder het thema 
“Gezonde Bodem- en Watersystemen”. Dit leidt voor de jaren 2011 en 2012 tot een relatief 
grote omvang van deze roadmap en van dit thema. Inhoudelijk levert  BwN een belangrijke 
bijdrage aan het vinden van innovatieve, duurzame oplossingen voor de kustbescherming, en 
daarmee een belangrijke bijdrage aan het thema Waterveiligheid. 
 
In 2011 zal een begin gemaakt worden met de voorbereiding van het vervolg op dit succes-
volle programma. 
 
Doorwerking aanbevelingen KPA 
In 2010 heeft de eerste kennispositie-audit (KPA) van Deltares plaatsgevonden. Deze audit 
had betrekking op ongeveer de helft van de Deltares disciplines/werkvelden, met name de 
Geosciences en de Hydrosciences. De resultaten van deze KPA zijn vastgelegd in een 
zelfevaluatierapport, een rapport van de (internationale) auditcommissie en een plan van 
aanpak van Deltares. In de bijsturing van de roadmaps wordt hier met ingang van 2011 
rekening mee gehouden. Dit betreft met name roadmaps in de thema’s Beschikbaarheid 
bodem- en watersystemen (4.4) en Leven en Bouwen in de Delta (5.4). 
 
Begin 2012 vindt een tweede externe audit plaats waarbij de overige disciplines aan de orde 
komen.  
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1.6.2 Veranderingen in het PROCES 
 
Naast de inhoudelijke verschuivingen voert Deltares een aantal veranderingen door in de 
organisatie van het Strategisch Onderzoek: 
 
Betere inbedding van kennisbehoeften vanuit de markt: 
Deltares wil de komende jaren de relatie tussen Strategisch Onderzoek en de markt-
activiteiten versterken, enerzijds door bedrijven te laten participeren (ook financieel) in 
Deltares-onderzoek, anderzijds door in het onderzoek beter te anticiperen op kennisvragen 
uit de (inter)nationale markt. Deze kennisvragen komen in de vraagsturingsprocessen die 
door de rijksoverheid worden georganiseerd minder goed uit de verf. 
De afstemming van het R&D op kennisvragen uit de markt wordt begin 2011 concreet 
vormgegeven in de Kennisstrategie van Deltares. Deze Kennisstrategie vormt tevens een 
belangrijke bouwsteen voor het nieuwe strategisch plan van Deltares dat eind 2012 gereed 
zal komen. 
 
Betere synergie met het toegepast onderzoek voor Verkeer en Waterstaat (TO) 
In het overleg met de Waterdienst en in andere gremia is meermalen aan Deltares gevraagd 
in de programmering tot een betere afstemming te komen tussen SO en TO. In de praktijk 
echter zijn de SO-programmering en de TO-programmering twee op zichzelf staande 
processen, met verschillende wijzen van vraagarticulatie, aansturing, financiering en niet 
synchroon verlopende “spoorboekjes”. De invloed die Deltares op het vraagsturingsproces 
kan uitoefenen is zeer beperkt. Deltares beoogt via de roadmaps de bestaande relaties 
tussen SO en TO te versterken en transparanter te maken. Via personele unies wordt de 
programmering afgestemd en wordt geprobeerd de synergie in het onderzoek te vergroten. 
Overigens is er niet bij alle roadmaps een verband met het TO van VenW. 
 
Stimuleren kennisondernemerschap 
In de aansturing van de SO-thema’s en roadmaps wordt een beroep gedaan op het 
ondernemerschap van de roadmaptrekkers om door het optimaal inzetten van SO-middelen 
in de context van bredere financiering de totale omvang van de R&D-middelen bij Deltares te 
vergroten. Dit kan door actieve deelname in grote onderzoeksconsortia, door bilaterale 
afspraken met bedrijven over cofinanciering of door het slim matchen van al lopend 
onderzoek in extern gefinancierde programma’s, maar ook door actieve deelname in 
nationale en internationale kennisarena’s. Het bereiken van dit soort ‘parallel’-financiering 
vormt een welkome aanvulling op de (krimpende) onderzoeksbudgetten van de Rijks-
overheid, en leidt tot extra kennisvermeerdering voor overheden en bedrijfsleven. De 
multiplier van het SO in zijn totaliteit lag in 2010 op ca. 1,453. Het streven is om deze 
multiplier de komende jaren te laten groeien. In par 1.7 Financiële randvoorwaarden is een 
schatting gegeven van de cofinanciering per thema in 2011.  
 
Transparantie en leesbaarheid roadmaps vergroten  
Deltares heeft in 2008 het concept ‘roadmap’ geïntroduceerd om de relaties in het 
kennisontwikkelingsproces transparant te maken. Gebleken is dat het instrument 
onvoldoende bijdraagt aan de communicatie met de stakeholders. De ongelijksoortigheid van 

                                                   
3. Daarbij is ‘multiplier’ als volgt gedefinieerd: bij een multiplier van 1,45 heeft Deltares bij 
elke SO-euro 0,45 euro aan extra middelen gegenereerd uit externe financieringsbron.  
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de verschillende roadmaps en de soms onduidelijke en/of complexe relaties binnen de 
roadmaps blijken een struikelblok. Daar komt bij dat het productgerichte karakter van de 
roadmaps niet past op ieder soort onderzoek. 
 
Voor Deltares is dit aanleiding om een externe partij te vragen met de roadmaptrekkers een 
evaluatie te maken van de structuur, samenstelling en leesbaarheid van de roadmaps en met 
een voorstel te komen hoe deze te verbeteren, in het licht van waar ze voor zijn bedoeld: 
communicatie. Het resultaat van deze (mogelijke) veranderingen worden in het 1e kwartaal 
van 2011 aan de Raad voor het Deltaonderzoek gepresenteerd. 
 

1.7 Financiële randvoorwaarden 2011 
 
Het strategisch onderzoek (SO) van Deltares wordt gefinancierd door diverse departementen: 
• het ministerie van OCW, dat vooral inzet op disciplinaire kennis en de strategische 

onderzoeksfaciliteiten;  
• de vakministeries VenW en LNV, die vooral inzetten op de interdepartementale 

strategische kennisvragen, inclusief die van de regionale overheden 
• het ministerie van EZ, dat inzet op strategische innovatievragen van het bedrijfsleven, 

mede in het licht van de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse 
bedrijfsleven. 

 
Het totaal door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde budget vertoont vanaf de start van 
Deltares een dalende trend. Over vier jaar gerekend is deze daling nominaal ca. 20%. 
 
Bedragen 
in M€ 

V&W, 
OCW via 
V&W 

V&W, OCW 
& LNV 
 via V&W 

n.n.b. 
(*) 

V&W, OCW, 
VROM, LNV 
via TNO  

EZ via 
Deltares 

EZ via 
TNO 

Totaal 
(realisatie 
verwacht) 

2008 11.4   3.5 1.5 0.7 17.1 
2009 10.8   3.5 1.5 p.m. 15.8 
2010 9.8   2.8 1.5 p.m 14.1 
2011 9.4 2.345 0.455 -- 1.5 -- 13.7 
(*) er is nog overleg gaande met betrekking tot de bron van een deel van de voormalige TNO-subsidie ter 
grootte van 455 k€. 
 
 
De financiële randvoorwaarden per thema voor 2011 zijn min of meer gelijk gehouden aan 
die van 2010. De gekozen verdeling over de vijf thema’s past bij de breedte van het 
Programma van Eisen voor Deltares. En er is geen directe aanleiding om de verdeling nu te 
herzien. In het kader van de nieuwe kennisstrategie van Deltares (2011) wordt beoordeeld of 
de huidige verdeling van de strategische onderzoeksmiddelen voor de (middel)lange termijn 
aansluit bij toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. De RDO zal hierbij worden 
geconsulteerd.  
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De financiële randvoorwaarden 2011 per thema zijn als volgt:  
 

Thema 
Budget 

(k€)  
EZ(1)  

Totaal 
(excl. 
aio’s) 

KaV 
aio’s  

Totaal 
(incl. 

aio’s) 

Cofinan
-ciering 

       
Waterveiligheid 1775 225 2000 416 2416 1200 
Gezonde water- en bodemsystemen 1635 325 1960 545 2505 2500 
Beschikbaarheid water- en bodemsystemen 840 225 1065 450 1515 700 
Leven en bouwen in de delta 2045 725 2770 416 3186 1600 
Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling 1250 0 1250 53 1303 700 
     0  
KaV Disciplinair onderzoek & allianties 1450  1450  1450  
Kennis als Vermogen aio’s nog niet toegedeeld     120 120   
SaV Software als Vermogen 800  800  800  
Programma management & beleidsruimte  401 46   447  
Totalen 10196 1546  2000  6700 
Totaal generaal     13742  

1) nog te verwerven bij EZ op basis van participatie bedrijfsleven 
 
De kolom cofinanciering is een schatting op basis van de huidige stand van zaken 
(contracten en gehonoreerde proposals). Deze multiplier levert direct een vergroting van de 
R&D omzet op. 
Daarnaast kan een inhoudelijke multiplier worden onderscheiden als maat voor het totale 
onderzoek waar Deltares actief bij betrokken is. Door te participeren in een programma krijgt 
Deltares toegang tot alle kennis die in het project wordt gebruikt en ontwikkeld, en die draagt 
zo bij aan de kennisportfolio van Deltares. Deze multiplier is een factor 5 -10 hoger dan de 
eigen omzet in het project.  
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2 Waterveiligheid 

 

 

2.1 Omgevingstrends 
 
Er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande in het denken met betrekking tot waterveiligheid. 
Deze richten zich op het begrip meerlaagsveiligheid, klimaatbestendigheid naar de toekomst 
(het Deltaprogramma) en, in lijn met de meerlaagsveiligheid, de voorbereiding van een 
nieuwe normering op basis van overstromingsrisico’s. 
 
Waterveiligheid moet gerealiseerd worden met veranderende randvoorwaarden. Klimaat-
verandering zorgt voor een stijgende zeespiegel en grotere piekafvoeren op de rivieren. 
Tegelijkertijd vindt een doorgaande inklinking plaats van de holocene lagen in het westen van 
het land. Om Nederland klimaatbestendig te maken zullen dijken moeten worden versterkt, 
rivieren ruimer moeten worden en zal ook de minimaal benodigde hoeveelheid duin aan de 
kust groter moeten zijn dan deze in het verleden was.  
 
Nederland blijkt daarbij te willen investeren in veiligheid op zich (zie het resultaat van de 
commissie Veerman). Buiten Nederland is men minder bereid om te investeren in een 
mogelijk, toekomstig gevaar. Een beheerssysteem moet daar niet alleen de veiligheid 
verhogen, maar ook meteen in het dagelijkse leven revenuen geven. Voor Nederland 
ontwikkelde systemen zullen daaraan aangepast moeten worden. Het is een expliciete 
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doelstelling van dit thema om de resultaten van het onderzoek ook geschikt te maken voor 
toepassing in het buitenland. 
 
In het thema Waterveiligheid wordt het strategisch onderzoek beschreven om de vragen te 
beantwoorden op het gebied van de beleidsnota Waterveiligheid (2009). In de genoemde 
nota is de meerlaagsveiligheid een hoofdlijn van het nieuwe waterveiligheidsbeleid (figuur, 
linker kolom). Deze hoofdlijn wordt ook in het thema Waterveiligheid gevolgd. 
 
 
 
 
 
Laag 3: 
Rampenbeheersing en 
 evacuatie 
 
Laag 2:  
Duurzame ruimtelijke  
inrichting en 
overstromings-
bestendig bouwen  
 
Laag 1:  
Voorkómen van 
overstromingen; 
verminderen kansen en 
gevolgen 

 

 
 
 
 
 

 

Recovery and lessons learned: 
returning to normal conditions as soon as 
possible and mitigating both the social and 
economic impacts on the affected 
population;  
Emergency response: 
developing emergency response plans in the 
case of a flood;  
Preparedness:  
informing the population about flood risks 
and what to do in the event of a flood;  
Protection:  
taking measures, both structural and non-
structural, to reduce the likelihood of floods 
and/or the impact of floods in a specific 
location;  
Prevention:  
preventing damage caused by floods by 
avoiding construction of houses and 
industries in present and future flood-prone 
areas; by adapting future developments to 
the risk of flooding; and by promoting 
appropriate land-use, agricultural and 
forestry practices;  
 

Meerlaagsveiligheid (Beleidsnota Waterveiligheid) en EU Richtlijn Overstromingsrisico’s 
 
De activiteiten binnen het concept van meerlaagsveiligheid zijn in wezen dezelfde typen 
activiteiten als in de veiligheidsketen van de EU Richtlijn Overstromingsrisico’s, maar net iets 
anders benoemd en gegroepeerd. Het onderwerp “Recovery and lessons learned’ uit de EU 
richtlijn zit niet in de meerlaagsveiligheid. Dit aspect is ook niet opgenomen in de SO 
programmering. 

2.2 Ambitie thema Waterveiligheid 
 
In het perspectief van de meerlaagsveiligheid is het voorkómen van overstromingen (de 
eerste laag) al decennia de core business in Nederland. Veel aandacht krijgen: systeem-
gedrag van kusten en rivieren, innovatieve concepten van waterkeren, ontwikkeling van tools 
en instrumenten. Deze sporen zullen steeds meer in het licht van klimaatadaptatie staan. 
 
De tweede laag, duurzame inrichting en duurzaam bouwen kent zijn plek in het thema Water, 
Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling (zie hoofdstuk 6). Hierin is gekozen voor een 
generieke integrale aanpak, waterveiligheid is daarin één van de functies. De interactie 
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tussen het geo-ecosysteem en het maatschappelijke systeem om door middel van inrichting 
en ordening te komen tot duurzaam ruimtegebruik van delta’s, staat hier vooral centraal. 
 
De derde laag, rampenbeheersing en evacuatie, richt zich op het vergroten van de 
‘preparedness’ via onder andere de ontwikkeling van operationele voorspellingssystemen 
voor belasting en sterkte, en de ontwikkeling van trainingsmethoden. Dit is nog maar het 
begin van een veelbelovende ontwikkeling. Ook internationaal is er een toenemende vraag 
naar verbetering van het crisismanagement in relatie tot bijvoorbeeld extreem weer en 
(dreigende) overstromingen. Naast de innovaties op het technische vlak vraagt dit ook 
nadrukkelijk ontwikkeling op het gebied van communicatie en organisatie. 
 
Het strategisch onderzoek (SO) in het thema waterveiligheid betreft dus zowel de eerste als 
de derde laag. De roadmaps binnen het thema zijn niet alle gebonden aan één laag, zie ook 
de figuur op pag 21. De roadmap ‘Real time flood risk forecasting’ beschrijft het strategisch 
onderzoek van Deltares voor de derde laag: rampenbeheersing en evacuatie. De roadmaps 
‘System tools for preparation and prevention’ en ‘Omgaan met overstromingsrisico’s’ bevatten 
elementen uit de eerste en de derde laag en vormen zo een brug tussen de lagen. De 
roadmaps ‘Innovatieve systemen’ en ‘Systeemgedrag kust’ beschrijven het onderzoek voor 
de eerste laag: voorkómen van overstromingen, verminderen van kansen en gevolgen. De 
keuze om twee roadmaps zowel in de eerste als derde laag actief te laten zijn heeft er mee te 
maken dat de roadmap ‘Omgaan met overstromingsrisico’s’ ook een integrerende taak heeft 
binnen het thema en de roadmap ‘System tools for preparation and prevention’ aansluit op 
TO onderzoek dat ook over de verschillende lagen wordt uitgevoerd.  
 
Onderzoek op het gebied van waterveiligheid wordt binnen Deltares voor het grootste deel 
uitgevoerd als toegepast onderzoek (TO). Daarnaast wordt veel ontwikkeld in andere 
projecten en programma’s, in samenwerking met veel andere partijen. Het strategisch 
onderzoek van Deltares speelt in dit geheel een relatief bescheiden maar wel essentiële rol. 
De hoofdlijnen en strategie van Deltares ten aanzien van waterveiligheid komen hierin tot 
uiting. Daarbij ziet Deltares de volgende uitdagingen: 
 
• het beter begrijpen en voorspellen van het systeem waartegen we ons willen 

beschermen; 
• het komen tot een raamwerk waarbinnen maatregelen kunnen worden afgewogen voor 

het vergroten van de waterveiligheid; 
• het vinden van nieuwe concepten, die worden beschouwd op maakbaarheid, 

betaalbaarheid en effect op de waterveiligheid.  
 
Op deze drie speerpunten wordt in diverse projecten zowel nationaal als internationaal kennis 
uitgewisseld ten behoeve van de Nederlandse situatie en de Europese Flood Directive. 
  

2.3 Roadmaps en resultaten 2010 
 
De roadmap ‘Real time flood risk forecasting’ is gekoppeld aan het FC2015 onderzoek en 
richt zich op de ontwikkeling van tools en methoden om bij dreigende overstroming voldoende 
(en actuele) informatie te hebben om op rationele gronden te kunnen beslissen over 
mogelijke maatregelen zoals evacuatie. De vraag hoe om te gaan met onzekerheden in het 
crisismanagement speelt hierin een belangrijke rol. Binnen het strategisch onderzoek wordt 
momenteel de overgang gemaakt van het ontwikkelen van tools naar het samenstellen van 
een instrumentarium waarin de verschillende tools samenwerken in een zogenaamde Flood 
Control Demonstrator Room. 
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De roadmap ‘System tools for preparation and prevention’ maakt voor extreme storm en 
waterstanden ontwikkelde modellen toepasbaar voor omstandigheden die met een grotere 
frequentie voorkomen, zowel voor internationale toepassing als voor ondersteuning in 
crisissituaties. 
 
In 2010 zijn  

 duinoverslagproeven uitgevoerd om te verifiëren of de modellen ook voor die situatie 
(die in NL zelden voorkomt) geschikt zijn.  

 de morfologische duinafslagmodellen in volle ontwikkeling en iedere week 
geautomatiseerd vergeleken met lab- en velddata door middel van een “skillbed”. 
Daarnaast is een handleiding gemaakt.  

 de duinafslagmodellen opgenomen in een “modeltrein” waarmee waterstanden, 
golven voor de hele Noordzee, en duinafslag en inundatie voor Egmond worden 
doorgerekend.  

 stormmodellen verbeterd en een modelstudie uitgevoerd met Delft3D voor het 
simuleren van ontwikkeling van zandbanken in de Grand Canyon, in samenwerking 
met de USGS. De toepassing voor Grand Canyon is tevens een belangrijke validatie-
case voor hoge-resolutie 3D stroming en morfologiemodellering. 

 gezamenlijk met FC2015 de projecten Sandy coast/Beach Wizard en DAM 
uitgevoerd, waarmee de actuele duin- en dijksterkte wordt doorgerekend. 

 
De onderwerpen in de roadmap schuiven geleidelijk naar rechtsboven: er komt dus meer 
focus op de toepassing van de modellen, het praktisch gebruik en de vertaling van 
modeluitkomsten in informatie waar beslissers mee uit de voeten kunnen. Daarnaast wordt 
de overlap tussen kusten en rivieren gezocht via de (morfologische) ontwikkeling van het 
model UNSTRUC dat voor beide gebieden van belang is. Een goed geautomatiseerd en 
gevalideerd operationeel model voor de kust (met morfologische toepassing op meerdere 
interessante plaatsen) is voorzien voor eind 2012. 
 
De roadmap “Omgaan met Overstromingsrisico’s” (voorheen “Nieuwe Normering”) richt 
zich op twee hoofdlijnen: de overstap binnen Nederland naar een andere maatlat, waarbij op 
overstromingskansen wordt getoetst (vanaf 2017), en internationaal op de totale meerlaags-
veiligheid en flood risk management planning aansluitend op de Europese Flood Directive (in 
2015). Kennisvragen die hieruit voortkomen worden onderzocht in het SO. Drie promovendi 
werken aan witte vlekken in de kennisbasis. Vanuit het strategisch onderzoek wordt gewerkt 
aan de coherentie binnen de onderzoekstrajecten binnen het thema. Deze coherentie wordt 
opgebouwd door vanuit het raamwerk voor de risico-benadering een koppeling te leggen met 
de andere onderzoekstrajecten.  
 
Voor het verbeteren van de coherentie binnen de onderzoekstrajecten van het gehele thema 
is er gewerkt aan verschillende specifieke onderzoeken. Er wordt expliciet gewerkt aan de 
samenhang van het totale onderzoek, en daarnaast wordt in internationale projecten zoals 
Flood Defence en Flood ProBE gewerkt aan het totaalconcept van Flood Risk Management. 
In deze projecten wordt kennis over overstromingsrisico’s vastgelegd in internationale 
handleidingen. Verder wordt gewerkt aan preventie strategieën en schade- en 
slachtofferreductie in bebouwde omgeving. Er wordt samengewerkt met het Amerikaanse 
ERDC en met de ISSGME via TC 201 “Geotechnical aspects of dikes and levees, shore 
protection and land reclamation”. Tenslotte wordt vanuit deze roadmap bijgedragen aan met 
name de risicocommunicatie en –perceptie in Kennis voor Klimaat 2de tranche: Climate proof 
Flood Risk Management. Een resultaat in 2010 is de presentatie van het onderwerp 
systeemwerking tussen dijkringen; dit is nu gereed voor verdere uitwerking in concrete 
vraagstukken. 
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In de roadmap ”Innovatieve concepten waterkeren” wordt verkend welke nieuwe 
waterkeringsystemen mogelijk van nut kunnen zijn om onder veranderende randvoorwaarden 
de waterveiligheid te garanderen. Wanneer een dergelijk systeem is geselecteerd, biedt het 
strategisch onderzoek de mogelijkheid voor modelonderzoek om dit verder te ontwikkelen. Na 
dit onderzoek dient het product ‘marktrijp’ te zijn. Samenwerking met het Nederlandse 
bedrijfsleven is hier essentieel; een belangrijk doel is de internationale positie van bedrijven te 
versterken. In het verleden zijn geotextiele zandelementen onderzocht, in 2010 is onderzoek 
uitgevoerd aan grindstranden met proeven voor het project ‘Grind als zeewering’. Het 
onderzoek naar Geotubes/ Geocontainers is in enkele publicaties vastgelegd. 
 
De roadmap ‘Systeemgedrag kust’ beschrijft de morfodynamica van kustsystemen op 
verschillende tijd- en lengteschalen. De binnen Deltares en de universiteiten van Delft, 
Utrecht en Twente bschikbere kennis wordt bijeengebracht. Onder de paraplu van het NCK 
worden diverse promovendi begeleid op fundamentele onderwerpen waarvan de resultaten 
bijdragen aan de beschrijving van nieuwe kustverdedigingsconcepten en de berekening van 
gevolgen op lange termijn. Het gaat hierbij om concepten als ‘de Zandmotoer’ en kust-
verbreding zoals voorgesteld door de commissie Veerman. 
 

2.4 Vraaganalyse 
Het SO programma van Deltares is een vraaggestuurd programma. De vragen zijn verkregen 
uit de volgende bronnen: 
• De vragen verzameld in het Deltares onderzoeksprogramma 2010 
• De verwerking van die vragen in het Nationaal Waterplan 
• Vragen uit het Deltaprogramma 
• Overige vragen uit de Nationale kennis- en innovatieagenda water 
• Resultaten van de Kennispositie Audit en reacties vanuit de disciplines 
• Het Programma van eisen Onderzoeksprogrammering 2011 
• De markt 
• Aandachtspunten van het Kennis-MT. 
 
Alle vragen en aandachtspunten zijn verzameld en geanalyseerd. De (meerjarige) roadmaps 
blijken redelijk te sporen met de actuele vragen. De vragen en aandachtspunten zijn als volgt 
te rubriceren: 
 
Beleving/ bèta-gamma integratie 14 
Kostenaspecten 2 
Vragen nieuwe normering 3 
Schalen in systeemgedrag kust 6 
Rivier en estuariene systemen. 3 
Internationalisering 5 
Integratie lagen 6 
Software 6 
Innovatieve systemen (hard) 5 
Eco-gerelateerd 2 
Buiten thema 28 
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Het aantal vragen per roadmap varieert tussen 24 (in Omgaan met Overstromingsrisico’s) en  
11 (Innovatieve concepten waterkeren). Opmerkelijk is dat er veel vragen zijn voor aspecten 
die te maken hebben met hoe waterveiligheid wordt beleefd en met bèta-gamma integratie. 
Opmerkelijk weinig vragen zijn ‘eco-gerelateerd’, mogelijk worden deze gezien als minder 
direct gerelateerd aan Waterveiligheid. Nu is het aantal vragen niet alleen bepalend. Zo zijn 
er maar drie vragen gericht op het onderwerp ‘nieuwe normering’, maar deze vragen hebben 
in de Nationale Kennis- en Innovatieagenda Water wel alle drie prioriteit 1 gekregen. Dit zijn 
kennis- en innovatiebehoeften ten behoeve van de strategische besluiten binnen het Delta-
programma.  
 
De vragen en aandachtspunten hebben geleid tot de volgende conclusies: 
1. De verbinding tussen de vragen, vooral die van de overheid, en de roadmaps kan nog 

worden verbeterd. De overheidsvragen hebben meer betrekking op sociale aspecten dan 
het aanbod in de roadmaps. Hiervoor is in 2011 een beperkte bijsturing voorzien. Vanuit 
de markt wordt met nadruk gevraagd om onze technische competenties. Niettemin is er 
nog veel te doen op het verbindingsvlak met andere disciplines. 

2. De roadmaps die al relatief veel internationaal werk doen, moeten dat blijven doen en zo 
mogelijk nog verder versterken.  

3. De ‘prioriteit 1 vragen’ van de overheid zitten allemaal in de roadmap Omgaan met 
Overstromingsrisico’s. In 2011 worden deze vragen beantwoord, of wordt een mogelijke 
marsroute om tot beantwoording te komen aangegeven.  

4. De onderwerpen in de roadmap Systeemgedrag Kust zijn goed aangesloten aan de 
huidige vragen. Deze roadmap zal in dezelfde lijn worden doorontwikkeld. Wel vindt er 
een verschuiving plaats van naar een aantal slib-onderwerpen. 

5. De onderwerpen in de roadmap Innovatieve Concepten Waterkeren worden relatief 
weinig genoemd in de vragen van de overheid. In 2011 zal de verbinding met de markt 
worden versterkt. 

6. In 2011 zal de verdeling van het onderzoek over de verschillende lagen aandacht krijgen 
en wordt gestreefd naar enkele integrerende onderzoeken over de verschillende lagen. 

2.5 Bijsturing 
 
Om een indruk te geven van de positionering van de roadmaps en de onderwerpen daarin 
zijn deze verdeeld over de verschillende lagen van het meerlaagsveiligheidsmodel volgens 
onderstaand schema. 
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Real time flood control instrumentarium Gevolgen overstroming

Ontwikkelen insturmentarium Percepties 

Aandacht voor integrerende onderwerpen beta- gamma gerelateerd onderzoek oppakken
Real time flood control management Uitbesteden
System tools for P & R Omgaan met overstromingsrisico's

Systeemgedrag Instrumenten Innovatieve concepten

Systeemgedrag kust System tools voor ontwerp Bedenken/ontwikkelen
Systeemgedrag rivieren nieuwe concepten waterkeren

Herverdelen over roadmaps Concentratie op dit aspect Aansluiting bij bedrijfsleven
Systeemgedrag kust System tools for P & R Innovatieve concepten waterkeren
System tools for P & R

Water, ondergrond en ruimtelijke ordening
Integratie met thema Waterveiligheid

      Thema WORO

Omgaan met overstromingsrisico's e.a.
Laag 2

Laag 3

Laag 1

 
 
De roadmaps die actief zijn bij de verschillende aspecten zijn in dit schema cursief en 
vetgedrukt weergeven. Op themaniveau wordt bijgestuurd op de volgende zaken: 
 
• een betere aansluiting van laag 1 en 3 op 2; 
• nog nadrukkelijker de internationale component vormgeven; 
• samenhang vormgeven van SO met TO, SLA en andere innovatieprogramma’s; 
• de bèta-gammacomponent rondom overstromingsrisico’s vormgeven in samenwerking 

met andere vakgebieden. 
 
Sommige onderwerpen krijgen wat veel aandacht, andere wat weinig. Dit heeft geleid tot 
accentverschuivingen binnen de roadmaps, projecten die worden afgerond, projecten die 
doorlopen en projecten die nieuw worden gestart.  
 
Omgaan met overstromingsrisico’s 
 
Aflopend 2010 
• Systeemwerking dijkringen in het rivierengebied. 
• Effecten onzekerheid ruwheid in rivieren op hoogwaterstanden (promotie-onderzoek). 
 
Doorlopend 2011 
• Nieuwe normering blijft een onderwerp, ondanks de nieuwe naam van de roadmap. 

Vragen over de nieuwe normering bleken Prioriteit 1 vragen in het vraagsturingsproces. 
In het SO zal met name aan de kennisbasis worden gewerkt 

• Het leggen van een verbinding naar het thema Water, Ondergrond en Ruimtelijke 
Ontwikkeling is een taak van alle roadmaps, maar primair van deze roadmap. Binnen 
deze roadmap wordt ook gewerkt aan een raamwerk om de coherentie van de 
activiteiten binnen het thema te versterken. 

• Er wordt een begin gemaakt met onderzoek naar de perceptie van en de reactie op 
overstromingsrisico. Dit betreft onderzoek dat niet op de traditionele expertisevelden 
van Deltares ligt. Samenwerking met andere partijen ligt hier voor de hand. In FC2015 
en in het programma “Leven met water” is al wat van dit type onderzoek uitgevoerd, dat 
mogelijk als start kan dienen. 

• Internationaal wordt ingezet op aansluiting bij de Planvorming in het kader van de 
Europese Flood Directive. 
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• Begeleiding promovendi. 
 
Nieuw in 2011: 
• De organisatie van een conferentie (Flood Risk Management 2012) gericht op de Flood 

Risk Management Plans uit de EU Flood Directive (2015). 
 
Systeemgedrag Kust 
 
Aflopend 2010: 
• Klimaatbuffers: onderzoek naar de versterking en het robuust maken van kustsystemen 

zodat de invloed van klimaatveranderingen beperkt zal zijn. Het (vervolg)onderzoek 
wordt nu in TO uitgevoerd. 

• Extreme events: Studie naar het vóórkomen van superstormen en extreme rivier-
afvoeren. 

 
Doorlopend in 2011 
• Langetermijn morfodynamiek: onderzoek naar kustontwikkeling op termijn van decennia 

tot eeuwen. 
• Morfodynamica van brandingsbanken: onderzoek naar het gedrag van zandbanken in 

de brandingszone en numerieke modellering hiervan. 
• Schaalinteractie: onderlinge effecten van ontwikkelingen op verschillende tijd- en 

ruimteschalen en de modellering hiervan, tevens onderbouwing van in de praktijk 
toegepaste modelconcepten. 

 
Nieuw in 2011: 
• Morfodynamica van zand-slib systemen: landschapsontwikkeling in slibrijke omgevingen 

en de rol van vegetatie hierin. Dit is niet geheel nieuw maar hier zal meer nadruk op 
komen te liggen. 

 
System tools for preparation and prevention 
 
Aflopend 2010: 
• Statistische toolbox Orca. 
• Experimenteel onderzoek golfoverslag op stroming. 
• Experimenteel onderzoek golfdempende werking ‘fluid mud’ op golfoverslag. 
• Experimenteel onderzoek golfoverslag duinen. 
 
Doorlopend in 2011:  
• Het ontwikkelen van instrumentarium voor zowel real time toepassingen als scenario’s 

met grote kans van voorkomen in binnen- en buitenland. Het gaat om processen met 
tijdschalen van stormduren voor de kust. Dit is een afbakening met de roadmap 
“Systeemgedrag Kust” die zich juist op de langere tijdschalen richt. 

• Mede-ontwikkeling van de morfologische component in UNSTRUC om de raakvlakken 
tussen kust en rivier te verstevigen. 

 
Nieuw in 2011 
• De implementatie van oevererosie in Delft3D (oorspronkelijk in 2010 gepland). 
• Onderzoek met de Universiteit van Plymouth naar grind als zeewering. 
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Real time flood risk management 
 
Aflopend 2010 
• Ontwikkeling raamwerk voor het omgaan met onzekerheden in de 

hoogwatervoorspelling.  
• Voorspelling actuele kans op piping 
 
Doorlopend in 2011 
• Door de koppeling met FC2015 met zijn vele partners ligt versnippering op de loer. 

Daarom legt Deltares de nadruk op de integrerende elementen uit dat programma (bij 
voorbeeld de Demonstrator Room). 

• In overleg met de roadmap Overstromingsrisico’s wordt onderzocht hoe bruikbaar het in 
FC2015 uitgevoerde onderzoek is als startpunt van onderzoek dat zich richt op de 
gevolgen van overstromingen. 

• Serious gaming technieken voor training van crisismanagers. 
 
Nieuw in 2011 
• In samenwerking met het KNMI koppeling van hogeresolutie-weersvoorspellingen aan 

voorspellingen van de belasting. 
• Een Global Flood Observatory, dat near real-time flood mapping services levert op 

basis van in 2012 vrij beschikbare ENVISAT remote sensing data.  
• Verbreden van de real time monitoring en voorspelling tot de kans op bezwijken van 

een waterkeringssysteem. 
• Voorspelling van laag water. 
 
Innovatieve concepten waterkeren 
 
Aflopend 2010: 
• Onderzoek aan geotextiele systemen. Publicatie van de resultaten van dit onderzoek in 

2011 op het Coastal Structures congres in Yokohama en op the 4th Portuguese 
seminar on geosynthetics (Keynote lecture). Vervolgonderzoek is mogelijk als hier 
vanuit de markt belangstelling voor is. 

 
Doorlopend 2011: 

• Blijvende nadruk op ontwikkeling samen met het bedrijfsleven. 
• Ecologische oplossingsrichtingen in de waterbouw. 
• Onderzoek aan grindstranden. 
 
Nieuw in 2011:  
• Aansluiting Hydralab (programma is goedgekeurd). 

2.6 Samenwerking 
 
In het thema Waterveiligheid zijn TU-Delft en USGS strategische partners. Daarnaast wordt 
intensief samengewerkt met de Universiteiten van Twente, Utrecht en Wageningen en met 
UNESCO-IHE (o.a. via het samenwerkingsverband “De Morfologische Driehoek”). Vanuit de 
TU-Delft is een tiental promovendi actief voor meer fundamentele aspecten van het thema. 
De promotie-onderwerpen zijn verdeeld over alle roadmaps, behalve de roadmap Innovatieve 
Concepten Waterkeren.  
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De roadmaps Systeemgedrag Kust en System Tools for Preparation and Prevention maken 
gebruik van meetdata van de USGS. In 2010 is door USGS ook opdracht verleend voor het 
uitvoeren van onderzoek door Deltares. 

2.7 Kennisdisseminatie en maatschappelijke impact 
 
(kennisdisseminatie) 
De promotie-projecten leiden tot een groot aantal journal-publicaties en congresverslagen. 
Ook is een aantal artikelen verschenen in de Nederlandse pers. In 2012 wordt vanuit dit 
thema de conferentie Flood Risk Management 2012 georganiseerd. 
 
Via nationale en internationale contacten (Flood Probe (EU) en Levee Manual) worden de 
resultaten van het onderzoek verwerkt in leidraden.  
 
Via een aantal middelen wordt een brede kennisdisseminatie beoogd: 
• publicaties  
• software en modellen: met name de open source benadering wordt binnen de 

roadmaps doorgezet 
• aantakking op universiteiten door middel van promovendi (met name via NCK en NCR) 

en personele unies op docent- en hoogleraarniveau 
• via kennisplatforms, symposia, workshops en websites, afhankelijk van de doelgroep. 
 
Specifieke aandacht gaat in 2011 uit naar het laten landen van kennis in leermodules die o.a 
in de Deltares Academy maar ook in andere leeromgevingen gebruikt kunnen worden. 
Daarnast zullen alle producten via kennisonline.deltares.nl beschikbaar komen. 
 
(maatschappelijke impact) 
In de kennispositie-audit is het morfologisch werk dat wordt uitgevoerd binnen Deltares de 
willen weten gekwalificeerd als internationaal toonaangevend. Dit blijkt ook uit de diverse 
(internationale) samenwerkingsverbanden met Amerika, Australië en SIngapore. 
 
Het geologisch-morfologisch onderzoek leidt tot betere statistieken, juist op het gebied van 
‘extreme waarden’ waar het lastig is om data te verwerven. 
 
In samenwerking met instituten in de VS en het Nederlandse bedrijfsleven willen we de 
positie internationaal versterken. Belangrijk inhoudelijk onderwerp daarin is de vertaling van 
de Nederlandse veiligheidskennis (gebaseerd op het uitgangspunt “geen overstromingen”) 
naar landen waar ook het omgaan met overstromen onvermijdelijk is. 
 
Het mogelijk maken van de uitvoering van het Deltaprogramma om Nederland duurzaam 
veilig te houden. 
 
Coherentie en overzicht versterken in het nationale onderzoeksveld rondom waterveiligheid; 
verhoging van effectiviteit en doelmatigheid. 
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3 Gezonde Water- en Bodemsystemen 

3.1 Omgevingstrends 
 
De sterke groei van de bevolking en de economie in de twintigste eeuw leidde tot een 
toename van de verontreiniging van bodem, grondwater en oppervlaktewater. In de tweede 
helft van de twintigste eeuw heeft de overheid dit probleem aangepakt. De lozingen van 
puntbronnen zoals grote industrieën zijn gesaneerd en afvalwaterstromen zijn ingedamd, 
zodat er geen puntbronnen meer zijn die de bodem en water significant vervuilen. Er zijn veel 
maatregelen getroffen vanuit de KRW en Grondwaterrichtlijn om de bodem- en waterkwaliteit 
te verbeteren, hoewel nog steeds schadelijke stoffen via zuiveringsinstallaties en met name  
via diffuse bronnen het milieu bereiken. De erfenis uit het verleden is dat - ondanks de 
grootschalige bodemsaneringen - de bodem en waterbodem nog steeds op veel plaatsen zijn 
verontreinigd.  
 

3.2 Ambitie thema GWBS 
Veel maatschappelijke vragen, relevant voor het thema Gezonde Water- en Bodemsystemen, 
zijn georiënteerd op het duurzame gebruik en functioneren van het bodem-en watersysteem 
waarvoor een integrale kennis en het begrip van het ecosysteem als optelsom van abiotische 
en biotische processen nodig is. Omdat extreme situaties, door klimaatverandering of door te 
intensief gebruik, schadelijke veranderingen in het ecosysteem kunnen veroorzaken, is het is 
wenselijk om de interactie tussen abiotische en biotische processen te kennen, ook voor deze 
extreme situaties. Deltares streeft daarbij naar een balans tussen systeembegrip, innovatieve 
maatregelen, meten en modelleren. Er is aandacht voor de hydrologische, biogeochemische 
en biologische processen die de bodem- en waterkwaliteit bepalen in de context van het 
(vaak intensieve) gebruik van bodem, grondwater en oppervlaktewater. Hiervoor worden 
water(bodem)kwaliteitsmodellen en meettechnieken ontwikkeld om prognoses over de 
ontwikkeling van de kwaliteit te kunnen geven. 
 

Deltares heeft een unieke positie omdat het hele systeem grondwater, sediment en opper-
vlaktewater (zoet, brak en zout; stromend en stagnant) tot zijn werkterein behoort. Andere 
kennisinstituten zijn actief op delen van het systeem en op aanpalende gebieden.  IMARES is 
actief in de kust- en zee-omgeving en werkt vooral aan hogere trofische niveaus; Alterra heeft 
als werkterrein de toplaag van de bodem; KWR is expert op het gebied van ‘nieuwe stoffen’ in 
het water. Deltares is daarom in een uitgelezen positie om een verbindende rol te spelen. 
Deltares zal in 2011 deze verbindingen actief gaan intensiveren. In dat kader zal ook de 
samenwerking met de wetenschappelijke wereld in 2011 met kracht worden voortgezet.  

3.3 Roadmaps en resultaten 2010 
Vanaf 2010 heeft GWBS het onderzoek gestructureerd in vijf roadmaps die thematische 
kennisonderwerpen behelzen. Bij het inhoudelijk invullen van de roadmaps zijn naast weten-
schappers, ook de disciplinegroep Environmental Sciences and Eco-Engineering (ESEE) en 
de afdelingshoofden als interne klankbordgroepen betrokken. 
 
Het onderzoek is ondergebracht in vijf roadmaps:  
• Eutrofiëring en Nutriënten; 
• Microverontreinigingen; 
• Innovatieve Inrichting Ecosystemen; 
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• Water Quality Forecasting; 
• Ecosysteemgezondheid en ecosysteemdiensten. 
 
Vanuit het thema GWBS wordt gewerkt aan het ontsluiten en integreren van interne en 
externe kennisontwikkeling. Bij het integreren van kennis en data uit veldmetingen en 
laboratoriumexperimenten in wiskundige modellen wordt samengewerkt en afgestemd met 
andere kennisinstituten en universiteiten. Centraal staan het beschrijven en begrijpen van de 
druk op het systeem en de veranderingen die in het systeem optreden door menselijk 
handelen en door natuurlijke processen (bij voorbeeld klimaatveranderingen). Naast kennis-
ontwikkeling wordt er relatief veel aandacht besteed aan nieuwe technologische maatregelen 
en aanpassingen (eco-engineering).  
 

Eutrofiering en Nutriënten

Microverontreinigingen

Innovatieve Inrichting Ecosystemen

Water Quality Forecasting

Ecosysteem
gezondheid en ecosysteem

diensten  
 
Er bestaat een duidelijke samenhang tussen de roadmaps binnen het thema Gezonde 
bodem- en watersystemen. Centraal staat de roadmap ‘Ecosysteemgezondheid en eco-
systeemdiensten’ die op een hoger abstractieniveau alle kennis samenvoegt en koppelt aan 
socio-economische aspecten. De roadmap Innovatieve Inrichting Ecosystemen behandelt 
vraagstukken over het nemen van hydrologische en morfologische maatregelen om een 
multifunctionele, klimaatbestendige inrichting van bodem-watersystemen te bewerkstellingen. 
Het verdiepen en verbreden van de kennis met betrekking tot maatregelen op het gebied van 
milieubelastende stoffen vindt plaats in de roadmaps ‘Eutrofiëring en Nutriënten’ en 
‘Microverontreinigingen’. De roadmap Water Quality Forecasting gebruikt de kennis uit de 
andere roadmaps om te komen tot betere instrumenten om kortetermijnvoorspellingen te 
doen op het gebied van waterkwaliteit en calamiteiten. 
 
De vijf roadmaps van GWBS zijn verder verbonden door het Water Quality Model Framework 
(WQMF) dat één van de instrumenten is om verschillende software-modelontwikkelingen te 
integreren. De ontwikkeling van verbeterde waterkwaliteitsmodellen biedt de mogelijkheid om 
de veranderingen in de (grond)waterkwaliteit van perceel tot zee te voorspellen. 
 
(resultaten) 
Op het vlak van water en bodemkwaliteit is in 2010 een groot aantal producten gerealiseerd. 
De roadmap Eutrofiëring en Nutriënten heeft producten opgeleverd in het FP7-project 
KNOWSEAS (Knowledge-based Sustainable Management for Europe’s Seas). Deltares is 
betrokken bij drie werkpakketten: (1) Causes and Consequences of Ecosystem Change, (2) 
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Assessment Toolbox en (3) North Sea case. Er is gewerkt aan de software-ontwikkeling van 
de Emissiemodule en aan het parallelliseren van de grondwatertransport-modelcode MT3D 
(om sneller grote modellen te kunnen doorrekenen). De projectactiviteiten alsmede het 
afgeronde promotie-onderzoek naar dynamiek van nutriënten in grondwater- en oppervlakte-
waterkwaliteit heeft geleid tot enkele peer-reviewed publicaties. 
 
In de roadmap Microverontreinigingen is in 2010 het EU-project RISKBASE afgesloten met 
een eindrapport, een drietal internationale presentaties en een artikel in het blad Bodem. 
RISKBASE geeft handvatten voor (milieu)beheer van stroomgebieden met als credo: ‘goed 
geïnformeerd, adaptief beheerd en samen geleerd’. Verder is het programma Genes4water 
ondergebracht in het FES-programma BE-Basic, waarmee de investering van Deltares in het 
gebruik van moleculaire technieken in de waterwereld een vervolg krijgt. Tenslotte is het 
SOWACOR-programma afgerond. In SOWACOR werkten 2 postdocs aan in-situ grondwater-
saneringstechnieken. Andere grote projecten binnen de roadmap (biobeschikbaarheids-
instrumentarium en EU UPSOIL) zijn in 2010 opgestart. 
 
De roadmap Innovatieve Inrichting Ecosystemen heeft in 2010 aan een groot aantal projecten   
bijgedragen. Enkele projecten hiervan zijn afgerond: Morphodynamic modelling of the 
Galgeplaat (Zuidwestelijke Delta); Monitor Bouwen met de Natuur in Markermeer en 
IJsselmeer; en een quick scan Literature and available models voor de BwN studie in 
Singapore. Ook zijn er meerdere presentaties gegeven op internationale congressen en 
workshops. Op basis van deze nieuwe inzichten worden  ook enkele peer-reviewed papers 
geschreven. Veel werkzaamheden in Building with Nature programma zullen in de komende 
jaren pas eindproducten opleveren. Binnen verschillende deelprojecten is een start gemaakt 
met toegepast experimenteel werk, met name in Singapore (SDWA-gerelateerde projecten) 
en in BwN-deelprojecten die nog enkele jaren zullen doorlopen. 
 
De roadmap Water Quality Forecasting heeft geleid tot toepasbare nieuwe inzichten die tot 
meerdere wetenschappelijke publicaties en presentaties bij internationale congressen hebben 
geleid op het gebied van voorspellingen van plaagalgen, data-assimilatie-methodes voor 
ecologische modellering, toepassing van optische remote sensing data voor waterkwaliteits-
modellering, en nutriënt-transport-analyse met betrekking tot modellering van algen en 
eutrofiëring. Hierbij is samengewerkt met universiteiten en kennisinstituten (o.a. TU Delft, 
UVA, VU-IVM en MUMM). Het inhoudelijke onderzoek heeft geleid tot verbetering van 
proceskennis die ook is opgenomen in het waterkwaliteits-modelinstrumentarium. De 
koppeling van Delwaq - Open DA, en het testen van het data-integratie-model voor de voor-
spelling van de waterkwaliteit van Singapore Pungol-Serangoon is gerealiseerd. Ontwikkeld 
zijn data-analysemethoden en data-integratie met vliegtuig electromagnetic remote sensing 
gegevens voor metingen aan het grondwater-zoutgehalte (EU CLIWAT, in samenwerking met 
o.a. TNO en andere Europese instituten). 
 
De roadmap Ecosysteemgezondheid en Ecosysteemdiensten heeft producten opgeleverd uit 
internationaal onderzoek waar de effecten van chemische stoffen op ecosystemen 
(MODELKEY) en klimaatverandering op waterkwaliteit (EMTOX) is onderzocht. Het Europese 
bodemonderzoek (SoilTrEC), en het project FORECASTER hebben als doel gehad om 
wetenschap te verbinden aan praktijkimplementatie op het gebied van robuuste, kosten-
efficiënte rehabilitatiestrategieën voor het verbeteren van bodem, rivieren en stilstaand water. 
Het project Kennis voor Klimaat - Restoration estuarine dynamics heeft kennis opgeleverd op 
het gebied van het voorspellen van de effecten van klimaatverandering en beheers-
maatregelen in de zuidwestelijke Delta op relevante habitats. 
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In 2010 is in het thema GWBS aanvang gemaakt met het opzetten van een programma 
waarin een toekomstvisie op de gewenste kennisbasis wordt ontwikkeld. Er is een begin 
gemaakt met de invulling van een verbeterde kwaliteitsborging en een transparant proces van 
kennis- en programmamanagement. 

3.4 Vraaganalyse 
(de markt) 
De positionering van GWBS onderwerpen is versterkt door een verbinding te leggen naar de 
markt via de zeven meest relevante Deltares-marktteams. Dit zijn Water- en Bodemkwaliteit; 
Chemical Compounds and Ecosystem Health; Klimaat; USA; Eco-engineering; en de 
regionale marktteams Wadden en Zuidwestelijke Delta. Enkele van deze marktteams zijn 
unit-overschrijdend. Zo zijn in het marktteam Water- en Bodemkwaliteit de afdelingen GML, 
SWB, BGK (allen unit Bodem- en Grondwatersystemen), WKE (unit Zoetwatersystemen) en 
WQE (unit Zee- en kustsystemen) vertegenwoordigd.  
 
Het marktteam “Chemical Compounds and Ecosytem Health” heeft een analyse van de 
watermarkt opgesteld, kennislacunes van (potentiële) klanten in kaart gebracht en de 
ontwikkeling van een marktstrategie besproken. Dit marktteam is gestart met vijf portfolio’s 
met een gezamenlijk ‘capability statement’. De rode draad wordt gevormd door onderwerpen 
zoals ecotoxicologische beoordeling en monitoring van milieuverontreinigende stoffen, de 
negatieve effecten van sedimenten op de gezondheid van het ecosysteem, het toepassen 
van effect- en stofgerichte risicobeoordeling van afvalwater, en de blootstellingsmodellering 
om de risico’s van chemische stoffen in stroomgebieden vast te stellen. 
 
Voor het onderwerp Water- en Bodemkwaliteit onderscheiden de marktteams een aantal 
’werksegmenten’ waaronder 
• buitenlands advies (m.n. in Zuid-oost Azie) 
• EU-projecten op het gebied van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en sanering 
• inrichtingseffecten van antropogene ingrepen 
• monitoring grondwater- en bodemkwaliteit 
• waterzuivering en innovatieve maatregelen (o.a. Innovatie KRW programma) 
 

De unit-marktteams hebben opkomende marktthema’s op het thema water- en bodem-
kwaliteit geïnventariseerd, zoals 

• de voorspelling van de toestand en (duurzame) ontwikkeling van ecosystemen op de 
lange termijn in lijn met de robuustheid van (aquatische) ecosystemen 

• eco-engineering 
• disaster management waterkwaliteit 
• de effecten van klimaatverandering op (duurzame) inrichting van de omgeving, 

eventueel in combinatie met restauratie 
• operationeel waterbeheer en ecosystem-based management. 
 
Geconstateerd is dat de noodzaak bestaat tot synergie tussen maatregelen die onder 
waterveiligheid en onder waterkwaliteit worden genomen. 
 
(overheid) 
Het Nationaal Waterplan schetst de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid in de 
Nederlandse delta. Het plan vormt de structuurvisie op basis van de nieuwe Waterwet en de 
Wet Ruimtelijke Ordening, en beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, 
demografie en economie en de investeringen in een duurzaam waterbeheer, waarin het 
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bereiken van een goede waterkwaliteit een basisvoorwaarde vormt voor welvaart en welzijn. 
Het nationale bodemconvenant en de bijbehorende kennisagenda bepaalt voor welke 
bodemvraagstukken er strategische kennisontwikkeling verricht moet worden. Het thema 
GWBS werkt aan programma’s die geïnitieerd zijn vanuit de nationale kennisagenda’s zoals 
die van de Deltacommissie, de Kennisagenda Bodem van het Dutch Soil Platform, de 
Nationale Kennis- en innovatieagenda Water, maar ook via internationale kennisvragen 
vanuit de Europese Kaderrichtlijnen, respectievelijk de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
en Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). De filosofie achter deze EU-richtlijnen is het 
voorzorgsbeginsel, één van OSPAR-principes uit de jaren tachtig. De invoering van de KRW 
met geassocieerd de Grondwaterrichtlijn (GWR) en de recente vastgestelde KRM zijn de 
belangrijkste wettelijke regelingen voor het beoordelen van de ecologische en chemische 
toestand van de Europese (kust)wateren. 
 
(disciplinair) 
De disciplinegroep Environmental Sciences and Eco-Engineering zal in 2011 een 
kennispositie-audit houden op initiatief van het MT-Kennis. De insteek is een ‘nulmeting’ van 
de Deltares-kennispositie op dit thema, die wordt gehanteerd om vast te stellen in welke mate 
aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan, of de relevante personele expertise voldoende op 
niveau is en of de onderzoeksprojecten voldoen aan internationale wetenschappelijke 
maatstaven. Andere aspecten waar op getoetst zal worden zijn de maatschappelijke 
relevantie en de voldoende (externe en interne) samenhang van de programmering van het 
strategisch onderzoek met de vragen uit de kennisarena’s. 

3.5 Bijsturing roadmaps 
 
De aandacht van het onderzoek in het thema GWBS ligt op een groot aantal water(bodem)-
kwaliteitsonderwerpen. De ontwikkelde toekomstvisie wordt in 2011 verder uitgewerkt, met 
aanpassingen in een aantal roadmaps. De verschillende onderzoeksonderwerpen die binnen 
GWBS als speerpunt aan bod komen zijn: 

• Voorspelling van de (ecologische) waterkwaliteit voor kust-, zoetwater- en grondwater-
systemen. 

• Ontwikkelen van generieke tools en technieken voor monitoring-strategieën en data-
assimilatie ten behoeve van (operationele) kortetermijnvoorspellingen van (ecologische) 
waterkwaliteit. 

• De invloed van klimaatverandering, verzilting, warmte en nieuwe stoffen op de bodem-, 
oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit.  

• De belasting van nutriënten in het oppervlaktewatersysteem, het aspect van stroom-
afwaartse afwenteling en de plaagalg-problematiek met de invloed van klimaat-
verandering. 

• De invloed van klimaatverandering op het ecologische functioneren van bodem- en 
watersystemen. 

• Studie van hydromorfologische sleutelprocessen die de ecologische en chemische 
kwaliteit van watersystemen beïnvloeden. 

• Ontwikkelen van basiskennis over het functioneren van ecosystemen en hun veerkracht 
in relatie tot ecosysteemdiensten.  

• Het vergroten van de kennis van het chemisch en biologische gedrag van micro-
verontreinigingen in water, bodem en sediment en de actieve beïnvloeding van dit 
gedrag.  

• Verwerven van inzicht in het effectief sturen van hydromorfologische processen die 
bijdragen aan een ecologisch robuuste, klimaatbestendige inrichting van water- en 
bodemsystemen en de feedback-mechanismen van organismen op deze processen. 
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• Vraagstukken over de effectiviteit van (experimentele) herstelmaatregelen waarbij 
gebruik wordt gemaakt van natuurlijke a-biotische processen (morfologie, hydrologie, 
oxidatie, mineralisatie, etc.) 

 
Roadmap Eutrofiëring en Nutriënten 2011 

Het vraagstuk van nutriënten en eutrofiëring is het grootste waterkwaliteitsvraagstuk waar 
Nederland voor staat. Internationaal is het ook één van de klassieke waterkwaliteits-
vraagstukken. De algemene doelstelling van de roadmap Eutrofiëring en Nutriënten is 
instrumenten te ontwikkelen en implementeren om de waterkwaliteitstoestand met betrekking 
tot nutriënten en eutrofiëring te herleiden en de effectiviteit van maatregelen om deze 
toestand te verbeteren te achterhalen. De komende jaren zal vanuit de roadmap Eutrofiëring 
en Nutriënten een aantal speerpunten worden aangepakt vanuit de bron-pad-object 
benadering: 

• Bij ‘bron’: landbouwbelasting versus achtergrondbelasting van het oppervlaktewater-
systeem in veen- en kleigebieden en de sedimentgeochemische en geohydrologische 
rol van de holocene deklaag; 

• Bij ‘pad’: retentie van nutriënten in het oppervlaktewatersysteem en het aspect van 
stroomafwaartse afwenteling; 

• Bij ‘object’: plaagalgproblematiek (zoals blauwalgen en Phaeocystis) in zoet en zout 
oppervlaktewater en zwemwaterkwaliteit met de invloed van klimaatverandering. 

 
De te ontwikkelen kennis van de roadmap moet onder andere de noodzakelijke afstemming 
bevorderen van het water- en bodembeheer zoals dat uitgewerkt wordt onder de Kader-
richtlijn Water, de Nitraatrichtlijn, de Grondwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie. Naast de ontwikkeling van 'instrumenten' in termen van softwarecodes, meet- of 
monitoringmethodieken, wordt ook procesonderzoek gedaan naar de totstandkoming van de 
waterkwaliteit voor een beter begrip van de kwaliteitsaspecten van het watersysteem.  

Roadmap Microverontreinigingen 2011 

Het onderzoek in deze roadmap betreft de brede kennisbasis van de disciplines chemie, 
ecologie, morfologie, hydrologie op het terrein van de kwaliteit van het aquatische systeem: 
grondwater, sediment, zoet, brak en zout oppervlaktewater 

De kern van deze roadmap is het (fysisch-chemisch) gedrag van microverontreinigingen in 
watersystemen en het effect van deze stoffen op het functioneren van het watersysteem. 
Daarnaast blijft kennis over analyse-instrumenten en risicobeoordeling van probleemstoffen 
noodzakelijk. De onderzoeksfaciliteiten spelen hierin een belangrijke rol: het chemisch 
laboratorium voor de analyse van toxische metalen en organische microverontreinigingen, het 
fysisch laboratorium gericht op de consolidatie en morfologie van grond en sediment, en het 
microbiologisch laboratorium dat zich richt op moleculaire technieken om afbraak en toxiciteit 
vast te stellen. 
 
De speerpunten van de roadmap Microverontreiningingen voor 2011 - 2013 zijn:  
 
• Methodieken ontwikkelen waarmee de gezondheid van bodem- en watersysteem kan 

worden vastgesteld. Binnen deze roadmap gaat het dan vooral om indicatoren voor 
toxische druk. Door een snel groeiend aantal stoffen wordt het ondoenlijk om alle 
stoffen overal te meten. Er is behoefte aan nieuw instrumentarium dat een eerste 
indicatie geeft over de toxische druk. Dit sluit aan bij de ‘surveyance / eerstelijns 
monitoring’ zoals de KRW die kent.  
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• Studies naar gedrag en effecten van stoffen met een hoge attentiewaarde (bijv. 
emerging substances, stoffen waarvan daadwerkelijk veldeffecten zijn aangetoond en 
KRW-probleem- en aandachtstoffen of nieuwe prioritaire stoffen). Specifieke aandacht 
gaat uit naar de inzet van de beschikbaarheidsmetingen, de invloed van de hydro-
morfologie en onderzoek naar effecten in organismen. Dit sluit aan bij de investigated 
monitoring / onderzoeksmonitoring van de KRW. 

• De veerkracht van bodem- en water(eco)systemen: hierbij zijn twee aspecten van 
belang: a) het natuurlijk vermogen van ecosystemen om via afbraak en immobilisatie de 
negatieve effecten van microverontreinigingen te reduceren en b) de reactie van 
ecosystemen op ingrepen.  
 

Roadmap Innovatieve Inrichting van Ecosystemen 2011 

De roadmap Innovatieve Inrichting van Ecosystemen stelt als doel het ontwikkelen van 
kwantitatieve kennis over hydromorfologische stuurprocessen die in scenariostudies kunnen 
worden gebruikt om ecologische gevolgen van veranderingen in watersystemen in beeld te 
brengen. In 2011 zal het accent liggen op betere ‘eco-dynamics tools’ (o.a. databases, 
modellen, handboeken) voor het kwantitatief voorspellen van de gevolgen van maatregelen 
en ingrepen in het ecosysteem met de focus op de fysieke inrichting van ecosystemen van 
enige omvang (regio-schaal). Daarmee wordt het inzicht vergroot in hydromorfologische en 
ecologische sleutelprocessen die de kwaliteit van een ecosysteem kunnen verbeteren en 
bestendigen. Onderzoeksvragen hierbij zijn: 

• Welke rol kunnen maatregelen zoals voorgesteld binnen het concept ‘Building with 
Nature’ en ‘Peilfluctuaties’ bijdragen aan het herstel en de kwaliteit van watersystemen 
en zorg dragen voor een klimaatbestendige inrichting van (aquatische) ecosystemen? 

• Welke invloed heeft klimaatverandering (peilfluctuaties en veranderde afvoeren) op het 
ecologische functioneren van watersystemen en welke consequenties heeft dit voor de 
ecologische doelen? 

• Welke hydromorfologische sleutelprocessen kunnen worden gestimuleerd voor het 
verbeteren van de ecologische en chemische kwaliteit van watersystemen en welke 
indicatoren kunnen worden ontwikkeld om dit te kunnen monitoren en kwantificeren? 

 

De roadmap zal gekoppeld worden aan de komende plancyclus van de KRW stroomgebied-
plannen en het bijbehorende programma van maatregelen. Doel is om producten beschikbaar 
te hebben ter ondersteuning van de uitvoering van het KRW programma van maatregelen 
(effectiviteit maatregelen). De tweede generatie stroomgebiedsplannen dienen eind 2015 
gereed zijn, waarna in 2016 wordt gestart met de uitvoering van programma van maat-
regelen. 

 

Roadmap Water Quality Forecasting 2011 

De softwaresystemen bij Deltares zijn state-of-the-art binnen Europa en nog steeds worden 
technieken ontwikkeld en/of verbeterd om zowel ruimtelijke informatie (remote sensing, 
videocamera’s) als puntgegevens die met hoge frequentie worden ingewonnen (boeien of 
andere automatische sensoren) in waterkwaliteitsmodellen te verwerken. Deze data-
assimilatie is nodig om gedetailleerde en nauwkeurig real-time producten te maken. De 
roadmap Water Quality Forecasting bouwt verder op afgeronde en op thans lopende markt-
projecten en onderzoeken, die inmiddels producten hebben opgeleverd voor de software-
ontwikkeling in de waterkwaliteitsmodellen Delft3D-WAQ, FEWS, OpenDA en aan de 
internationale projecten JERICO en CLIWAT. Deltares heeft de kennis, expertise en ervaring 
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om real-time en voorspellende informatie te leveren over de (ecologische) waterkwaliteit van 
grondwater, zoetwater en mariene watersystemen.  

Het speerpunt van de roadmap Water Quality Forecasting  ligt in 2011 op: 

• Kortetermijnvoorspelling van de (ecologische) waterkwaliteit voor kust-, zoetwater- en 
grondwatersystemen. Relevante parameters zijn bijvoorbeeld schadelijke-algenbloei, 
contaminanten (inclusief olie), turbiditeit, coli-bacteriën (voor o.a. de kwaliteit van zwem-
water), saliniteit en temperatuur. 

• Ontwikkelen van ‘forecasting’ methoden om de onzekerheid in zowel modellen als 
metingen te kwantificeren en te reduceren, teneinde nauwkeuriger voorspellingen te 
doen. 

• Strategieën ontwikkelen voor niet-beleidsondersteunende modellen van monitoring van 
waterkwaliteit, inclusief data-assimilatie. 

 
Roadmap Ecosysteemgezondheid en Ecosysteemdiensten 2011 

Kennis over het functioneren van ecosystemen is van essentieel belang voor het beheer, 
duurzaam gebruik en inrichting van onze leefomgeving. De opgave voor het beleid en beheer 
is om via een ecosysteemgerichte benadering beheerstrategieën te ontwikkelen, waarin de 
juiste balans tussen benutten en beschermen wordt gevonden. Hierbij wordt aandacht 
gevraagd voor een positieve benadering waarin kansen worden gezocht voor duurzame 
benutting van ecosysteemdiensten. De roadmap Ecosysteemgezondheid en Ecosysteem-
diensten is gericht op het functioneren van ecosystemen, de potentie voor benutting ten 
behoeve van maatschappelijke opgaven en gecombineerd gebruik van ecosysteemdiensten. 
Het onderzoek leidt tot een beter begrip van het functioneren van ecosystemen, met als doel 
inzicht te krijgen in relevante factoren voor het leveren van ecosysteemdiensten. Samengevat 
zal in de roadmap Ecosysteemgezondheid en Ecosysteemdiensten in 2011 de nadruk liggen 
op: 

• De kosten-baten analyse naar duurzaam gebruik van de ondergrond, waarmee het 
identificeren en waarderen van bodemdiensten en de koppeling van functies kan 
bijdragen aan een duurzaam gebruik van de ondergrond. 

• Het in praktijk brengen van het concept ‘ecosysteemdiensten’ door de meerwaarde van 
dit concept aan te tonen, mede door het geven van praktische invulling en toepassings-
mogelijkheden. 

3.6 Strategische samenwerking 
 
Het werkterrein van Deltares beslaat het gehele aquatische systeem: grondwater, sediment, 
oppervlaktewater (zoet, brak en zout, stromend en stagnant). Hierdoor neemt Deltares een 
unieke positie in. Andere instituten zijn op delen van het aquatisch systeem actief. IMARES is 
actief in de kust- en zee-omgeving en werkt vooral aan hogere trofische niveaus. Alterra heeft 
als werkterrein de toplaag van de bodem; het raakvlak met Deltares ligt in het ondiepe 
grondwater en de kleinere oppervlaktewateren. KWR heeft veel ervaring met ‘nieuwe stoffen’. 
Op dat terrein richt Deltares zich vooral op de (ecologische) effecten van nieuwe stoffen op 
het watersysteem.  

Omdat Deltares niet alle kennis en informatie over bovenstaande onderwerpen heeft wordt 
vanuit het thema GWBS intensief samengewerkt met verschillende instituten die zich hebben 
gespecialiseerd in experimentele studies en veldwerk, zowel in Nederland (IMARES, WUR/-
Alterra, TNO, NIOZ, NIOO, UvA, VU, UU en UN) als in het buitenland. Deltares heeft de 
mogelijkheid om de bestaande informatie en kennis in te vullen door de grote instroom vanuit 
(inter)nationale netwerken. Op themaniveau zijn er allianties met verschillende universiteiten 
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die resulteren in 17 promotietrajecten. Deze samenwerking met de wetenschappelijke wereld 
zal in 2011 met kracht worden voortgezet. Onderzoekers werkzaam in het thema GWBS 
participeren in internationale onderzoeksgroepen vanuit EU-projecten (KNOWSEAS, 
JERICO, CoBios, EuroGOOS, NOOS, EMODNET, RISK BASE, Genes4 Water, Upsoil, FES 
BE BASIC) en netwerken (EuroGOOS, NOOS, EMODNET). 
 

3.7 Kennisdisseminatie en maatschappelijke impact 
  
(Kennisdisseminatie) 
Uitgangspunt is dat onderzoekers van Deltares, universiteiten en kennisinstituten zodanig 
intensief samenwerken dat wordt voortgebouwd op elkaars expertise. Gestreefd wordt de 
samenwerking verder te optimaliseren vanuit (a) kennisgemeenschappen, (b) conferenties, 
en (c) promovendi. Het functioneren van de kennisgemeenschap dient zowel te leiden tot 
kennisuitwisseling, als tot effectieve samenwerking. Met de kennisconferenties en workshops 
streven we naar gezamenlijke kennisconstructie. In de bestaande allianties met universiteiten 
en de 17 promotietrajecten wordt met nadruk gestreefd naar een dialoog tussen onderzoek 
en praktijk. 
 
(Maatschappelijke impact) 
Het onderzoek binnen Gezonde Water- en Bodemsystemen is gericht op aanpassing en 
beheer van water- en bodemsystemen met het oog op drie maatschappelijke waarden: 
• het handhaven van gebruiksfuncties; 
• het voldoen aan nieuwe wettelijke eisen gekoppeld aan beleidslijnen zoals WB21, het 

Bodemconvenant, de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 
(KRM), de Bodemstrategie en Natura 2000; 

• het inspelen op de verwachte autonome maatschappelijke vraagsturing, gekoppeld aan 
klimaatverandering. 
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4 Beschikbaarheid water- en bodemsystemen  

4.1 Omgevingstrends 
Het Deltares-motto ‘Enabling Delta Life’ betekent voor Nederland dat het veilig, leefbaar en 
daarmee aantrekkelijk voor economische ontwikkeling is, nu en in de toekomst. Ruimte-, 
water-, energie- en bodembeheer spelen hierin een belangrijke rol. In het thema Beschik-
baarheid van water- en bodemsystemen richten we ons op het aanbod en de verdeling van 
het water in de stroomgebieden van Rijn en Maas en in Nederland zelf, op de beschik-
baarheid en verzilting van het water in droge perioden, op de rol van het water in stedelijke 
gebieden, op de rol van water als middel om energie te besparen en op te wekken en op de 
rol van de bodem als drager van delfstoffen zoals zand, grind, klei en veen. 
 
Nederland is niet alleen op de wereld. Het heeft een zeer open economie en daarmee veel 
relaties met de rest van de wereld. Ook onze water- en ecologische voetafdruk in de rest van 
de wereld is groot. Omgekeerd hebben ontwikkelingen elders in de wereld ook grote invloed 
in Nederland. In het licht van wereldwijde veranderingen kunnen veranderingen in klimaat en 
water elders in de wereld van nog meer belang zijn voor Nederland dan de effecten van 
veranderingen in onze directe omgeving. Als klein land hebben we een grote naam op het 
gebied van waterbeheer. Om die positie te behouden is het van belang om niet alleen in 
Nederland actief te zijn maar ook buiten de landsgrenzen. 
 
Voor de kennisstrategie is bepalend wat er nodig is om de vraagstukken voor Nederland op 
te lossen. De kennis kan ontwikkeld worden in Nederland, in samenwerking met instituten en 
universiteiten, en in het buitenland (kennis halen). De ontwikkelde kennis kan vanzelf-
sprekend ingezet worden om problemen in het buitenland op te lossen en om daar de kennis-
infrastructuur te helpen ontwikkelen en versterken. Investeringen in kennis die specifiek of 
vooral toepassing vindt in het buitenland zijn afhankelijk van de mogelijkheid die 
investeringen op die markt terug te verdienen. 

4.2 Ambities thema  
 
In dit thema doen we daarom in de komende jaren het volgende: 

 We ontwikkelen middelen om beter inzicht te krijgen in het gebruik van water, om de 
beschikbaarheid van water beter te garanderen en om de verdeling van water beter in 
beeld te brengen, zowel in landelijke als in stedelijke gebieden; 

 We ontwikkelen methoden om water in te zetten ten behoeve van een duurzamere 
energieopwekking en energiebesparing;  

 We verkennen de duurzame toegankelijkheid tot grondstoffen (zand, klei, grind en 
veen) en de mogelijkheden tot het inzetten van bodem- en waterbeheer om de 
uitstoot van broeikasgassen te beperken; en 

 We ontwikkelen middelen en methoden om de gegevens en de uitkomsten van 
onderzoek hierover beter toegankelijk en bruikbaar te maken voor de onderzoekers, 
bedrijfsleven en overheid. 

 
We doen dit niet alleen. We streven ernaar de modelsystemen voor het wateraanbod en de 
waterverdeling samen met anderen te ontwikkelen. Methoden ten behoeve van de energie-
opwekking en -besparing ontwikkelen we samen met het bedrijfsleven. In de wereld van het 
stedelijk water trekken we op met de bouwsector en gemeentes. Om te garanderen dat de 
dingen die we maken state-of-the-art zijn werken we nauw samen met vakgroepen aan 
verschillende universiteiten die op de betreffende gebieden aantoonbaar vooraanstaand zijn.  
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De ontwikkelingen in dit thema richten zich niet alleen op Nederland. Daarom zoeken we 
samenwerking met zowel Nederlandse als buitenlandse partners, overheden, kennisinstituten 
en bedrijven. 
 

4.3 De roadmaps 
Het thema is als volgt onderverdeeld: 
 
Watergebruik en verdeling in stroomgebieden en delta’s 
Om beheer en beleid op het niveau van het hoofdwatersysteem en op stroomgebiedniveau 
zodanig vorm te kunnen geven dat nadelige effecten van veranderende omstandigheden 
zoveel mogelijk vermeden kunnen worden en, omgekeerd, nieuwe kansen ten volle kunnen 
worden uitgebuit, is kennis- en instrumentontwikkeling nodig langs een drietal hoofdlijnen. In 
de eerste plaats wordt gewerkt aan meer en beter inzicht in hoe socio-economische 
ontwikkelingen de kwetsbaarheid voor extreme situaties en de vraag naar (zoet) water 
veranderen. Daarnaast richten we ons op het verbeteren van onze kennis en instrumenten 
om de gevolgen van klimaatverandering en grootschalige landgebruikverandering, inclusief 
urbanisatie, op het hydrologisch regime vast te kunnen stellen. Tenslotte wordt gewerkt aan 
een integraal instrumentarium voor stroomgebiedbeheer om effecten van veranderende 
afvoeren en waterbeschikbaarheid door te kunnen vertalen naar effecten op gebruiksfuncties. 
 
De speerpunten voor 2011 zijn: 

 Zorgen voor een pilot voor het Deltamodel; 
 Zorgen voor het ontwerp van een Deltares Modulair Hydrologisch Modellerings-

Systeem (DMHMS); en 
 Zorgen voor een beeld wat klimaatverandering wereldwijd voor de waterbeschikbaar-

heid betekent en hoe zeker dat is. 
 
Verdroging en verzilting in landelijke gebieden 
Verdroging en verzilting richt zich op het vergroten van de proceskennis ten aanzien van 
verzilting (benodigde kennisvergaring voor adaptatie), op het verbeteren van het operationeel 
waterbeheer door middel van een betere koppeling met actuele data, op het verbeteren van 
voorspemodellen en op het verbeteren van modellen en methoden voor integrale benadering 
van het grond- en oppervlaktewatersysteem in relatie tot landgebruikfuncties. Er zijn vijf 
promovendi gekoppeld aan deze roadmap, één op verzilting, drie op operationeel beheer en 
één op regionaal watersysteem en klimaatadaptatie. 
 
De belangrijkste speerpunten voor 2011 zijn: 
 
• Verbetering zoet-zout-modellering NHI en start IJsselmeermodel; 
• Begin oogsten SDWA (3e jaar) en start FP7 GLOWASIS; 
• Klimaatadaptatie in het regionale watersysteem. 
 
Wateroverlast en waterbenutting in de stad 
Deltares doet onderzoek naar methoden en middelen om steden meer klimaatrobuust te 
maken. We richten ons daarbij op stedelijke gebieden in delta’s en laaglandvlakten langs 
rivieren. Bij het klimaatrobuust maken van steden gaat het onder meer om waterveiligheid, 
urban flooding, verminderen van hittestress en gewenste grondwaterstanden in stedelijk 
gebied. Daarnaast richten we ons op de effecten van verstedelijking in stroomgebieden op 
het watersysteem en de waterketens. Relevante onderwerpen daarbij zijn de effecten van 
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verstedelijking op de waterkwaliteit en -kwantiteit in stroomgebieden, interacties van grote en 
kleine waterketens, zero footprint en waterhergebruik in stedelijk gebied (‘de waterneutrale 
stad’). 
 
In 2011 zijn de speerpunten van het onderzoek: 

 Vastleggen van het nagenoeg afgeronde onderzoek naar groene daken en extreme 
neerslag in modelinstrumenten voor urban flooding; 

 Verbeteren van de rekenschema’s in het urban flooding instrumentarium om het 
geschikt te maken voor beslissingen op kleinere schaal; en 

 Zoeken van indicatoren om de effecten te meten van vermindering van stedelijke 
hittestress via innovatief waterbeheer.  

 
Duurzame Energie uit Water en Ondergrond  
Deze roadmap kent twee hoofdlijnen: Thermische energie, en Energie uit water. Het 
strategisch onderzoek rond Thermische energie streeft naar het beschikbaar maken van tools 
(software, handboeken) en ondersteuning van beleid om de ondergrond duurzaam in te 
richten en te benutten. Hiervoor wordt met marktpartijen onderzoek gedaan naar de effecten 
van WKO-installaties op de ondergrond, naar de mogelijkheden om WKO te combineren met 
bodemsanering en naar de integratie van WKO-systemen met stedelijke watersystemen. 
Het strategisch onderzoek rond Energie uit water faciliteert en versterkt het Nederlandse 
bedrijfsleven met het beschikbaar stellen van grootschalige testfaciliteiten voor het testen van 
prototypes (getij, golf, stroming) en met gezamenlijk onderzoek naar energie uit de zoet-zout-
gradiënt met osmotische membranen. 
 
De speerpunten van deze roadmap in 2011 zijn: 
 
• Temperatuur- en kwaliteitseffecten in de bodem rond WKO-installaties; 
• Model-ontwikkeling voor (ongewenste) opwarming van drinkwaterleidingen en warmte-

terugwinning uit afvalwaterleidingen; 
• Experimentele bepaling van de performance van osmotische Blue Energy membraan-

modules. 
 
Alle speerpunten worden uitgevoerd met co-financiering van het Nederlandse bedrijfsleven, 
provincies en waterschappen. 
 
Beschikbare delfstoffen als bodemdienst 
De roadmap houdt zich bezig met het effectief aanwenden van grondstoffen als zand, grind, 
klei en veen in het beheer van deltagebieden. De belangrijkste onderzoekslijnen zijn: 
 

 Methoden om via innovatief waterbeheer broeikasgassen in veengebieden 
grootschalig vast te leggen; en 

 Vanuit een geologisch perspectief zoeken naar alternatieve oplossingen voor het 
waterveiligheidsvraagstuk. 

 
De doelen voor 2011 zijn: 

 Een project op gang brengen dat zich bezig houdt met het meten van bodemdaling 
vanuit de ruimte; 

 Het verder ontwikkelen van instrumenten om emissies van CO2 uit veen terug te 
brengen. 
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4.4 Vraaganalyse 
De onderzoeksvragen die het uitgangspunt vormen voor dit thema zijn de vragen die 
geformuleerd zijn in de Nederlandse Kennis- en Innovatie-Agenda Water. Veel van het 
onderzoek wordt uitgevoerd door promovendi en is langjarig. De vragen die in eerdere jaren 
zijn gesteld zijn dan ook merendeels leidend. Een overzicht van de leidende vragen is 
opgenomen in het Deltares-onderzoeksprogramma 2010.  
 
Deltaprogramma 
Aanleiding voor een ombuiging in 2011 is in de eerste plaats het uitkomen van het Delta-
programma, dat een eigen kennisagenda heeft. Vanuit dit programma is er een vraag naar de 
ontwikkeling van een instrument dat gebruikt kan worden om de fysische randvoorwaarden 
vast te stellen voor de te nemen adaptatiemaatregelen. Daarnaast moet het instrument 
effecten van voorgestelde maatregelen kunnen vaststellen. Hierbij gaat het vooral om 
bovenregionale effecten op het Nederlandse watersysteem. Dit instrumentarium wordt ook 
wel het Deltamodel genoemd. In dit thema gaan we ondersteuning leveren aan de 
ontwikkeling van dit Deltamodel. Dit heeft in de roadmap Watergebruik en verdeling in 
stroomgebieden geleid tot een verschuiving naar instrumentontwikkeling, wat zal leiden tot 
een pilotversie van het te ontwikkelen Deltamodel. Een belangrijk aspect is de koppeling van 
modelsystemen van meerdere onderzoeksinstellingen als KNMI, Alterra-WUR, PBL, VU-IVM, 
UU.  
 
Een van de doelen van het Deltaprogramma is om het risico van overstromingen met een 
factor 10 terug te brengen. Hoe dit op de lange termijn gegarandeerd kan worden, is verre 
van duidelijk. In de roadmap Beschikbare delfstoffen als bodemdienst wordt ondersteunend 
onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve oplossingen vanuit het geologische perspec-
tief. In essentie gaan deze oplossingen uit van de natuurlijke ontwikkeling van delta’s. Hierbij 
gaat het om grootschalig compenseren van de bodemdaling en de relatieve zeespiegel-
stijging.  
 
De Kennispositie-audit 
Een tweede aanleiding om de onderzoekslijnen bij te stellen is gelegen in de aanbevelingen 
van de Kennispositie-audit 2010 (KPA). Vanuit de KPA werd gesteld dat het ontbreken van 
een eigen (van Deltares), generiek (geo)hydrologisch instrumentarium (lees hier hydrologisch 
en niet hydraulisch!) op termijn zou leiden tot het verzwakken van de wetenschappelijke 
concurrentiepositie in de wereld. Uit een dergelijk instrumentarium moet duidelijk de Deltares-
visie op hydrologisch modelleren blijken. We hebben daarom voor 2011 een deel van het  
onderzoeksbudget gealloceerd voor een eerste verkenning hiervan. 
 

4.5 Bijsturing roadmaps 
Afgerond onderzoek 2010 

 Stroomgebieden: Bijdrage aan de ontwikkeling van Europse toekomstscenarios, 
pilotversie van het Deltamodel; 

 Landelijk: Promotieonderzoek naar de verzilting in Zeeland, een aantal kortlopende 
ondersteunende onderzoeken naar peilsturing, grond-oppervlakte watermodellering; 

 Stedelijk: Promotieonderzoek naar het effect van groene daken op de stedelijke 
hydrologie, studie naar de klimaateffecten voor Rotterdam;  

 Energie: Onderzoek naar capaciteit en energiegebruik afvalwaterpersleidingen 
(CAPWAT); en 

 Delfstoffen: Onderzoek naar de emissie van broeikasgassen uit Nederlandse venen 
over de afgelopen millennia. 
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Doorlopend onderzoek in 2011 
 Stroomgebieden: Promotieonderzoek naar de wereldwijde hydrologie; beslissen 

onder onzekerheid; en scenario-ontwikkeling, koppeling modelleringsystemen van 
verschillende kennisinstituten; 

 Landelijk: Promotieonderzoek naar real time sturing van watersystemen; onderzoek 
naar de mogelijkheden om vanuit de ruimte bodemvocht te bepalen; 

 Stedelijk: Verbeteren van simulatiemodellen om overstromingen in stedelijk gebied 
na te bootsen; 

 Energie: Promotieonderzoek in het project Meer met bodemenergie; een proeftuin in 
de Uithof waar warmtefluxen rond een WKO in de ondergrond worden gemeten; de 
ontwikkeling van een thermische module in de leidingsoftware, deelname aan de JIP 
Blue Energy (performance analyse osmotische membranen); 

 Delfstoffen: ontwikkelen van instrumenten om emissies van CO2 uit veen terug te 
brengen. 

 
Nieuw onderzoek in 2011 

 Stroomgebieden: Verkenning naar een generiek hydrologisch en waterverdelings-  
modelinstrumentarium (KPA), Bijdrage aan EU project DEWFORA; voorspellen 
droogte op het Afrikaanse continent; 

 Landelijk: Onderzoek naar de mogelijkheid van peilsturing ten behoeve van de KRW 
doelstellingen en dichtheidsmodellering in het IJsselmeergebied; 

 Stedelijk: Indicatoren zoeken om de effecten te meten van vermindering van 
stedelijke hittestress via innovatief waterbeheer; 

 Energie: De wens is om onderzoek te starten naar energie uit water en naar het 
minimaliseren van warmtelozingen uit centrales; en 

 Delfstoffen: Onderzoek naar methoden om vanuit de ruimte bodemdaling 
gedetailleerd te meten. 

4.6 Samenwerking 
Waterbeheer krijgt in Nederland minder aandacht dan waterveiligheid en dat vertaalt zich in 
de financiële omvang van dit thema. Om het onderzoek te versterken wordt daarom op grote 
schaal gebruik gemaakt van aanvullende financiering. 
 
(onderzoeksprogramma’s) 
Recent zijn een aantal Europese projecten gestart waaraan dit thema deelneemt. Deze zullen 
de komende twee tot vier jaar aanmerkelijk bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het 
thema. In Nederland is het Kennis voor Klimaat-programma een belangrijke aanvullende 
financier. Behalve aanvullende financiering vanuit onderzoekssubsidies draagt ook het 
bedrijfsleven substantieel financieel bij. 
 
Binnen het EU (FP6) project SCENES worden bevolkingsgroei/ landgebruik/ climate change 
scenario’s voor de jaren 2025 en 2050 opgesteld voor West-Europa en worden effecten op 
natuurfuncties (wetlands), landbouwproductie, beschikbaarheid drinkwater e.d. vastgesteld. 
 
Het EU (FP7) DEWFORA project richt zich op het voorspellen van droogte op het Afrikaanse 
continent. GLOWASIS beoogt methoden te ontwikkelen om via Remote Sensing betere 
voorspellingen te kunnen maken voor het wateraanbod op seizoensbasis. In het project 
SUBCOAST worden nieuwe methoden ontwikkeld om bodemdaling in delta’s te meten vanuit 
de ruimte. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
40 van 78 
 

Onderzoeksplan SO 2011 Deltares 
 

7 december 2010, definitief 
 

Voor de EU Environment call van eind 2010 is gewerkt aan twee proposals. Eén richt zich op 
Vulnerability and increased drought risk in Europe, de tweede op een duurzame inrichting van 
steden. 
 
Vanuit het FES-programma Kennis voor Klimaat worden modelsystemen van verschillende 
onderzoeksinstellingen in Nederland gekoppeld om tot meer complete scenario’s voor 
toekomstige fysische randvoorwaarden te komen. Dit systeem kan als eerste prototype van 
een Deltamodel worden gezien. Verder wordt ondersteunend onderzoek gedaan voor het 
onderdeel Zoetwatervoorziening uit het Deltaprogramma. 
 
Onderzoek om met de inzet van water mogelijke hittestress in steden te verminderen en 
daarmee op termijn de leefbaarheid in de stedelijke gebieden te verbeteren, is ingebed in het 
Kennis voor Klimaat-programma.  
 
Het Innovatieprogramma Kader Richtlijn Water (IP-KRW), tenslotte, draagt bij aan ons onder-
zoek naar peilbeheer in het landelijke gebied om droogte en verzilting te bestrijden. 
 
(marktpartijen) 
Uit de (internationale) markt is met name interesse in ons onderzoek naar energie en water 
en in de ontwikkeling van open-modelsystemen voor de waterverdeling. Op het gebied van 
energie is er grote interesse van energiebedrijven in het WKO-gerelateerde onderzoek. 
 

4.7 Kennisdisseminatie en maatschappelijke impact 
 
Bij de ontwikkeling van activiteiten voor dit thema is er de afgelopen jaren nauw samen-
gewerkt met de Universiteiten van Utrecht, Twente, Delft en de VU. Een belangrijk deel van 
de kennisontwikkeling vindt plaats door promovendi van deze universiteiten, begeleid door 
Deltarianen. Inmiddels is er een continue stroom van wetenschappelijke artikelen op gang 
gekomen.  
Het doel is deze stroom wetenschappelijke artikelen de komende tijd te vergroten.  
 
De verspreiding van de kennis en integratie hiervan naar en met andere disciplines, sectoren 
en beleidsterreinen verloopt via samenwerking met de zuster-kennisinstituten KNMI, PBL en 
Alterra.  
Het doel voor de komende jaren is om tot een betere integratie van de Deltares-
instrumenten met die van de overige kennisinstellingen te komen. 
 
In Nederland worden de opgedane kennis en de gebouwde instrumenten via de Waterdienst 
direct toegepast in het waterbeheer. 
In de komende jaren is het doel met name ondersteunend te zijn voor het Delta-
programma en het daarvoor te ontwikkelen Deltamodel. 
 
De ontwikkelde kennisproducten zijn bruikbaar voor internationaal opererende Nederlandse 
consultants. Het streven is om samen met deze consultants mee te draaien in projecten 
gefinancierd door buitenlandse nationale overheden en internationale financiers als de Asian 
en African Development Bank en de Wereldbank.  
In de komende jaren is het streven om de ontwikkelde kennis beter onder de aandacht 
te brengen van de internationaal opererende Nederlandse consultants. 
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In het kader van kennisontwikkeling voor dit thema internationaal zijn er contacten met 
Amerikaanse universiteiten (Irvine) via Deltares-USA. In Australië wordt samengewerkt met 
CSIRO en is een MoU in voorbereiding. Daarnaast worden belangrijke delen van het onder-
zoek uitgevoerd in het kader van de Singapore Delft Water Alliance (SDWA). Onderzoekers 
van Deltares verblijven gedurende kortere of langere tijd op deze locaties. De samenwerking 
heeft tot doel efficiënter kennis te ontwikkelen. Bovendien vormt het een springplank voor de 
inzet van de resultaten (kennis en instrumenten) van Nederlands onderzoek in het buitenland. 
Doel is op ieder continent minimaal één partner te hebben voor de kennisontwikkeling 
op het gebied van dit thema. 
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5 Thema Leven en Bouwen in de Delta 

 

 
 

5.1 Omgevingstrends 
 
Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in Deltagebieden. Het leven in deltagebieden 
brengt vele voordelen met zich mee zoals welzijn en economische voorspoed. Naar 
verwachting zal er een voortgaande concentratie plaatsvinden van het leven in steden in 
deltagebieden, ook als het huidige tempo van de bevolkingsgroei in de omliggende gebieden 
afneemt. Deze voortgaande concentratie zal een druk leveren op de leefbaarheid van de 
Deltagebieden. Minder goede toegankelijkheid, beperkte mobiliteit (congestie), beperkte 
energievoorziening en ruimtegebrek zijn slechts een greep van de problemen waar deze 
gebieden mee te maken hebben of in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen. 
 
Het thema Leven en Bouwen in de Delta beoogt om door middel van het ontwikkelen van 
kennis de bouw- en ontwerpprocessen die specifiek voor deltagebieden benodigd zijn te 
ondersteunen. 
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5.2 Ambities thema 
 
De laatste jaren groeit in toenemende mate het besef dat het beheersen van de risico’s, het 
minimaliseren van de omgevingshinder en het terugdringen van de faalkosten in de bouw een 
hoge prioriteit moet krijgen. Voorbeelden van ‘falende’ projecten in binnenstedelijke gebieden 
zijn er te veel. Het beter beheersen van de risico’s en het daardoor terugdringen van de faal-
kosten is van groot economisch belang. Ook in de waterbouw spelen de kosten voor 
realisatie en onderhoud van infrastructuur een belangrijke rol. Door de grote omvang van de 
projecten betekent het terugbrengen van de huidige (faal)kosten met enkele procenten 
economisch al grote winst. In veel projecten is de benodigde kennis om ‘falen’ te voorkomen 
wel aanwezig maar wordt deze niet toegepast. Er is daarom behoefte aan een nieuwe 
generatie ontwerp- en beslisgereedschappen waarin ervaringskennis en expert-kennis 
worden gekoppeld aan resultaten van theoretische voorspellingsmodellen. 
 
Niet alleen in de ondergrond maar ook op het maaiveld investeert Nederland jaarlijks 
miljarden in de aanleg en het onderhoud van lijninfrastructuur: hoofdwegen, secundaire 
wegen, gemeentelijke wegen en spoorwegen. “Sneller en Beter” is het motto van de 
overheid, met een groeiende rol voor marktpartijen. Beter betekent niet alleen een betere 
benutting door minder onderhoud en hinder, maar ook betaalbaar, meer duurzaam en beter 
aanpasbaar aan klimaat en gebruik. De bouwtijd, de aanlegkosten en de onderhoudskosten 
hangen sterk af van de vaak slappe en variabele ondergrond. Kennisontwikkeling met 
betrekking tot het gedrag van veenlagen en de heterogene opbouw van de ondergrond is 
daarvoor noodzakelijk. 
 
De maatschappelijke opgaven waarmee de delta geconfronteerd wordt vragen om een 
nieuwe benadering voor duurzaam gebruik van de bodem. Vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid heeft het grote voordelen om de plaatselijk aanwezige grond, het lokaal 
beschikbare materiaal, te gebruiken. De inzet van biologische of microbiologische processen 
maakt het mogelijk om de eigenschappen van grond ter plaatse aan te passen aan de 
gestelde eisen: versterken van de grond met een gelijkblijvende doorlatendheid, of juist 
afdichten van een grondlaag om ongewenste kwel tegen te gaan zijn maar enkele mogelijke 
toepassingen. 
 
Deltagebieden zijn voor hun veiligheid afhankelijk van waterbouwkundige constructies zoals 
dijken, kust- en oeververdedigingen, en stormvloedkeringen. Daarnaast zullen de 
economische functies van havens en vaarwegen en het waterbeheer in binnen- en buitenland 
steeds om aangepaste en nieuwe constructies vragen. Dergelijke constructies zijn kostbaar. 
Er worden bovendien steeds meer eisen gesteld ten aanzien van duurzaamheid en inpassing 
in de omgeving. Dit vraagt om voortgaande kennisontwikkeling, innovatie en optimalisatie. 
Specifiek voor dit thema betreft dit het hydraulisch en geotechnisch ontwerp en daarmee het 
optimaal functioneren van de constructie als geheel.  
 
Optimaal vormgegeven havens en vaarwegen zijn van cruciaal belang voor onze 
concurrentiepositie, die sterk afhankelijk is van import, export en transport. Om veilige, 
efficiënte en duurzame havens en vaarwegen (en andere locaties met drijvende elementen) 
te kunnen ontwerpen is specifieke kennis nodig van de hydrodynamische omstandigheden 
waarin drijvende elementen (schepen, drijvende woningen) ingezet kunnen worden. Hierbij is 
kennis op het gebied van golf- en stromingscondities en, daaraan gekoppeld hun invloed op 
drijvende elementen van belang. Dit geldt voor natuurlijke randvoorwaarden en voor effecten 
van menselijke activiteiten, bijvoorbeeld varende schepen. 
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De transitie naar duurzame energiebronnen leidt er toe dat de komende decennia een 
aanzienlijke hoeveelheid windmolenparken op zee zal worden gerealiseerd: groter, verder off-
shore en in dieper water. Om deze bouwopgave economische verantwoord, veilig en effectief 
te kunnen realiseren is gespecialiseerde kennis nodig voor ontwerp, bouw, operatie en 
onderhoud van windparken. Specifiek voor Deltares betreft dit kennisontwikkeling om te 
komen tot duurzame, stabiele en economisch verantwoorde funderingsconcepten. 
 

5.3 Roadmaps en resultaten 2010 
 
(indeling van het thema) 
Gebaseerd op de vraagsturing van de overheid, de markt en de kennisdisciplines van 
Deltares, is het onderzoek in het thema Leven en Bouwen in de Delta onderverdeeld in drie 
clusters, te weten: 
 

- Infrastructuur van delta’s 
- Constructies in delta’s (incl. offshore) 
- Deltatechniek ondersteunende processen 

 
Binnen het thema Leven en Bouwen in de Delta wordt op deze clusters ingegaan door de 
kennis met betrekking tot de technische mogelijkheden en beperkingen op het gebied van 
infrastructuur (wegen, spoorwegen, vaarwegen en havens) en constructies (waterbouw-
kundig, ondergronds, offshore) te verkennen en uit te bouwen. In een dwarsverband met  
deze onderzoekstrajecten staat het cluster ‘Deltatechnieken ondersteunende processen’ 
waarin specifieke technieken (aanpassen van grondeigenschappen, ICT technieken in de 
bouw) worden ontwikkeld die kunnen worden toegepast bij het realiseren van infrastructuur 
en constructies in deltagebieden. De onderwerpen binnen dit thema richten zich primair op de 
geotechnische en waterbouwkundige vraagstukken die van belang zijn om het ontwerp, de 
bouw, en het gebruik van infrastructuur in deltagebieden te kunnen ondersteunen. 
 
Infrastructuur 
(algemeen) 
Infrastructuur is voor een deltagebied essentieel om er te kunnen leven. Specifieke 
aandachtsgebieden met betrekking tot infrastructuur zijn havens, waterwegen, en wegen en 
spoorwegen op slappe ondergrond. Ontwerp van luchthavens, logistieke vraagstukken, 
wegverhardingen, ontwerp van de bovenbouw van spoorwegen en luchtkwaliteit vallen niet 
onder dit thema. 
 
(Roadmap Toegang tot water en transport over water) 
De ligging van een deltagebied geeft de mogelijkheid voor toegang vanaf zee door de aanleg 
en ontwikkeling van havens. De focus van deze roadmap met betrekking tot de ontwikkeling 
van havens ligt op de hydrodynamische aspecten (golven, stromingen) van het efficiënt en 
veilig manoeuvreren en afmeren van schepen. Stroombeelden, golfdoordringing in havens en 
scheepsbewegingen dienen hiervoor goed voorspeld te kunnen worden. Daarnaast spelen 
ook sedimentatievraagstukken een grote rol bij het ontwerp van havens. Door de huidige 
schaalvergroting van de scheepvaart en toenemende verkeersintensiteit ontstaan nieuwe  
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Schematisatie van de roadmaps binnen het thema Leven en Bouwen in de Delta 
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kennisvragen met betrekking tot het zo efficiënt mogelijk gebruik van vaarwegen 
(maximaliseren capaciteit) en de interactie van scheepsgeïnduceerde waterbewegingen met 
de omgeving (oevers, andere schepen, troskrachten). Het onderzoek binnen deze roadmap 
wordt uitgevoerd in samenwerking met MARIN en verschillende (internationale) marktpartijen 
door middel van Joint Industry Projects (JIP) zoals JIP-ROPES en JIP-HAWAII. 
 
(Roadmap Wegen in de delta) 
De mobiliteit in een leefgebied is voor een groot deel afhankelijk van wegen en spoorwegen. 
Voor deltagebieden zijn deze moeilijker te realiseren vanwege een veelal slappe en variabele 
ondergrond. De aanlegkosten, onderhoudskosten en bouwtijd van wegen en spoorwegen 
hangen af van de specifieke ondergrond. De kosten voortvloeiend uit geotechnisch falen 
dienen gereduceerd te worden. Overgangsconstructies, lange-duur-deformatiegedrag, paal-
matrassystemen als fundering van infrastructuur, en de betrouwbaarheid van de modellering 
van de ondergrond zijn speerpunten binnen deze roadmap. Het onderzoek, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de modelfaciliteiten en van proeftuinen binnen pilotprojecten, wordt 
uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende (nationale) marktpartijen zoals ProRail, 
maar ook met meerdere ingenieursbureaus en aannemers binnen de programma’s ‘Geo-
Impuls’, ‘Beter Bouwen Beter Wonen’ en ‘Kennis voor Klimaat’. Het onderzoek focust op de 
fundering van de infrastructuur en op de ondergrond. 
 
Constructies 

(inleiding) 
In ieder gebied bewoond door mensen worden constructies gebouwd. Constructies met 
specifieke functionaliteiten voor deltagebieden zijn waterbouwkundige constructies, offshore 
constructies en ondergrondse constructies. Waterbouwkundige constructies worden gebouwd 
om de veiligheid van het achterland te garanderen (waterkeringen) of om natte infrastructuur 
te realiseren (golfbrekers, stuwen, sluizen). Offshore constructies worden steeds vaker 
gebouwd om energie te winnen (windmolenparken, olieboringen) maar ook vanwege 
ruimtegebrek (kunstmatige eilanden in zee). Vanwege de druk op de ruimte is er steeds vaker 
de behoefte om ondergronds te gaan bouwen. In deltagebieden is dit veelal moeilijk vanwege 
de slappe ondergrond en vanwege de maatschappelijke vraag naar minimale overlast tijdens 
de bouw. Het onderzoek naar constructies binnen dit thema focust op de hydraulische en 
geotechnische aspecten van de genoemde specifieke constructies.  
 
(Roadmap Waterbouwkundige constructies) 
Waterbouwkundige constructies zijn voor deltagebieden van groot belang. Om de veiligheid 
tegen overstromingen vanuit zee of rivieren te garanderen zijn zeeweringen, dijken, dammen, 
stormvloedkeringen en stuwen nodig. Om de scheepvaart een goede doorvaart te verlenen 
en de waterverdeling van rivieren goed te kunnen organiseren zijn golfbrekers, strekdammen, 
sluizen, kribben en inlaten benodigd. Binnen dit thema is er aandacht voor de detail-
hydrodynamica van waterbouwkundige constructies en wordt er specifiek onderzoek verricht 
naar kustwaterbouwkundige en rivierwaterbouwkundige constructies. Hierbij worden niet 
alleen numerieke modellen ten behoeve van het hydraulisch ontwerp verbeterd en uitgebreid, 
maar ook ontwerprichtlijnen voor het (hydraulisch en geotechnisch) ontwerp van deze 
constructies opgesteld. Naast de numerieke modellen wordt veel gebruik gemaakt van de 
onderzoeksfaciliteiten (golfgoten, stroomgoten en bassins) van Deltares. 
 
(Roadmap Ondergrondse constructies) 
In toenemende mate wordt in deltagebieden de toevlucht genomen tot de ondergrond om in 
een beperkte ruimte toch alle functies te kunnen realiseren die een samenleving wenst. 
Tegelijkertijd is die samenleving steeds kritischer op de impact die bouwprojecten hebben op 
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de al bestaande stedelijke structuur en de economische draagkracht van burgers en over-
heden. Het vergroten van de betrouwbaarheid, het verkorten van de bouwtijd, het 
verminderen van de omgevingshinder en het reduceren van faalkosten zijn onderliggende 
doelstellingen van het onderzoek naar ondergrondse constructies. Voor het realiseren dienen 
bestaande bouwmethoden geoptimaliseerd te worden en modellen verbeterd (sleufloze 
technieken, paalfunderingen). De kwaliteit van in de grond gevormde elementen dient  
vastgelegd te kunnen worden zodat hinder (open bouwputten) en faalkosten (verzakkingen) 
gereduceerd kunnen worden. Bij het onderzoek wordt experimenteel onderzoek uitgevoerd in 
de modelfaciliteiten, maar ook in de praktijk in proeftuinen en pilotprojecten. Daarnaast dient 
de bestaande kennis samengebracht te worden in toolboxes zodat kwantificering en 
beheersing van risico’s op basis van ervaringen kan worden vastgesteld. 
 
(Roadmap Offshore ontwikkelingen) 
Om de natuurlijke energiebronnen op zee (windenergie, olieboringen) te kunnen winnen zijn 
er offshore constructies zoals windmolenparken benodigd. Specifieke hydraulische en 
geotechnische vraagstukken bij het ontwerp van deze constructies zijn nodig om de belasting 
van golven en stroming in kaart te kunnen brengen. Methoden om ontgrondingskuilen te 
voorkomen maar ook de stabiliteit van maatregelen hiertegen dienen te kunnen worden 
gekwantificeerd om deze constructies efficiënt te kunnen ontwerpen. Tevens dienen nieuwe 
type fundaties, drijvende transportmogelijkheden en operationele voorspellingen van golf- en 
stromingscondities te worden ontwikkeld. 
 
Deltatechniek ondersteunende processen 

(inleiding) 
Om het ontwerp en de uitvoer van constructies en infrastructuur te kunnen realiseren zijn er 
twee procesondersteunende onderzoekslijnen voorzien en ingebed in het thema Leven en 
Bouwen in de Delta. Deze studies voorzien niet alleen de hierboven besproken onderwerpen 
binnen dit thema maar ondersteunen ook onderwerpen in de andere thema’s van dit 
onderzoeksplan. 
 
(Roadmap Informatiesystemen, DeltaBrain) 
De ontsluiting van beschikbare kennis en ervaring is in de afgelopen decennia steeds minder 
persoonsgebonden geworden. Ervaringen worden tegenwoordig vooral doorgegeven door 
middel van ontwerpsoftware, leidraden en normen. Echter, specifieke ervaringskennis uit 
concrete projecten gaat hierdoor verloren. Binnen het thema Leven en Bouwen in de Delta 
worden methoden ontwikkeld om expertkennis adequaat in te brengen in de besluitvorming. 
Enkele voorbeelden zijn Serious Gaming, 3D visualisatie van de ondergrond en kunstmatige 
intelligentie. 
 
(Aanpassing grondeigenschappen) 
Vanuit het oogpunt van duurzaam gebruik van de bodem heeft het grote voordelen om de 
plaatselijke aanwezige grond, het beschikbare materiaal, te gebruiken. Het materiaal dient 
dan zonodig wel geschikt te worden gemaakt om te voldoen aan gestelde eisen. De inzet van 
(micro)biologische en/of geochemische processen maakt het mogelijk om de eigenschappen 
van de grond ter plaatse aan te passen aan de gestelde eisen: versterken van de grond met 
een gelijkblijvende doorlatendheid, of juist afdichten van een grondlaag om ongewenste kwel 
tegen te gaan zijn enkele voorbeelden. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
48 van 78 
 

Onderzoeksplan SO 2011 Deltares 
 

7 december 2010, definitief 
 

5.4 Vraaganalyse 
(vraagsturing overheid) 
De Nederlandse overheid heeft belang bij het beheerst, betrouwbaar, robuust en duurzaam 
uitvoeren van ondergrondse, waterbouwkundige, infrastructurele of offshore projecten. Zoals 
bij alle infrastructurele werken is de overheid veelal de eindgebruiker en worden de kosten 
door de samenleving gedragen. Daarnaast is ook de efficiëntie van het gebruik van de (droge 
en natte) infrastructuur en het minimaliseren van bijbehorende onderhoudskosten van belang. 
Het beheersen van de risico’s, de beïnvloeding van de omgeving en het terugdringen van de 
faalkosten in de bouw is van groot economisch belang. Dit blijkt onder andere uit vragen 
opgenomen in de Nationale Kennis en Innovatieagenda Water en vragen vanuit de Dienst 
Infrastructuur van Rijkswaterstaat. De vragen vanuit de Dienst Infrastructuur zijn gebaseerd 
op verschillende gesprekken tussen de DI en Deltares, waarbij in een aantal gevallen ook de 
Dienst Verkeer en Scheepvaart is betrokken. Dit heeft onder meer geleid tot het programma 
Geo-Impuls, opgezet door Rijkswaterstaat, marktpartijen en Deltares, een ambitieus en 
concreet programma met als doelstelling in 2015 de geotechnische faalkosten gehalveerd te 
hebben. Tenslotte is aansluiting gevonden op de onderzoeksagenda van het Dutch Soil 
Platform, die tot stand gekomen is in een samenwerking tussen de ministeries van LNV, 
VenW en VROM en de kennisinstituten WUR-Alterra, RIVM en Deltares. 
 
(vraagsturing marktpartijen) 
Marktpartijen zoals aannemers en ingenieursbureaus krijgen steeds vaker opdrachten van de 
Nederlandse overheid (veelal Rijkswaterstaat) op basis van functionele specificaties in plaats 
van bestekken. Dit stimuleert de markt om innovatieve oplossingen aan te dragen en hiermee 
het werk te winnen. De opgedane ervaringen kunnen door de marktpartijen in het buitenland 
worden ingezet waardoor de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfs-
leven verbetert. De maatschappelijke vraagsturing wordt daarom niet alleen bepaald door de 
overheid maar ook door de markt. Deltares ondersteunt het bedrijfsleven via het thema Leven 
en Bouwen in de Delta veelal door te participeren in zogenaamde Joint Industry Projects 
(JIP’s). Omdat het bedrijfsleven zelf participeert in deze JIP’s ontstaat een goed inzicht in de 
(technische) vragen vanuit het bedrijfsleven. De consortia, waarbinnen wordt samengewerkt 
met marktpartijen, zijn o.a.: 
 

o Hawaii (interactie golven en schepen in de kustzone; olie– en gasindustrie) 
o Oscar (ontgrondingsvoorspelling; offshore-industrie, aannemers) 
o Ropes (interactie schepen-schepen; Port of Rotterdam, ingenieursbureaus)  
o ComFLOW (detailhydrodynamica; aannemers, ingenieursbureaus) 
o Geo-Impuls (geo-engineering en processen; Prorail, aannemers, ingenieursbureaus) 
o Kennis voor Klimaat Infrastructuur (ProRail, Havenbedrijf Rotterdam)  
o Beter Bouwen Beter Wonen (Ingenieursbureaus) 
o Soilection (SKB, o.a. saneringsaannemers) 
o Flood Control 2015 (o.a. IBM, Fugro). 

 
Met deze aanpak wordt tevens voorzien in de vraag van het Ministerie van Economische 
Zaken om de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven door middel van kennis-
ontwikkeling te versterken. 
 
(vraagsturing disciplines Deltares) 
Begin 2010 heeft een internationale Kennispositie-audit (KPA) plaatsgevonden, waarbinnen 
verschillende voor dit thema relevante disciplines zijn ge-audit. Conclusies en aanbevelingen 
van deze commissie zijn meegenomen in de programmering. Van oudsher heeft Deltares een 
sterke kennispositie op het vlak van waterbouwkundige en geotechnische kennis. Deze 
positie is onder andere verworven door de inzet van de hoogwaardige en unieke faciliteiten 
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op hydraulisch (golf- en stroomgoten en bassins) en geotechnisch (GeoCentrifuge) gebied. 
Daarnaast zijn er verschillende toonaangevende Deltares softwarepakketten op hydraulisch, 
waterbouwkundig en geotechnisch vlak ontwikkeld. Hiermee biedt Deltares meerwaarde aan 
die kennisvraagstukken waarbij de inzet en slimme combinatie van de unieke onderzoeks-
faciliteiten en de hoogwaardige software benodigd is. 
Gebaseerd op de uitkomsten van de KPA wordt vanuit twee Deltares disciplineclusters 
(‘Hydraulic and Geotechnical Engineering’ en ‘Applied Geosciences and Soil Mechanics’) 
input gegeven aan de inhoudelijke invulling van het thema. Belangrijke onderwerpen die 
worden aangegeven door de disciplinecluster Applied Geosciences en Soil Mechanics zijn 
het onderzoek naar het gedrag van veen en naar de heterogeniteit in de ondergrond. Vanuit 
de disciplinecluster ‘Hydraulic and Geotechnical Engineering’ zijn er vragen op het gebied 
van duurzame energie (wind, golven, stroming, getij), (technische) innovaties met betrekking 
tot waterbouwkundige werken en op het versterken van de kennisbasis met betrekking tot de 
constructieve aspecten van kunstwerken. Tevens constateert het disciplinecluster ‘Hydraulic 
and Geotechnical Engineering’ dat de omgevingsinvloed bij bouwen in een stedelijk gebied 
steeds belangrijker wordt. Nog niet voor alle mogelijke invloeden zijn betrouwbare en 
praktisch bruikbare modellen beschikbaar. De aandacht dient daarom te liggen op het 
ontwikkelen van ontbrekende modellen en het praktisch toepasbaar maken hiervan. 
 

5.5 Bijsturing roadmaps 
 
Toegang tot water en transport over water 
Afgerond wordt in 2010 het onderzoek gericht op golfcondities in de kustzone en hun invloed 
op voor de kust afgemeerde schepen. In 2011 zal gestart worden met onderzoek naar de 
optimale benutting van de riviertransportcapaciteit. 
  
Wegen in de Delta 
In 2010 zijn veel ontwikkelingen, die plaats hadden binnen het Delft Cluster-consortium 
‘Blijvend Vlakke Wegen’ afgerond in toepasbare modellen, leidraden en beslissings-
ondersteunende software (mede in samenwerking met CUR/CROW). In 2011 zal het accent 
binnen de roadmap verschuiven naar onderzoek naar de heterogeniteit van de ondergrond 
en het (tijdsafhankelijke) gedrag van veenlagen. Ook worden enkele pilotprojecten opgestart, 
waarin langeduurmetingen naar zettingsgedrag worden uitgevoerd. 
  
Waterbouwkundige constructies 
In 2010 wordt het traject met als doel kennisoverdracht op het gebied van “hydraulic 
structures” (door middel van een CUR-publikatie) afgerond. In 2011 zal o.a. onderzoek 
worden opgestart met betrekking tot de interactie tussen water(bewegingen) en bewegende 
elementen in waterwerken. 
  
Ondergrondse constructies 
In 2010 is de validatie van GeoBrain Funderingstechnieken afgerond, waarbij 2500 project-
ervaringen zijn ingebracht door de sector. In 2011 zal de focus verschuiven naar de 
ontwikkeling van een toolbox voor het ontwerpen van bouwputten. Daarnaast zullen naar 
verwachting drie proefterreinen worden geopend voor het testen van funderingssystemen. 
  
Offshore ontwikkelingen 
In 2010 is de ontwikkeling afgerond van software, waarmee ontgronding bij offshore 
constructies kan worden voorspeld. Ook werd in 2010 de focus gelegd op het gedrag van 
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granulair filtermateriaal onder invloed van golven. In 2011 wordt het onderzoek voortgezet en 
zal het zich vooral richten op de combinatie van golven en stroming. 
  
Deltabrain 
In 2010 heeft belangrijke kennisoverdracht plaatsgevonden in de vorm van een breed 
opgezette cursus en activiteiten om mogelijke nieuwe toepassingsgebieden te identificeren. 
Vooralsnog is dit informatiesysteem voornamelijk toegepast op geotechnische vraagstukken. 
Als vervolg op de in 2010 uitgevoerde inventarisatie en verkenning naar de mogelijkheden 
voor meerwaarde van de toepassing van deze technieken, zullen in 2011 nieuwe pilots 
ontwikkeld worden op het gebied van waterbouwkundige vraagstukken en toepassingen op 
het gebied van bodembeheer. 
 
Aanpassing grondeigenschappen 
In 2011 zal de focus in het onderzoek gericht blijven op de ontwikkeling van de tweede 
generatie BioGrout. Daarnaast zal naar verwachting in 2011 in samenwerking met Royal 
Haskoning onderzoek worden opgestart naar een mogelijke toepassing van BioVeen, te 
weten de ‘lichte veenmatras’ als verharding en fundering voor fietspaden. 
 

5.6 Samenwerking 
De vraagstukken binnen het thema Leven en Bouwen in de Delta worden in samenwerking 
met andere onderzoeksinstituten, Europese samenwerkingsprogramma’s en het bedrijfsleven 
opgepakt.  
 
(onderzoeksinstituten) 
Onderzoeksinstituten waar in het thema Leven en Bouwen in de Delta veel mee wordt 
samengewerkt zijn universiteiten zoals de Technische Universiteit Delft, de Universiteit 
Twente, Universiteit Utrecht, VU Amsterdam, Universiteit Groningen (detailhydrodynamica), 
UNESCO-IHE maar ook kennisinstituten zoals MARIN (schepen, offshore) en TNO Bouw en 
Ondergrond (infrastructuur en ondergronds bouwen). Buiten Nederland is er samenwerking 
met o.a. Kyoto University (kruip-modellering), Universität Kassel (paalmatras-systemen) en 
de Universiteit van Lissabon (overgangsconstructies). 
 
(Europese onderzoeksprogramma’s) 
Europese onderzoeksprogramma’s waarin het thema Leven en Bouwen in de Delta is 
verankerd zijn HYDRALAB (waterbouwkundige constructies), FloodProbe (aanpassen grond-
eigenschappen), GeoInstall (funderingstechniek en numerieke modellen) en ELGIP 
(Informatiesystemen). 
 
(bedrijfsleven) 
Het bedrijfsleven is in het thema Leven en Bouwen in de Delta van groot belang aangezien 
aannemers en ingenieursbureaus uiteindelijk degenen zijn die de infrastructuur en 
constructies ontwerpen en bouwen. Om deze reden wordt veel van het onderzoek dan ook 
uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Verschillende Joint Industry Projects zoals 
Hawaii (golfcondities op ondiep water) en ComFLOW (detailhydrodynamica), en andere 
samenwerkingsverbanden waarin het bedrijfsleven nauw betrokken is, zoals Geo-Impuls, 
Beter Bouwen Beter Wonen en Kennis voor Klimaat Infrastructuur, zijn verweven met het 
thema (zie ook par 5.4). 
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5.7 Kennisdisseminatie en maatschappelijke impact 
 
(Producten en Kennisdisseminatie) 
Binnen het thema worden verschillende producten opgeleverd in de vorm van handboeken, 
softwaremodellen (o.a. BREAKWAT, PHAROS, TRITON, OSCAR, DeltaBrain, MStab, 
MSettle, MFoundation, MSheet, MPM/Plaxis, ComFLOW en SANDinspector), publicaties, 
demonstraties, cursussen (Deltares Academy) en informatiedagen. Daarnaast landt veel 
kennis bij de overheid en marktpartijen door de kennis toe te passen via de samenwerkings-
projecten en marktopdrachten. 
 
Kennis en innovaties blijven te vaak op de plank liggen. Deltares, RWS en CUR Bouw en 
Infra startten in 2010 een project waarin gekeken wordt hoe kennis beter kan doorwerken. 
Daarvoor maken we een waaier met methodes voor kennisdoorwerking en gaan we in een 
aantal pilots aan de slag om meer ervaring op te doen. Centraal hierbij staat de communicatie 
tussen onderzoekers, adviseurs en markt, onderwijs en beheerders. We brengen gebruiker 
en kennis bij elkaar via netwerken (social media), gebruikersgroepen, onderwijs en 
publicaties, zoals richtlijnen, aanbevelingen, normen en voorschriften. 
 
(Maatschappelijke impact) 
De kennis die wordt opgedaan binnen het thema Leven en Bouwen in de Delta zal leiden tot 
verbeterde of nieuwe inzichten met betrekking tot het realiseren en gebruik van infrastructuur 
en constructies in deltagebieden. Het thema geeft de mogelijkheden om (technische) 
innovaties de ruimte te geven. Verbeterde geotechnische en hydraulische modellen 
ondersteund met innovatieve IT-technieken verkleinen de onzekerheid tijdens ontwerp, 
aanleg en gebruik, waardoor risico’s beter kunnen worden beheerst. Het bouwen in de 
ondergrond en op zee zal leiden tot een vermindering van de ruimtedruk in het deltagebied. 
Verbeterde modellen met betrekking tot het ontwerp van de (slappe) ondergrond van wegen 
en spoorwegen en de hydraulische aspecten van havens en vaarwegen dragen bij aan een 
betere infrastructuur in de delta zodat de mobiliteit en bereikbaarheid toenemen en onder-
houdskosten lager worden. De kennisontwikkeling binnen het thema Leven en Bouwen in de 
Delta, waarbij de specifieke technische kennis met betrekking tot Deltagebieden wordt 
verbeterd, zal uiteindelijk bijdragen aan het een efficiënter bouwen en gebruik van 
constructies en infrastructuur in deltagebieden. 
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6 Thema Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling 

 

 

6.1 Maatschappelijke context 
 
De ruimte in ons land staat permanent onder druk. We staan voor de uitdaging zo goed 
mogelijk met die schaarse ruimte om te gaan. Vaak wordt de ruimte door diverse functies 
geclaimd die niet altijd gemakkelijke met elkaar samengaan, zoals bijvoorbeeld woningbouw, 
infrastructuur en natuur. In het ruimtelijk beleid probeert men ruimteclaims vanuit diverse 
gebruiksfuncties zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit is een zoektocht naar 
integrale oplossingen voor complexe ruimtelijke opgaven: geen activiteit staat namelijk meer 
op zichzelf. De ene activiteit beïnvloedt de andere en kan mogelijk tot beperkingen in 
toekomstige functies leiden. Deze zoektocht wordt vaak aangeduid met “gebieds-
ontwikkeling”. Duurzame inrichting van de schaarse ruimte door samenwerking tussen 
overheid, private partijen en maatschappelijke organisatie staat hierbij centraal.  

Kennis over het fysieke systeem (in het vervolg aangeduid met geo-ecosysteem) moet op 
een goede manier in dit zoekproces worden ingebracht. De ondergrond, het grondwater- en 
het oppervlaktewatersysteem vormen immers de basis van het leven in de delta, zowel voor 
het huidige als voor het toekomstige gebruik. Deze kennis moet op het goede moment, op de 
juiste wijze en met de juiste kwaliteit worden ingebracht. Daarvoor is, naast kennis van het 



 

 
7 december 2010, definitief 
 

 
Onderzoeksplan SO 2011 Deltares 
 

53 van 78 

geo-ecosysteem, inzicht in het maatschappelijke systeem en in bestuurlijke processen 
cruciaal. Op een aantal vlakken verloopt die kennisinbreng niet goed (Roep et al. 2009)4. 

Uit het onderzoek van Roep blijkt dat er onvoldoende wisselwerking is tussen weten-
schappelijk gefundeerde kennis en kennis gebaseerd op ervaringen in de praktijk. Ook slaat 
de ontwikkelde kennis en expertise vaak onvoldoende aan bij de behoefte in de praktijk, 
veelal omdat de onderzoeksprogrammering niet goed is afgestemd op gebiedsvraagstukken. 
Verder is de kennis en expertise versnipperd, omdat vaak in afzonderlijke disciplines aan 
kennisontwikkeling wordt gedaan, terwijl er juist behoefte is aan geïntegreerde kennis bij het 
ondersteunen van gebiedsontwikkeling.  

6.2 Ambities thema 
 
Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling is met ingang van 2011 de nieuwe naam van 
het Deltares-thema dat deels overeenkomt met het RDO-thema Integrale Gebiedsprocessen. 
Dit thema heeft een verbindend karakter en kan niet los gezien worden van de andere vier 
RDO-thema’s. Integratie van kennis ter ondersteuning van beleids- en gebiedsprocessen 
staat hier centraal. Binnen Deltares is het thema cruciaal om te komen tot integrale oplossing 
voor Deltavraagstukken, en daarmee voor het realiseren van de missie ‘Enabling Delta Life’.  
 
In het thema Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling richt het onderzoek zich op de 
interactie tussen ruimtegebruik, water en ondergrond op verschillende tijd- en ruimteschalen 
(stroomgebied, regionaal, lokaal), en governance vraagstukken.   
Het uiteindelijke doel van dit onderzoeksthema is om met de inbreng van wetenschappelijke 
kennis gebiedsprocessen te versnellen en tot kwalitatief goede, integrale oplossingen te 
komen. 
 
Bij gebiedsontwikkeling is de problematiek zeer complex en spelen zeer veel disciplines een 
rol. Het thema Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling kiest daarom bewust voor co-
creatie met andere kennisinstellingen. Voor elk van de disciplines worden relaties onder-
houden en verdiept met specifieke experts op het gebied van ruimtelijke wetenschappen, 
milieu-economie, bestuurskunde en beleidsanalyse. 
 

Kennisvelden 

Binnen het thema worden verschillende typen kennis onderscheiden. Dit zijn generieke (zoals 
“integratieconcepten”) en specifieke kennisvelden die betrekking hebben op verschillende 
fasen van een planvormingsproces. 

• Integratieconcepten: door welke bril kijk je naar het probleem? 
• Ruimtelijke ontwikkeling: waar wil je wat en wanneer? 

– Ontwerpend onderzoek: hanteren van tijd en ruimteschalen 
– Scenario’s (o.a. knikpunten) 

• Fysieke haalbaarheid: kan het ook? 
– Onderzoek naar oorzaak-gevolg/dosis-effect relaties 
– Reductie faalkansen en –kosten (risicomanagement) 

• Maatschappelijke haalbaarheid: hoe regelen we het? 
– Beleidsanalyse, governance-vraagstukken, stakeholder participatie 

• Besluitvorming: hoe weeg je wensen tegen elkaar af? 
– Afwegingskaders (incl. KBA’s), gidsmodellen, beslisregels 

• Instrumenten: hoe ondersteun je dit proces? 

                                                   
4 Roep, Horlings & Wielinga (2009), LEI-rapport ‘Kennismaken met regionale kennisarrangementen’.  
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– Blokkendozen, verkenners, ontwerptafel, serious gaming 
• Wat is de rol van (wetenschappelijke) kennis in het proces? 

• Onderzoek naar kennis in besluitvorming, omgaan met onzekerheid en 
ambiguïteit. 

 

Het onderzoek dat nodig is voor deze kennisvelden is bij uitstek inter- en transdisciplinair van 
karakter. Daarom zal in 2011 de ontwikkeling en invulling van de kennisschakelaarsrol van 
Deltares op dit thema nadrukkelijk worden opgepakt. 

 

6.3 Roadmaps en resultaten 2010 
 

Het thema omvat vier roadmaps. Twee daarvan zijn in 2010 gestart (BING en MI), één in 
2009 (RKOO) en één in 2008 (KWRO). Deze laatste kent in de knikpuntenanalyse al een 
belangrijk resultaat, dat de weg naar het beleid met betrekking tot klimaatadaptatie al 
gevonden heeft (o.a. Deltaprogramma). De andere roadmaps zijn nog volop in ontwikkeling. 

 

KWRO: Klimaat, Water en Ruimtelijke Ontwikkeling 

Doel van deze roadmap is het opzetten en verder ontwikkelen van een integrale aanpak en 
het opbouwen van parate kennis voor klimaatadaptatie-vraagstukken ten behoeve van de 
markt en ten behoeve van het toegepast onderzoek voor VenW (TO). Deze aanpak en kennis 
zijn er op gericht om de consequenties van klimaatverandering zo doeltreffend mogelijk voor 
de stakeholders in beeld te brengen, als ook de mogelijke maatregelen, de bijbehorende 
kosten en baten, en de bijbehorende governance aanpak.  
 

MI: Methoden en Instrumenten 

Deze roadmap gaat over het verbinden van planfasen en sectoren in gebiedsprocessen en 
over de implementatie van methoden en instrumenten voor ondersteuning van integrale 
gebiedsprocessen. De roadmap richt zich niet op de feitelijke ontwikkeling van nieuwe 
functionaliteiten en instrumenten, maar op hoe de instrumenten optimaal in het planproces 
ingezet kunnen worden. 
 
BING: Bestemming en Inrichting van Nieuwe Gebieden 
 
Het onderzoek in BING heeft als doel om bij te dragen aan de optimale toepassing in 
gebiedsprocessen van kennis en instrumentarium die in andere roadmaps zijn opgebouwd. 
De kennisvelden veiligheid tegen overstroming, klimaatadaptatie, en ecosysteemdiensten 
worden in  deze roadmap geïntegreerd in gebiedscases. Het veiligheids- en klimaatadaptatie-
onderzoek concentreert zich daarbij op de kuststrook. 
 
RKOO: Ruimtelijke Kwaliteit en Ontwerpend Onderzoek  
 
Het doel van deze roadmap is tweeledig. Ten eerste het verkennen van de potentie van de 
methodiek van ontwerpend onderzoek met het oog op -integratie en met het oog op 
toepassing in geselecteerde gebiedsontwikkelingsprocessen. Ten tweede het inzicht krijgen 
in de wetenschappelijke basis en toepasbaarheid van het begrip ruimtelijke kwaliteit, dat in de 
beleidspraktijk gebruikt wordt om gebiedsontwikkelingsprocessen inhoudelijk te sturen 
(vooraf) of te beoordelen (achteraf), mede in relatie tot het begrip duurzaamheid. 
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6.4 Vraaganalyse 
 
Binnen het thema concentreert het onderzoek zich de komende jaren op drie onderwerpen 
die aansluiten bij belangrijke trends, die zowel voor Nederland als mondiaal gelden: 

• Klimaatadaptatie (met klimaatverandering als driver). Het betreft hier regionale opgaven 
met betrekking tot waterveiligheid (voor Nederland de regionale deelprogramma’s van 
het Deltaprogramma), de 2e laag van het meerlaagsveiligheidsbeleid (zie par 2.1) en de 
ruimtelijke effecten van waterverdelings- en verdrogingsproblematiek (met name ook 
internationaal); 

• Groei- en krimpgebieden (met sociaal-economische en demografische drivers): vraag-
stukken op het gebied van intensief, meervoudig ruimtegebruik in steden en nieuwe 
functies voor krimpgebieden (waterberging, energieopwekking en -opslag); 

• Duurzaamheid (met schaarste aan grondstoffen als belangrijkste driver): ruimtelijke 
impact van ketenbenadering in het waterbeheer (C2C), ecosysteemdiensten, decentrale 
energie-opwekking en waterretentie op lokale en regionale schaal.  

 

Bijzondere aandacht in dit thema wordt gegeven aan: het ontwikkelen, verspreiden, 
toepassen en verbinden van kennis over vraagstukken van Deltagovernance, waarbij Delta-
governance staat voor de structuren en processen in het publieke domein ten behoeve van 
de duurzame inrichting en het beheer van delta-, kust- en riviergebieden.  

De strategische kennisvragen voor dit thema zijn afkomstig uit de Leven met Water-arena. 
NKIAW thema’s 4,5 en 6, de arena Leefomgevingskwaliteit en de gebiedsontwikkelings-
praktijk in Nederland, zoals die zich het afgelopen decennium heeft ontwikkeld.  

De vragen vanuit de markt (vooral consultants) hebben voornamelijk betrekking op het 
modelinstrumentarium voor integrale afweging en planvorming en de vertaling van nieuwe 
concepten (zoals de knikpuntenanalyse) in handleidingen en richtlijnen. 

 

6.5 Bijsturing roadmaps 
 
(afgerond 2010) 

In 2010 zijn o.a. de volgende onderzoekslijnen/projecten afgerond: 

• Verkenning naar Ecosysteemdiensten (DUED) 
• Verkenning Marine Spatial Planning 
• Kustatelier/SELA congres 
• EU FP6 programma’s:  CONSCIENCE, SPICOSA en RIMAROCC 
• Knikpunten: guidancerapport 
• Promotie-onderzoek Aline te Linde over de effecten van klimaatverandering en 

maatregelen op piekafvoeren van de Rijn. 
• WIKI waterwerkvormen (Waterkader Haaglanden) 
 
(Doorlopend 2011) 

Het Interreg project Climate Proof Areas loopt door tot en met 2011. In dit project wordt de 
doorvertaling van rijksbeleid naar regionale schaal in een gebiedspilot bestudeerd.  
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Ook wordt in 2010-2011 verder gewerkt aan het ontwikkelen van methoden en instrumenten 
voor ondersteuning van de praktijk van gebiedsprocessen in nauwe samenhang met de 
Deltares Softwarestrategie. Ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten (in andere roadmaps) 
wordt getoetst aan de ontwikkelde generieke lijn voor Deltares software.  
 
In 2011 wordt de alliantie met de WUR (Centrum Landschap) voortgezet o.a. met een 
promovendus op gebied van wateropgaven en ontwerpend onderzoek: transities van 
landschappen naar waterlandschappen (onderdeel van het STW programma multifunctionele 
waterkeringszones). 
 
Doorlopend in 2011 is ook deelname aan Nederland Boven Water III. Het onderwerp is 
‘wicked problems’ in een aantal gebiedscases, waarbij de focus ligt op de regio’s van het 
Deltaprogramma: Zuidwestelijke Delta (case Volkerak Zoommeer), Rivieren (case 
Waalweelde) en de Kust.  
 
(Nieuw 2011) 
 
Voor wat betreft klimaatadaptatie wordt in 2011 van concepten naar adaptieve maatregelen 
toegewerkt en naar integratie van de resultaten in concrete pilots. Verder ligt de focus op 
klimaatbestendigheid op verschillende schaalniveaus en de bijbehorende governance 
aspecten.  
 
Verder wordt in 2011 gewerkt aan het uitwerken van de relatie met het meerlaags-
veiligheidconcept (thema Veiligheid). Dit moet concreet in projecten tot uiting gaan komen.  
 
In 2011 start een groot EU (FP7) project over regeneratie van Brownfields (HOMBRE).  
 
Bij het uittesten en valideren van instrumenten  wordt aangesloten bij concrete gebiedscases 
en proeftuinen en waar mogelijk op regionale deelprogramma’s van het Deltaprogramma. 
Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen verkend zoals de koppeling tussen real-time 
voorspellingssystemen en de ontwerptafel.  Het streven is om dit samen met marktpartijen 
verder te ontwikkelen.  
 
Co-financiering binnen het thema wordt met name gerealiseerd binnen Kennis voor Klimaat 
2e tranche en binnen het project HOMBRE.  

6.6 Samenwerking 
 

Binnen het thema Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling wordt intensief samen-
gewerkt met andere kennisinstellingen. Bij gebiedsontwikkeling is de problematiek zeer 
complex en spelen zo veel disciplines een rol dat Deltares bewust kiest voor co-creatie met 
andere kennisinstellingen. Deze samenwerking met kennisinstellingen en universiteiten is 
tweeledig: via kennisconsortia en via disciplinaire netwerken.  

Kennisconsortia: 

• Kennis voor klimaat 1e tranche (hotspot Haaglanden, hotspot rurale gebieden) en 2e 
tranche: de thema’s 1 (veiligheid), 2 (waterverdeling) en 8 (besluitvormingsonder-
steunende systemen) 

• INTERREG IVb: Climate Proof Areas 
• EU FP7: PSI-Connect, HOMBRE 
• Nederland Boven Water III 
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Disciplinaire netwerken: 

• Ruimtelijke wetenschappen: WUR Environmental Sciencegroup (Centrum Landschap), 
Harvard University, TU Bouwkunde  

• Milieu-economie: VU-IVM, Universiteit Twente en WUR Social Sciencegroup 
• Bestuurskunde: Universiteit Twente, Drift (Erasmus), TNO I&R en Imares (Centre of 

Marine Policy) 
• Beleidsanalyse: TU-TBM 
• Ondergrond TNO B&O, Universiteit Utrecht 
 
De samenwerking met het bedrijfsleven is nog maar beperkt van de grond gekomen. Het 
thema is betrekkelijk nieuw en de roadmaps zijn nog jong. Wel blijkt uit netwerkbijeenkomsten 
met NLingenieurs dat er veel belangstelling is om samenwerkingsverbanden op te zetten 
tussen het bedrijfsleven en Deltares, bijvoorbeeld in de roadmap Methoden en Instrumenten 
voor gebiedsprocessen. Ook binnen de roadmap Klimaatadaptatie, Water en RO wordt meer 
vormgegeven aan samenwerking met het bedrijfsleven.  

 

6.7 Kennisdisseminatie en maatschappelijke impact 
 

Kennisdisseminatie is een belangrijk aandachtspunt binnen het thema. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een grote range aan activiteiten. 

• Gebruik in toegepast onderzoek (TO, o.a. Deltaprogramma); 
• Gebruik in gebiedstudies samen met marktpartijen (o.a. regionale knikpuntenanalyses); 
• Vastleggen (tussen)resultaten in onderzoeksrapporten; 
• Vastleggen van methodieken in richtlijnen (o.a. Guidance klimaatknikpunten); 
• Vastleggen in software (ontwerptafel); 
• Kennisontsluiting via wiki’s (Waterwerkvormen Haaglanden); 
• Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen; 
• Presentaties op (inter)nationale congressen en symposia; 
• Via Deltares-producten als R&D Highlights, Jaarverslag, Kennisgebruikersdag, Kennis 

on Line. 
 
In 2011 wordt verkend in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van de Deltares Academy. 
 





 

 
7 december 2010, definitief 
 

 
Onderzoeksplan SO 2011 Deltares 
 

59 van 78 

 

   

 

Software 
Data, scenarios, 
schematisaties 

Operationele 
toepassingen 

Planvorming & 
design 

Systeem-analyse, 
scenariostudies 

7  Software als Vermogen; the Next Generation Software 

7.1 Het belang van software 
 
Voor het vastleggen, toepassen en verspreiden van kennis zijn numerieke modellen 
belangrijke instrumenten. Met numerieke modellen wordt het gedrag van water en bodem-
systemen beschreven. Het zijn belangrijke tools voor overheden, consultants en onder-
zoekers voor voorspellingen, design, systeem-analyse en scenariostudies. Aan de basis van 
deze numerieke modellen ligt numerieke software. 
 

basis en toepassingen van delta-technologische modellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zijn vakgebied is Deltares een toonaangevende ontwikkelaar van numerieke software en 
toepassingen daarvan. Wereldwijd gebruiken veel partijen de hydro- en geo-software van 
Deltares. Buiten Deltares zijn er ongeveer 6000 gebruikers (licenties). Licenties, beheer, 
onderhoud en ontwikkeling genereren 5 M€/jr inkomsten voor Deltares. Meer dan 50% van de 
Deltaresmedewerkers die aan projecten werk maakt gebruik van de software, circa 25% van 
de omzet van Deltares is direct gekoppeld aan het gebruik van de software.  
De Deltares-software draagt belangrijk bij aan de naam van Deltares. De kwaliteit van de 
software is hoog, zoals recent nog een bevestigd in de Kennispositie-audit. Numerieke 
software is daarom een van de belangrijkste assets van Deltares. 
 

7.2 De ambitie 
 
Deltares heeft hoogwaardige software nodig om haar eigen rollen in te vullen. In de onder-
staande figuur wordt een koppeling gelegd tussen de rollen die Deltares in zijn Strategisch 
Plan heeft gedefinieerd en software en de toepassing daarvan.  
- Als ontwikkelcentrum van kennis gebruikt en ontwikkelt Deltares software. Typerende 

voorbeelden zijn de ontwikkelingen van nieuwe morfologische modules in Delft-3D. In de 
ontwikkeling van kennis wil Deltares samenwerken met andere kennisinstituten en 
marktpartijen. Daarvoor werkt Deltares met een open source en ontwikkel-communities. 

- Als kennisschakelaar wil Deltares relevante kennis en software bij andere partijen 
aanboren en gebruiken in combinatie met de eigen kennis en software. Dat vereist een 
open houding, maar ook een open software-bibliotheek, waaraan ook andere partijen 
kunnen bijdragen. 

- Als kennis- en informatiecentrum levert Deltares state-of–the-art software, met onder-
steuning, opleidingen, etc. De software moet in de eerste plaats inhoudelijk correct, 
consistent en robuust zijn. Om de vooraanstaande positie te behouden dient de software 
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constant te worden geactualiseerd naar aanleiding van klantvragen, technologische en 
vak-inhoudelijke ontwikkelingen. Tevens dient de software aantoonbaar gevalideerd en 
geverifieerd te zijn aan de hand van metingen en proeven en praktijkcases. De huidige M-
serie, Delft-3D en Sobek zijn hiervan typerende voorbeelden. 

- Als specialistisch adviseur en deltaverkenner ontwikkelt Deltares software-toepassingen 
voor overheden en bedrijven. Te denken valt aan afvoervoorspelsystemen voor rivieren 
(b.v. FEWS-NL), maar ook aan instrumenten om de planvorming en besluitvorming te 
ondersteunen, zoals 3D-visualisatie van data en resultaten en serious gaming. Daarvoor 
ontwikkelt Deltares Integratie Platforms om data, eigen sofware en software van andere 
partijen te integreren. FEWS en de DeltaShell zijn daarvan voorbeelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de ontwikkel- en beheerkosten te beheersen stroomlijnt Deltares zijn software; werkt 
modulair en maakt waar mogelijk gebruik van al bestaande eigen modules of (vrij beschik-
bare) software van anderen. In de ontwikkeling van software zoekt Deltares actief naar de 
samenwerking met anderen. Dat betekent: 
- Open Source voor de ontwikkeling van nieuwe modules. Door te werken met ontwikkel-

communities wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en expertise die bij andere 
ontwikkelaars beschikbaar is; 

- Open architectuur; door een open architectuur en door te werken met standaarden zoals 
OpenMI en OpenDA kan eenvoudig gebruik gemaakt worden de software van andere 
partijen en wordt het voor anderen aantrekkelijker om aan te sluiten op de Deltares-
software; 

- Open bibliotheek: de software biedt gebruikers de mogelijkheid om zelf modules te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld. om nieuwe procesbeschrijvingen toe te voegen; 

- Integratie van software; voor Nederlandse gebruikers zijn er nu nog verschillende 
software-pakketten, met vergelijkbare faciliteiten. Door integratie van deze sporen worden 
beheer- en ontwikkelkosten beperkt. Voorbeelden zijn SOBEK, SOBEK-RE en Duflow 
(1D waterbeweging) en Delft-3D en Waqua/Triwaq (2/3D waterbeweging). 
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7.3 De Next Generation Software 
 
Nieuwe ontwikkelingen vinden voor een belangrijk deel plaats in projecten; daarin worden 
nieuwe functionaliteiten, zoals nieuwe procesbeschrijvingen, ontwikkeld of nieuwe 
toepassingen van software uitgewerkt. Om die ontwikkelingen mogelijk te maken moet de 
software-infrastructuur, de numerieke faciliteit, op orde zijn. Deze faciliteit omvat de generieke 
software en functionaliteiten, de infrastructuur voor het werken met open source communities, 
voor de verspreiding van software en het onderhoud en de ondersteuning daarvan. De eisen 
aan deze faciliteit veranderen, door nieuwe vragen en ontwikkelingen. Om deze infrastructuur 
up-to-date te houden wordt gewerkt aan next generation software. 
 
 

 
 
 
In de afgelopen jaren zijn al grote stappen gezet in het ontwikkelen van een nieuwe software-
infrastructuur. Belangrijkste speerpunten daarin zijn: 
 

 Uniformering aansturing en koppeling Hydro- en overige rekenharten 
 Samenvoegen Unstruc- en Hydro-rekenharten tot één rekenhart (het nieuwe 1D-2D-

3D-Unstruc) 
 Standaardiseren ‘grondplaat’ voor user interface applicaties (Delta Shell) 
 Als nieuw aandachtspunt de ontwikkeling en toepassing van 3D-visualisatie-

technieken  
 
Eén framework: Delta Shell 
Delta Shell is een framework met een open architectuur voor het ontwikkelen en toepassen 
van modellen voor deltavraagstukken. Delta Shell ondersteunt de modellering, het 
databeheer en de presentatie van resultaten. Delta Shell stelt gebruikers en beslissers in 
staat mogelijke effecten van scenario’s door te rekenen en op basis daarvan maatregelen te 
nemen. Delta Shell heeft een gebruikersvriendelijke, naar eigen inzicht in te vullen, grafische 
user interface, gebaseerd op open (GIS) standaards. Delta Shell heeft een open architectuur 
en modulaire opzet. Het Delta Shell framework wordt op dit moment gebruikt  bij de 
ontwikkeling van GUI’s in de volgende projecten: integratie SOBEK-SOBEK RE-Duflow; KRW 
verkenner; Habitat en Morphan. 
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Open modulaire opzet “Delta Shell” 

 
 
Uniformering rekenharten 
Deltares kent op dit moment veel software met gelijkwaardige functionaliteit. Op hydrologisch 
gebied kennen we bijvoorbeeld SOBEK RE, SOBEK River, Duflow, Delft-3D, Waqua. 
Deltares streeft naar integratie van deze pakketten. Als eerste stap is gekozen voor het 
uniformeren van de aansturing van de rekenharten. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de 
rekenharten op een manier worden aangestuurd (dit opent de weg naar één user interface) 
en vereenvoudigt de aansturing binnen operationele modellen, uitwisselbaarheid en het 
gebruik als remote service (via internet). 
 
Als opvolger van Delft-3D, Waqua en Sobek wordt onder de werktitel “Unstruc” gewerkt aan 
een nieuwe generatie 1D-, 2D- en 3D-hydro-software. Aanleiding hiervoor is dat voor veel 
toepassingen behoefte is aan de mogelijkheid om het ruimtelijk detail in het beschreven 
gebied te kunnen variëren. Een voorbeeld is de uitstroming van een rivier, via een delta in 
zee.  
 

 
Toepassing van Unstruc in de San Francisco Bay 

 
Nieuwe hard- en software maakt het mogelijk om resultaten van modelberekeningen steeds 
inzichtelijker en natuurgetrouwer te presenteren. Daarmee wordt ook de “waarde” van 
modellen voor de besluitvorming vergroot.  
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3D-visualisatietechnieken  
In de komende jaren werkt Deltares deze technieken, samen met kennisinstellingen en 
bedrijven verder uit. 
 

 
3D-beeld van een fictieve overstroming van het Deltares-terrein aan de Rotterdamseweg 
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Bijlage 1. Samenvatting onderzoeksplan 2011 in EZ format 

De overheid vraagt aan Deltares om een integrale programmering en een integrale 
verantwoording van het Strategisch Onderzoek. Daarbij is het ministerie V&W penvoerder en 
het geheel wordt bewaakt door de Raad voor het Deltaonderzoek waarin de betrokken 
ministeries en de belangrijkste stakeholders (waaronder het bedrijfsleven) zijn 
vertegenwoordigd. Deze keuren programma en ook de rapportage integraal goed. De EZ-
financiering betreft een relatief klein gedeelte van dit programma maar deze stroom loopt 
apart van de totale financieringsstroom. Vanwege de specifieke verantwoording van deze 
parallelle financieringsstroom is vooralsnog afgesproken bij de integrale programmering en 
de integrale verantwoording een specifieke bijlage toe te voegen. Deze bijlage maakt deel uit 
van het Onderzoeksplan 2011 en is conform het afgesproken EZ-format, voortgekomen uit 
het vraagsturingsproces ten behoeve van TNO en de GTI’s.  
 
Er zijn zeven roadmaps geïdentificeerd om de doelstellingen vanuit thema 12 te versterken5. 
Deze roadmaps krijgen dan ook EZ middelen toebedeeld.  
 
1. Visie en ambitie 
 
1.1 Visie, technologieveld 
 
De marktontwikkeling in 2009/2010 kende veel beweging. De recessie begint de markt waarin 
Deltares opereert, te raken. Zo is zowel nationaal als internationaal de bouwmarkt ingezakt. 
De markt voor aannemerij en ingenieursbureaus is daardoor lastig. Al lijkt voor de ingenieurs-
bureaus de markt inmiddels aan te trekken, het bedrijfsleven is toch voorzichtig geworden 
met uitgaven en investeringen. Daarentegen is door anticyclisch beleid het investerings-
niveau van overheden op het gebied van infrastructuur, bodem en water wel redelijk op peil 
gebleven. Daardoor is Deltares tot nu toe slechts in beperkte mate geraakt door de crisis. De 
opdrachtenportefeuille van de Nederlandse Rijksoverheid groeide in 2009, zij het dat de 
budgetten voor strategisch onderzoek zijn afgenomen. Deltares houdt de economische 
ontwikkelingen scherp in de gaten en naast de relatie met de Rijksoverheid wordt ook veel 
aandacht besteed aan het verder versterken van de relatie met andere overheden en met 
marktpartijen zowel binnen als buiten Nederland. In 2010 was een groter bedrag 
gereserveerd voor offertewerkzaamheden en worden nieuwe plannen ontwikkeld voor 
verbreding van de omzet. Verwacht wordt dat 2011 een langzaam herstel van de economie 
zal intreden.  
 
Er zijn ook ontwikkelingen die de vraag naar kennis doen toenemen. Zo hebben tsunami’s, 
een aantal zware orkanen en groeiende aandacht voor klimaatverandering gezorgd voor een 
stijging in de vraag naar real-time voorspellingsinstrumentarium. Het Nederlandse bedrijfs-
leven wordt volop gevraagd om een bijdrage te leveren aan operationele systemen en aan 
waterveiligheid in het algemeen.  
 

                                                   
5. Ten behoeve van de vraagsturingsprocessen heeft het Kabinet twaalf maatschappelijke thema’s vastgesteld.. 

Thema 12 hiervan betreft Hoogwaardige systemen, processen en materialen. De verderop te noemen RDO-
thema’s (paragraaf 2.1) zijn andere!   
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In de realisatie van de EZ-middelen is dit ook terug te zien. Er heeft een verschuiving 
plaatsgevonden van aan bouw gerelateerde innovatieprojecten naar die van voorspellings-
systemen.  
 
 
1.2 Ambitie 
 
Deltares heeft als missie hoogwaardige kennis van water, ondergrond en deltasystemen te 
ontwikkelen en zowel nationaal als internationaal beschikbaar te maken. Die kennis is nodig 
om de leef- en werkomgeving voor mens en natuur in kwetsbare delta’s, kust en 
riviergebieden duurzaam, schoon, veilig en aantrekkelijk te houden.  
 
De visie en ambitie van Deltares op het gebied van Deltatechnologie is verwoord in een 
tweetal documenten, namelijk: het Strategisch Plan van Deltares, dat is goedgekeurd door de 
minister van V&W, en het Strategisch document van de Raad voor het Deltaonderzoek 
(hierna: RDO). In deze documenten staat onder meer dat Deltares op basis van een sterke 
kennispositie wereldwijd toonaangevend wil zijn en overheden, het bedrijfsleven en de 
maatschappij wil ondersteunen in hun ambities. Ten aanzien van de economische versterking 
is onder andere de volgende zinsnede opgenomen: ‘In relation with the private sector, the 
ambitions of the Dutch government are to translate the excellent Dutch knowledge position on 
delta-related issues in economic growth (through export growth) and to create a strong and 
innovative home market in which private companies can prosper and grow. Deltares will 
cooperate with Dutch private companies and with his knowledge support them in increasing 
export. Deltares will develop special measures to support SME’s.’  
 
Verder wil Deltares kennis ontwikkelen, integreren en toepasbaar maken. Daarbij is de 
koppeling van bèta- en gammadeskundigheid van belang.  
 
In het strategisch document van de RDO worden vijf thema’s weergegeven met daarbij de 
relevante ontwikkelingen binnen die thema’s. Het Vraaggestuurde Programma van Deltares 
(hierna: VP) is in 2011, evenals in 2010, uitgelijnd op deze vijf thema’s. Enigszins 
verbijzonderd tot het terrein van Deltares zijn dit: 

 Waterveiligheid 
 Gezonde water- en bodemsystemen 
 Beschikbaarheid van water- en bodemsystemen 
 Leven en Bouwen in de Delta 
 Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling 

 
Het proces van vraagsturing van thema 12 is beschreven in een vraagsturingsprocedure. 
 
 
 
2 Interactie en samenwerking 
 
 
2.1 Samenwerking  
 
Samenwerking en interactie worden door Deltares als essentieel gezien voor innovatie en 
valorisatie. Het bedrijfsleven waar Deltares voor en mee innoveert is de GWW-sector, met 
brancheverenigingen als NLingenieurs, BN, NEPROM, de Vereniging van Waterbouwers (vh 
VBKO) en grondstofbedrijven op het gebied van water (oa. Vitens), energie (o.a. Shell) en 
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delfstoffen (o.a. Van Oord en Boskalis). Ook specifieke toeleveranciers van producten 
(watertechnologische bedrijven) en informatiediensten (o.a. Fugro) vallen daaronder.  
 
Naast het eerder beschreven vraagsturingsproces, dat onder verantwoordelijkheid van de 
ministeries plaatsvindt, heeft Deltares klankbordgroepen per thema ingericht met vertegen-
woordigers van overheid en bedrijfsleven. Doel is om een meer continue interactie tijdens de 
uitvoering van het programma te borgen. Per thema zijn er ongeveer tien vertegenwoordigers 
van de verschillende stakeholdergroepen. Vanuit het bedrijfsleven zijn er in totaal ongeveer 
25 vertegenwoordigers waaronder aannemers (ACZ, Boskalis, BAM), ingenieursbureaus 
(Arcadis, DHV, Fugro, Tauw), brancheorganisaties (CUR, NWP). De klankbordgroepen 
richten zich niet zozeer op de vraagsturing maar letten met name op de bruikbaarheid van 
beoogde producten en kunnen daarop bijsturen. 
 
Meer inhoudelijk wordt per thema en roadmap de betrokkenheid van partijen weergegeven. 
Met een groot aantal bekende kennisspelers zijn intensieve samenwerkingen opgezet (zie 
bijvoorbeeld H 5). Het VP kent een substantiële link met het innovatieprogramma KRW en 
vele andere IP-achtige programma’s zoals Building with Nature en Flood Control 2015. 
Daarnaast zijn er verschillende Joint industry Consortia.  
 
Thema waterveiligheid: 
 
Innovatieve ontwerpconcepten waterkeringen  

KvK/JIP Eco/klimaatdijken: WUR, TUD, TNO, Bouwbedrijven 
Real time flood management (relatie met FEWS NL) 
 FC 2015: Fugro, Arcadis, HKV, ..(8 bedrijven) 
 IJkdijk: 25 sensor- en bouwbedrijven, TNO, TUD  
Systeemgedrag waterbodems (relatie met SBW duinen, Kustlijnzorg, LTV&OM) 
 NCK/NCR, TUDelft, Building with Nature,  
System tools for preparation and response (relatie met SBW waterkeringen)  
  SDWA veiligheid: NUB, USGS, Fugro, ...  
Omgaan met overstromingsrisico’s (relatie met WV21, Deltamodel)  
 EU Floodprobe: Europese partners  
 KvK veiligheid: HKV, TNO, KNMI, WUR, UU, TUD, ... 
 
Thema gezonde water- en bodemsystemen: 

 
Eutrofiering en nutriënten (relatie met TO waterkwaliteit V&W/LNV/VROM) 
 IP KRW Puridrain: Vitens, Wavin, Waterschappen, ONRI, RIVM, KWR, WUR 
Microverontreiniging (relatie met TO Waterbodems V&W, Bodemsaneringen VROM/RIVM) 

Holland in situ proeftuin: diverse bedrijven en gemeenten, RIVM, WUR 
 SKB projecten: bouwbedrijven, ingenieursbureuas 
Innovatieve inrichting bodem- en watersystemen (relatie met TO ANT IJsselmeer en ANT 
Zeeland) 

Building with nature: Boskalis, van Oord, Arcadis, Groene bureaus, Alterra/Imares 
 IP KRWS inrichting: waterschappen, natuurbeheerders, ... 
Water quality forecasting (relatie met NHi Waterkwaliteit) 
 NHi waterkwaliteit: RIVM, Alterra, KWR, … 
 SDWA meren: NUB, universiteiten 
Ecosysteemgezondheid en ecosysteemdiensten (nieuw) 
 Samenwerking met RIVM, Alterra, ... 
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Thema beschikbaarheid water- en bodemsystemen: 

 
Watergebruik en –verdeling stroomgebieden (relatie met Watervoorziening, LCW en Delta-
model) 
 KvK klimaatverandering: KNMI, Alterra/WUR, UU, TUD, WUR 
Verdroging en verzilting in landelijke gebieden (relatie met Watervoorziening, SLA NHi) 

WHi: waterschappen, Waterbedrijven, Vitens, Haskoning, Alterra, KWR, .. 
 SDWA reservoir management: NUB, universiteiten 
Wateroverlast en –benutting in de stad (relatie met Stowa, Leefklimaat VROM) 
 Delft waterstad: gemeente, bouwbedrijven en TUD, ..  
 KvK stad en klimaat: Rotterdam, Arcadis, TNO, WUR, TUD, KWR, .. 
Waterdiensten voor duurzame energie (relatie met WINN) 

Duurzame energie pilots: Eneco, Blue energy, TNO, Uithof, waterschappen 
Beschikbare delfstoffen als bodemdienst (relatie met Zandmotor, Bodembeheer VROM/LNV)  
 SDWA peatfire: universiteiten, UU, WUR 
 
Thema Leven en bouwen in de delta: 

 
Toegang en transport over water (Relatie met Vaarwegen en sluizen, EZ) 
 JIP HAWAII (7 marktpartijen) 
 JIP ROPES (3 partijen, mogelijk uitbreiden met 7 anderen) 
Offshore ontwikkelingen (in relatie tot Havens, EZ) 
 JIP OSCAR (8 marktpartijen), JIP OSCAR-2 (10 participanten), NGI 
 JIP Open Filters (10 participanten), University of Western Australia 
Waterbouwkundige constructies (in relatie tot Veerman-maatregelen, V&W) 

JIP Comflow (10 participanten; offshore industrie, aannemers, ir-bureaus) 
Ondergrondse constructies (in relatie tot Ondergronds bouwen, SKB, VROM) 

COB-participanten en deelnemers in het Geo-Impuls programma (41 partijen; 
opdrachtgevers, aannemers, ir-bureaus en kennisinstellingen) 

Wegen in de delta (in relatie tot onderhoudsarme infrastructuur, V&W Infra, VROM) 
CROW netwerk en deelnemers in het Geo-Impuls programma (41 partijen; 
opdrachtgevers, aannemers, ir-bureaus en kennisinstellingen) 

Aanpassing grondeigenschappen (relatie met Innovaties bodem, SKB, VROM) 
EU Floodprobe en smartsoil pilots met diverse bedrijven (o.a. VWS, Haskoning en 
TAUW) en kennisinstellingen 

Informatiesystemen (in relatie tot kennisoverdracht sector) 
GeoBrain: Imares, TUD, WUR, NVAF (Ned. Vereniging van Aannemers in de 
Funderingstechniek), Civiele aannemers, Baggeraars, ELGIP, gemeenten en 
waterschappen 

 
Thema Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling: 
 
Klimaat, Water en Ruimtelijke Ontwikkeling (relatie met BOA water en ruimte, Delta-
programma regio’s) 

KvK diverse thema’s: RO en adaptatie met Hotspots: oa Alterra, Arcadis, Waterkader 
Haaglanden, KWR, TU, UU, UT.  

Bestemming en inrichting nieuwe gebieden (relatie met IJsselmeergebied)  
INTERREG IV grensgebieden: provincies, waterschappen, gemeenten, 
adviesbureaus, Vitens, CPA, Cliwat, SUSCOD 
EU KP7 water, bouw en ro: Conscience, Spicosa, Rimaroc, PSI Connect 
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Ruimtelijke kwaliteit en ontwerpend onderzoek (relatie met ..) 
Pilots “ecosysteemdiensten”: pilots met regionale partners en met adviesbureaus, 
Landschapsarchitectenbureaus (o.a. H+N+S), WUR 

Methoden en instrumenten voor ondersteuning gebiedsprocessen (relatie met ..)  
 Ontwerptafel: Arcadis, MKB-ICT,  Senter Novem (SREX), TNO 
 
 
2.2 Interactie, vraagsturing 
 
Het gesubsidieerde onderzoek van Deltares is opgedeeld in strategisch onderzoek, langere 
termijn onderzoek met een looptijd van 3 à 4 jaar, kortlopend onderzoek (looptijd ongeveer 
een jaar) met een toegepast karakter en Specialistisch Advies. Dit laatste betreft de kort-
lopende ‘tussendoor’ opdrachten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het in deze 
EZ-bijlage beschreven onderzoek betreft de programmering van het vraaggestuurde 
Stategisch Onderzoek van Deltares, dat dus een looptijd heeft van 3 à 4 jaar.  
 
Op basis van de vraagsturing die in de diverse vraagarena’s heeft plaatsgevonden, heeft 
RWS Waterdienst een Plan van Eisen opgesteld dat door de RDO is vastgesteld. Elementen 
uit dit PvE zijn onder meer: 

- de ontwikkeling van kennis en technologie voor preventie van overstromingen en een 
duurzame zoetwatervoorziening 

- duurzame ontwerpopgaves om milieukwaliteitseisen te integreren in ruimtelijke 
plannen 

- aansluiting op internationale kennisnetwerken en valorisatie van kennis 
 
De regie bij de vraagarena’s ligt in handen bij de betreffende departementen. De 
vraagarticulatie en de prioritering zijn hierin nog punten van aandacht. Er wordt gekeken naar 
de mogelijkheid om in 2011 de klankbordgroepen (van Deltares) een grotere rol in de 
vraagsturing te geven. 
 
In de overlegcircuits met de sector (klankbordgroepen, halfjaarlijkse workshops met 
NLingenieurs) komen in de uitwerking nog een aantal behoeften naar voren: 

- het internationaal toepasbaar maken van onze nationale kennis;  
- een robuuste rekenmodellenbasis waarmee het bedrijfsleven zijn concurrentieposite 

versterken (grotere slaagkans in tenders); 
- versterking van het kennisnetwerk als bruggenhoofd naar internationale markten; 
- open kennisverspreiding: open source-ontwikkelingen (o.a. ten behoeve van de VS 

markt), vrije toegang tot onderzoeksresultaten (via kennisonline.deltares.nl), 
ondersteuning van opleidingen (hier ligt een grote zorg van het bedrijfsleven). 

 
In 2010 heeft Deltares een Kennispositie-audit laten uitvoeren. Wat bereikt is in twee jaar tijd 
(sedert de start van Deltares) werd als indrukwekkend ervaren. Twee relevante 
aanbevelingen op hoofdlijnen waren: 

- de noodzaak van verdere internationalisering; 
- de noodzaak van een hoogstaand modelinstrumentarium. 

 
Uit het totaalproces van de vraagsturing in 2011 zijn voor wat betreft thema 12 de volgende 
bijstuuraspecten naar voren gekomen: 

- internationalisering: sturen op die zaken die de internationale positie van Deltares en 
bedrijfsleven versterken; 

- een versterking van de synergie van strategisch onderzoek met het toegepaste 
onderzoek, innovatieprogramma’s, EU programma’s. Dit uit zich in een hogere 
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multiplier van het eigen onderzoek. Inhoudelijk betekent dit dat wordt ingezet op 
programma’s als KvK 2e tranche, EU KP7 en het Geo-Impuls programma, alsmede op 
intensivering van Building with Nature en doorzetting van FloodControl 2015.  

 
In paragraaf 3 wordt dit verder uitgewerkt voor die roadmaps waaraan EZ-financiering is 
verbonden.  
 
 
 
3 Dynamiek 
 
 

Thema (onderzoekslijn binnen het 
VP) 

Huidige VP 
op 
hoofdlijnen   

Uitkomsten 
vraagsturingsproces 

Nieuwe 
bijgestelde VP 
op hoofdlijnen 
als gevolg van 
de vraagsturing 
(delta's)6   

  Budget (k€) 
Waarvan 
EZ-bijdrage 

Zie voor toelichting 
paragraaf 2.2 en 
hoofdtekst OP2011 Budget (k€) 

Waarvan 
EZ-bijdrage 

Waterveiligheid 2335 200   2416 225 
Gezonde water- en bodemsystemen 2411 300   2505 325 
Beschikbaarheid water- en bodem-
systemen 1402 200   1515 225 
Leven en Bouwen in de delta 3227 700   3186 725 
Water, Ondergrond en Ruimtelijke 
Oontwikkeling (voorheen Gebieds-
ontwikkeling) 1335 100   1250 0 

 
 
Deltares streeft ernaar om in het meerjarig onderzoek een bepaalde dynamiek te realiseren. 
De streefwaarde is om ieder jaar 25% nieuw onderzoek op te starten. Belangrijke aspecten 
die door het bedrijfsleven in het vraagsturingsproces worden aangedragen in relatie tot de 
inzet van EZ-middelen zijn de volgende:  
 
Thema veiligheid: 
Real time flood risk management 
FC 2015: Fugro, Arcadis, HKV, ..(8 bedrijven), IJkdijk: 25 sensor- en bouwbedrijven, TNO, 
TUD 
 
Afgerond 2010 
 Ontwikkeling raamwerk voor het omgaan met onzekerheden in de hoogwatervoorspelling.  
 Voorspelling actuele kans op piping 

 
 
 
                                                   

6 Voor een beschrijving van de inhoudelijke uitkomsten van het proces van vraagsturing en wat daarvan wordt 
overgenomen en hoe dat leidt tot een bijgesteld VP wordt verwezen naar de tekst van paragraaf 2.2 van deze 
bijlage. 
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Doorlopend 2011 
 Door de koppeling met FC2015 met zijn vele partners ligt versnippering op de loer. 

Deltares legt daarom de nadruk op de integrerende elementen (b.v. de demonstrator 
room) uit dat programma. 

 In overleg met de roadmap Overstromingsrisico’s wordt onderzocht hoe bruikbaar het in 
FC2015 uitgevoerde onderzoek is als startpunt van onderzoek dat zich richt op de 
gevolgen van overstromingen. 

 Serious gaming technieken voor training van crisismanagers 
 
Nieuw in 2011 
 In samenwerking met het KNMI van hoge resolutie weersvoorspellingen naar 

voorspellingen van de belasting. 
 Een Global Flood Observatory, dat near real-time flood mapping services levert op basis 

van in 2012 vrij beschikbare ENVISAT remote sensing data.  
 Verbreden van de real time monitoring en voorspelling tot de kans op bezwijken van een 

waterkeringssysteem. 
 
Innovatieve concepten waterkeren  
KvK/JIP Eco/klimaatdijken: WUR, TUD, TNO, Bouwbedrijven 
 
Afgerond 2010: 
 Onderzoek aan geotextiele systemen. Wel zullen de resultaten van dit onderzoek nog 

worden gepubliceerd op het Coastal Structures congres in Yokohama en op het 4th 
Portuguese Seminar on Geosynthetics (Keynote lecture). Vervolgonderzoek is mogelijk 
als hier vanuit de markt belangstelling voor is. 

 
Doorlopend 2011: 
 Nadruk op ontwikkeling samen met het bedrijfsleven. 
 Ecologische oplossingsrichtingen in de waterbouw 
 Onderzoek aan grindstranden. 

 
Nieuw  in 2011:  
 Aansluiting Hydralab. 

 
Thema Leven en Bouwen in de Delta: 
 
Waterbouwkundige constructies  
JIP Comflow, van Oord, Gusto, Ballast Nedam, BAM, Arcadis, DHV, Royal Haskoning, 
TAUW, Witteveen en Bos e.a. 
  
In 2010 wordt het traject met als doel kennisoverdracht op het gebied van “hydraulic 
structures” (door middel van een CUR-publicatie) afgerond.  
 
In 2011 zal o.a. onderzoek worden opgestart met betrekking tot de interactie tussen 
water(bewegingen) en bewegende elementen in waterwerken. Onderzoekslijnen, die in 2011 
worden voortgezet zijn: detailhydrodynamica, met name de numerieke modellering van 
golven in combinatie met stroming en het komen tot ontwerprichtlijnen voor breukstenen 
constructies. 
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Ondergrondse constructies  
CUR/COB participanten en GeoImpuls deelnemers (41 partijen, waaronder: ProRail, BAM, 
Boskalis, Heijmans, van Oord, Ballast Nedam, Dura Vermeer, Arcadis, DHV, Tauw, Fugro.) 
 
In 2010 is de validatie van GeoBrain Funderingstechnieken afgerond, waarbij 2500 
projectervaringen zijn ingebracht door de sector.  
 
In 2011 zal de focus verschuiven naar de ontwikkeling van een toolbox voor het ontwerpen 
van bouwputten. Daarnaast zullen naar verwachting drie proefterreinen worden geopend voor 
het testen van funderingssystemen. Onderzoekslijnen, die in 2011 worden voortgezet zijn: 
onderzoek, met als doel het reduceren van de faalkosten bij ondergronds bouwen, onderzoek 
naar de kwaliteit van in de grond gevormde elementen (o.a. diepwanden) en onderzoek naar 
de verbetering van de risicobeheersing tijdens de uitvoering. 
 
Wegen in de delta  
CROW participanten en Geo-Impuls deelnemers (41 partijen, waaronder: ProRail, BAM, 
Boskalis, Heijmans, van Oord, Ballast Nedam, Dura Vermeer, Arcadis, DHV, Tauw, Fugro 
e.a.) 
 
In 2010 zullen veel ontwikkelingen, die plaats hadden binnen het Delft Cluster consortium 
‘Blijvend Vlakke Wegen’ worden afgerond in toepasbare modellen, leidraden en 
beslissingsondersteunende software (mede in samenwerking met CUR/CROW).  
 
In 2011 zal het accent binnen de roadmap verschuiven naar onderzoek naar de 
heterogeniteit van de ondergrond en het (tijdsafhankelijke) gedrag van veenlagen. Ook zullen 
enkele pilotprojecten opgestart worden, waarbij langeduur-metingen naar het zettingsgedrag 
zullen worden uitgevoerd. Onderzoekslijnen, die in 2011 worden voortgezet zijn: onderzoek, 
met als doel te komen tot duurzame, onderhoudsarme en klimaatrobuuste concepten voor de 
infrastructuur, onderzoek naar (het verbeteren van) de betrouwbaarheid van de modellering 
van de ondergrond en onderzoek naar de mogelijkheden voor versnelde realisatie van de 
uitvoering van infrastructurele projecten. 
 
Thema Beschikbaarheid water- en bodemsystemen: 
 
Waterdiensten voor duurzame energie  
Afgerond 2010 

 Onderzoek naar capaciteit en energiegebruik afvalwaterpersleidingen (CAPWAT); 
 
Doorlopend in 2011 

 Promotieonderzoek in het project Meer met bodemenergie; een proeftuin in de Uithof 
waar warmtefluxen rond een WKO in de ondergrond worden gemeten; de 
ontwikkeling van een thermische module in de leiding software, deelname aan de JIP 
Blue Energy (performance analyse osmotische membranen); 

 
Nieuw in 2011 

 Onderzoek te starten naar Energie uit water en naar Het minimaliseren van 
warmtelozingen uit centrales 

 
Thema Gezonde water- en bodemsystemen: 
 
Innovatieve inrichting bodem- en watersystemen 
Doorlopend 2011: Water InSight 
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Thema Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
Klimaat, Water en Ruimtelijke Ontwikkeling  
afgerond 2010: CODO, samen met Defacto en Dura Vermeer.  
 
 
 
4 Kennispositie en klanttevredenheid 
 
 
4.1 Kennispositie 
 
Begin april 2010 vond de eerste Deltares Kennispositie-audit plaats. Ongeveer de helft van 
de disciplines van Deltares werd ge-audit door een internationale commissie. Het betrof de 
disciplineclusters “hydro- and morpho-dynamics”, “hydrological sciences”, “hydraulic and 
geotechnical engineering” en “applied geosciences and soil mechanics”. 
Wat bereikt is in twee jaar tijd werd door de auditcommissie als indrukwekkend ervaren. Twee 
relevante aanbevelingen op hoofdlijnen waren: 

- de noodzaak van verdere internationalisering; 
- de noodzaak van een hoogstaand modelinstrumentarium. 

 
Gebaseerd op de bevindingen van de commissie zijn acties geformuleerd die Deltares in 
2011 zal uitvoeren. In deze paragraaf worden enkele aspecten besproken die relevant zijn 
voor de relatie Deltares - markt.  
 
De wetenschapsraad van Deltares, bestaande uit prominente vakinhoudelijke specialisten en 
voor het merendeel deeltijds-hoogleraren, krijgt een duidelijker rol in de vorming van de 
kennisstrategie en gaat meer accent leggen op de kwaliteitsbewaking van de geleverde 
onderzoeksresultaten. Een aanbevelingen van de commissie was ook om aandacht te geven 
aan de presentatie van de Deltares-medewerker naar buiten. In respons hierop zullen 
medewerkers worden gestimuleerd hun resultaten uit te dragen, via publicaties, congressen, 
cursussen, kennisnetwerken, gebruikersnetwerken, etc.  
 
Er wordt verder ingezet op de versterking van de buitenlandse markt, in samenwerking met 
Nederlandse private partijen.  

Vraagsturing kan geen eenrichtingsverkeer zijn, maar moet resulteren uit een interactie 
tussen vragers en aanbieders. Deltares zal hier vorm aan geven door te pleiten voor een 
prominentere rol voor de RDO en meer inbreng door de private sector. Ook het Netwerk 
Deltatechnologie, waar overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven nauw samenwerken 
om innovatie-belemmeringen aan te pakken, zou hiertoe kunnen worden ingeschakeld.  

 

4.2 Klanttevredenheid 
 
De klanttevredenheid wordt in het gehele primaire proces van Deltares gemeten. Het is in 
2009 een regulier instrument geworden binnen het ISO 9001 kwaliteitssysteem. Na elk 
project wordt de klanttevredenheid door middel van een vraagformulier onderzocht. De 
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klanttevredenheid is ook een specifieke performance-indicator ten behoeve van de V&W 
projecten.  
 
In 2009 zijn er op deze wijze 98 klanttevredenheidsmetingen uitgevoerd waarbij de 
gemiddelde score een 7,7 was. De respons op de uitgezette onderzoeken is relatief laag, 
hieraan gaat in 2011 aandacht besteed worden. 
 
 
5 Economische impact 
 
5.1 Economische activiteiten bij klanten 
 
De NLingenieursdag die in 2010 georganiseerd is, biedt een aantal aanknopingspunten om 
samen met het bedrijfsleven kennis te genereren en de markt uit te bouwen. Zo wordt de 
ontwikkeling van software en modellen als een gezamenlijk speerpunt gedefinieerd. De 
ontwikkeling van rekenmodellen die zowel nationaal als internationaal in gebruik zijn, wordt 
gecontinueerd en versterkt.  
State of the Art kennis op gebied van waterkeringen wordt daarnaast gezien als een typisch 
Nederland kennisexportproduct, dat door een gezamenlijk investeringsprogramma kan 
worden verstevigd.  
Om hieraan een impuls te geven wordt nagedacht om in 2011 middelen te reserveren 
waarmee het bedrijfsleven kennisvragen snel en flexibel kan uitzetten bij Deltares. 
 
Het betrekken van het MKB vergt ook in 2011 extra aandacht. Van nature zit de aansluiting 
van de scope van Deltares meer bij de overheden en grote bedrijven. Het MKB toont richting 
Deltares vooral belangstelling in tools (software) en opleidingen. Het verder ontwikkelen van 
open source software en open source communities is een van de manieren waarmee 
betrokkenheid van het MKB in 2011 wordt vergroot. Tevens worden via lectoraten de banden 
met een aantal hogescholen versterkt. Het regionale bedrijfsleven (en in het bijzonder het 
MKB) krijgt hiermee laagdrempelige toegang tot kennis. 

In 2010 is verder de eerste Deltares kennisgebruikersdag georganiseerd. De dag was druk 
bezocht met ruim 200 deelnemers. In alle parallele sessies stond de toetsing van de 
bruikbaarheid van onze kennis voorop. In elke sessie waren reporters aanwezig die verslag 
deden op de op die dag gelanceerde website kennisgebruikersdag.nl. De kennisgebruikers-
dag is in principe een jaarlijks terugkerende activiteit.  

5.2 Economische activiteiten bij instituut zelf 
 
De scope en het opdrachtenpakket van Deltares zijn portfolio’s conform de thema’s van het 
VP. Dit betekent dat het onderzoek in het VP bijdraagt aan de kennisbasis van Deltares over 
de gehele breedte van Deltares. Dit versterkt de concurrentiepositie van Deltares in het 
buitenland en de rol van adviseur van de adviseurs in Nederland. Daarnaast zijn de 
onderzoekslijnen binnen de thema’s ingericht met roadmaps. Dat wil zeggen dat bij elk 
onderzoeksproject de verbinding gelegd wordt met de toepassing van de kennis in de praktijk 
door Deltares zelf of door anderen. Het open innovatiemodel wordt gehanteerd: Deltares  
beschermt in principe geen kennis via octrooien of via deelname in bedrijven maar zoekt 
interactie via gezamenlijke ontwikkeling met de sector en de sectorpartijen. Het blijvend 
voorop lopen in kennis en ontwikkelingen moeten zorgdragen voor continuïteit in opdrachten 
en vragen aan Deltares. 
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6 Financiële aspecten 

 
6.1 Financiëel totaaloverzicht 

 

Thema 
Budget 

(k€)  
EZ(1)  

Totaal 
(excl. 
aio’s) 

KaV 
aio’s  

Totaal 
(incl. 

aio’s) 

      

Waterveiligheid 1775 225 2000 416 2416 

Gezonde water- en bodemsystemen 1635 325 1960 545 2505 

Beschikbaarheid water- en bodemsystemen 840 225 1065 450 1515 

Leven en bouwen in de delta 2045 725 2770 416 3186 

Water, Ondergrond en Ruimtelijke Ontwikkeling 1250 0 1250 0 1250 

     0 

KaV Disciplinair onderzoek & allianties 1450  1450  1450 

Kennis als Vermogen aio’s nog niet toegedeeld     173 173 

SaV Software als Vermogen 800  800  800 

 MT-Kennis: programma management & beleidsruimte  401 46   447 

Totalen 10196 1546  2000  

Totaal generaal     13742 
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7 Indicatoren 
 

De inzet is om in 2011, in het licht van huidige markt, te consolideren. Deltares streeft er dus 
naar de gerealiseerde waarden van 2009 te evenaren in 2011.  

 

                                                   
7 Het MKB is vooral aangesloten via gebruik van nieuwe rekenmodellen, state-of-the-art cursussen en lectoraten van 

regionale HBO-instellingen 
8 Er wordt bij klanttevredenheidsonderzoek binnen Deltares geen onderscheid gemaakt tussen het MKB en overig 

bedrijfsleven 
9 Zie paragraaf 5.2 voor toelichting 
10 Er zijn verschillende methoden om de omzet toe te rekenen aan dit VP te berekenen. Vanaf 2010 wordt dit gedaan 

door de directe subsidies van rijksoverheid en de overheidsopdrachten af te trekken van de totale omzet. Via het 
evenredigheidsprincipe wordt vervolgens berekend welk deel van de totale omzet aan de inzet van EZ-middelen 
kan worden toegerekend aan dit VP.  

11 Omzet direct gerelateerd aan het MKB wordt in 2010 voor het eerst gemeten. Aan de hand van deze metingen wordt 
in 2011 een jaarlijkse verwachting opgesteld.  

12 De streefwaarde voor 2011 ligt op het niveau van 2009. Dit heeft met de ontwikkeling naar open source software te 
maken. Zie voor toelichting paragraaf 5.2 van deze EZ-bijlage.  

Bouwsteen Beschrijving indicator Realisatie 2009 
 

Streven 
2010 

Verwachting  
2011 

2. Interactie & 
Samenwerking 

1. Financiële commitments van 
bedrijven en andere marktpartijen 
aan VP-onderzoek, in termen van 
aantal commitments en bijbehorende 
omzet. 
2. Idem voor MKB < 250 
werknemers7 

Aantal: meer dan 100. 
Omzet ruim 4 miljoen 
Euro, met name in grote 
innovatieprojecten. 
 
Cofinanciering bedrijven 
aan EZ gelden, totaal: 
2.142.807 miljoen Euro. 

Aantal 
>100 
Omzet 
>1,6 M€ 
 
 
- 

Aantal >100 
Omzet > 1,6 M€ 
 
 
 
- 

3. Dynamiek 3. Budget vrijval in % van het 
rijksgefinancierde budget; 
4. % Nieuwe onderwerpen in dit VP 

840.690 euro van 
1.575.776 euro is 
besteed aan nieuwe 
projecten. Inhoudelijk is 
de  dynamiek ongeveer 
30%. 

25% 
 
 
25% 

20% 
 
 
20% 

4. Kennis-Markt 
positie 

5. Score in 
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 
voor bedrijven en andere 
marktpartijen met financieel 
commitment 
6. Idem voor MKB < 250 
werknemers8 
 Bij zowel 5 als 6 speciale aandacht 
voor de tevredenheidsscore voor de  
praktische toepasbaarheid van de 
door de instituut ontwikkelde kennis. 

In totaal zijn door 
Deltares 96 
klanttevredenheid- 
onderzoeken gedaan 
met een gemiddelde 
score van: 7,7. Hierbij is 
geen onderscheid 
gemaakt tussen MKB 
en overig bedrijfsleven.  

Gem. 8.0  Gem. 8,0 

5. Economische 
impact dankzij 
VP’s 

7. Aantal aangevraagde octrooien 
(voor zover van toepassing)9 
8. Aantal 100% opdrachten van 
bedrijven en bijbehorende omzet 

Geen 
 
 
Omzet toe te rekenen 

Geen 
 
 
5 M€ 

Geen 
 
 
6 M€ 
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(toe te rekenen aan dit VP)10 
9. Idem voor MKB < 250 
werknemers11 
10. Aantal licentiecontracten en 
bijbehorende omzet (toe te rekenen 
aan dit VP).12  

aan dit VP: 7 miljoen. 
 
 
 
168 licenties, waarvan 
126 bij het MKB 

 
 
 
 
 
n.n.b. 
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 Bijlage 2: Aan Deltares verbonden promotie-onderzoeken 
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