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BIJ DE 
VOORPLAAT

Het lastigste van 
klimaatverandering is 
de grilligheid ervan. 
Periodes van droogte 

worden langer, 
regen  buien heftiger, 
stormen extremer. 
Gelukkig worden 

onze voorspellingen 
ook steeds beter 
en dat maakt het 

makkelijker om ons 
voor te bereiden. Dat 
levert naast minder 
slachtoffers ook geld 
op: elke euro die in 
goed voorspellen 

van overstromingen 
en droogte wordt 

gestoken, levert het 
vierhonderdvoudige op. 

Meer op pagina 24. 
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‘LEREN OMGAAN MET DE 
GRILLEN DER NATUUR’
Tien jaar droogte veranderde de 
manier waarop Australiërs naar 
weer en water kijken. Van hun 
aanpak kan de wereld wat leren.
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DOSSIER  
KLIMAATADAPTATIE
Toenemend overstromingsrisico 
en langere droge periodes vragen 
wereldwijd om aanpassingen in 
de infrastructuur. Maar welke 
aanpassingen? 
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MICROPLASTICS
Voor een stuk plastic in de   
plastic soep midden op de 
oceaan belandt, moet het 
meestal eerst een lange weg 
afleggen over land. 

http://www.deltares.nl/
mailto:communicatie@deltares.nl
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DELTARES 
KORT

M
inder en langzaam verkeer, 
 klimaat- en energieneutrale 
bouw, kundig waterbeheer  
en vergroening: een duur-
zame stad zorgt voor een 

prettige omgeving en biedt ruimte aan 
nieuwe vormen van werken, wonen, 
winkelen en uitgaan en vermindert ook 
hittestress en CO2 uitstoot. Deltares, 
TNO en de Universiteit Utrecht gaan 

samen met de gemeente Utrecht en de 
Jaarbeurs aan de slag om van het stads-
hart Utrecht een icoon voor duurzame 
herontwikkeling te maken. Het project 
vindt plaats binnen het Europese Clima-
te-KIC programma Smart Sustainable 
Districts. Behalve in Utrecht, worden de 
innovaties ook ontwikkeld en getest in 
Londen, Berlijn en  Kopenhagen. Meer 
informatie: www.climate-kic.org.

MINDER KOSTEN 
AFWIJKENDE 
FUNDERINGSPALEN
Nieuwe meettechnieken voor 
funderingspalen moeten een 
nauwkeuriger beeld geven of 
heipalen aan alle eisen voldoen. 
Dit is kostenbe sparend en kan 
vertraging in het bouwproces 
terugdringen. Op het terrein 
van Deltares in Delft is daarom 
een proefveld met palen met 
afwijkingen aangelegd om nieuwe 
meettechnieken te kunnen testen. 
Uit de eerste resultaten blijkt dat 
het meestorten van glasvezelkabels 
een simpele en goedkope maat
regel is om de afwijkingen in dia
meter van palen vast te stellen.  
Daarnaast wordt een veelbelovende 
akoestische techniek verder 
ontwikkeld.

STADSHART UTRECHT  
ICOON VOOR DUURZAME HERONTWIKKELING       

FILMPJE INNOVATIEF 
ONTWERPEN VAN 
ADAPTIEVE STEDEN
Leegstand, veroudering, water
overlast. De druk op de stad 
neemt toe en bouwen zonder te 
veel hinder voor de omgeving 
is een uitdaging geworden. Een 
stad zo inrichten dat hittestress 
en zoetwatertekort tegen wordt 
gegaan is een vraagstuk dat 
bestuurders en beleids adviseurs 
hoofdbrekens kan kosten. Er zijn 
gelukkig ook oplossingen, zoals het 
aanbrengen van structuur, inzicht 
krijgen in wat er in de grond ligt 
en maatregelen als ondergrondse 
waterbergingen. De animatie die 
via deze QR code is te vinden, legt 
uit welke rol Deltares kan spelen 
bij het innovatief ontwerpen van 
een adaptieve stad.
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DIJKVERSTERKING 
GOEDKOPER DOOR 
NAUWKEURIGER 
METEN
Meer inzicht in de sterkte van 
veen onder dijken leidt mogelijk tot 
minder ingrijpende en goedkopere 
maatregelen om dijken te versterken.  
Om dat mogelijk te maken, heeft 
Deltares op basis van praktijk-
onderzoek een verbeterde reken-  
en ontwerpmethode voor dijken 
op veen opgesteld. Deltares werkt 
daarvoor samen met Rijkswaterstaat 
en Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. Het projectteam 
Markermeerdijken is nu druk bezig  
met de implementatie van de werk   - 
wijze voor het ontwerp van de 
Markermeerdijken.

BETER RIOOL BEHEER  
DANKZIJ SATELLIETMETINGEN

Riolen in de slappe bodem van 
deltasteden verzakken en kunnen 
daardoor het afvalwater niet meer  
afvoeren. Ook kunnen ze door  
leidingbreuken verstopt raken. 
Nauw keurig meten van 
verzakkingen in een hele stad 
is met traditionele methoden 
erg  kostbaar. Satelliet metingen 
bieden een oplossing. Er kan van
uit de ruimte tot op de millimeter 
nauwkeurig gemeten worden 
hoe snel straten en gebouwen 

verzakken. Deltares kan, door de 
kennis over de onder grond, de 
verzakking van de straat vertalen 
naar de verzakking van een 
rioolbuis, die daar meters onder 
ligt. Ook zijn voorspellingen over 
de verzakking in de toekomst 
mogelijk. Hiervoor werkt Deltares 
nauw samen met SkyGeo die de 
metingen uitvoert. De verwachting 
is dat deze satelliettechniek op 
korte termijn beschikbaar zal zijn 
voor rioolbeheerders.

 
VOOR HET IN KAART BRENG EN VAN DE ZEEBODEM

Er liggen veel archeologisch schatten op de zeebodem. Maar waar? En hoe doe je 
hier onderzoek naar? Om vast te stellen welke geofysische methoden het meest 
geschikt zijn om archeologisch vooronderzoek uit te voeren op zee en bij de kust, 
heeft Deltares diverse typen seismische metingen uitgevoerd. Archeologische 
hotspots worden zo in kaart gebracht. In samenwerking met de Universiteit van 
Gent zijn twee onderzoeksschepen, de Belgica en Simon Stevin van het Vlaams 
Instituut voor de Zee uitgevaren om het onderzoek te doen. De metingen moeten 
een vollediger beeld geven van de opbouw van de ondergrond. Ze zijn ook van 
belang voor bijvoorbeeld baggeraars die op zoek zijn naar winbaar zand en geven 
kennis en inzicht voor toekomstige bouwprojecten op zee en in kustgebieden.

NIEUWE MEETTECHNIEKEN
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BETER RIOOL BEHEER  
DANKZIJ SATELLIETMETINGEN

In Nederland wordt veel vee gehouden. Door 
de mest, die wordt verspreid over de weilanden, 
komt er te veel stikstof en fosfaat in bodem, 
grondwater en oppervlaktewater. Waterschappen 
voeren metingen uit in landbouwgebieden 
om te beoordelen hoe het oppervlaktewater er 
voor staat. Uit een landelijke analyse van deze 
meet gegevens door Deltares is gebleken dat de 
water kwaliteit in landbouwgebieden langzaam 
verbetert. De helft van de 173 meetlocaties 
voldoet desondanks nog niet aan de normen 
van de Kaderrichtlijn Water voor de meststoffen 
stikstof en fosfor. Naast risico’s voor de volks
gezondheid en de natuur kan het gevolg zijn dat 
Nederland sancties opgelegd krijgt vanuit de  
Europese Commissie. Daarom blijven maat
regelen om de waterkwaliteit verder te verbeteren 
nodig. 

Wegen zijn kwetsbaar bij klimaatverandering, 
omdat ze niet ontworpen zijn voor intense of 
langdurige neerslag of intense hitte en droogte. 
Samen met Europese partners ontwikkelt Deltares 
daarom methoden en tools voor Europese weg - 
beheerders. Doel is vast te kunnen stellen wat de 
gevolgen van klimaatverandering voor hen betekent 

en welke maatregelen nodig zijn. Een voorbeeld 
van zo’n tool is de quickscan, waar mee in een 
paar snelle stappen te zien is welke plekken in het 
wegennet het meest kwetsbaar zijn voor extreme 
weersomstandigheden. Wegbeheer ders kunnen zo 
snel zien welke plekken in hun wegennet ze moeten 
aanpakken en wanneer. 

BEPAAL ZELF KLIMAATBESTENDIGHEID WEGEN 

WATERKWALITEIT 
LANDBOUW GEBIEDEN 
VERBETERT LANGZAAM

ATLAS GEEFT INZICHT IN
NATUURLIJK KAPITAAL
De natuur levert diensten die voor mensen van levensbelang zijn, 
zoals drinkwater of bescherming tegen overstroming. Nederland 
brengt net als alle andere lidstaten van de EU deze zogenaamde eco-
systeemdiensten in kaart en verwerkt die overzichtelijk in een Digitale 
Atlas Natuurlijk Kapitaal. Deltares maakt deze atlas in samenwerking 
met RIVM, Alterra en andere kennisorganisaties in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor deze atlas ontwikkelen we 
kaarten die laten zien in in welke mate het ecosysteem in staat is om 
ecosysteemdiensten te leveren en in welke mate eco systeemdiensten 
gebruikt worden door de mens. Door de status van het natuurlijk  
systeem te monitoren en later ook de waarde ervan voor de samen-
leving in beeld te brengen, kunnen overheden goed geïnformeerde 
besluiten nemen gebruik van water en bodem. Op 22 september wordt 
de atlas officieel in gebruik genomen.
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‘SLIM LEREN OMGAAN MET  
DE GRILLEN DER NATUUR’

Tien jaar droogte veranderde de manier waarop Australiërs 
naar weer en water kijken. Van hun aanpak kan de wereld wat 
leren. Rob Vertessy, directeur van het Bureau of Meteorology: 

‘Door ons systeem van waterhandel kan langdurige droogte en 
economische groei samen blijven gaan.’

 DOOR PJOTR VAN LENTEREN / FOTO KRISTIAN GEHRADTE

D
at dr. Rob Vertessy directeur werd van 
een meteorologisch instituut is bij-
zonder, want hij is van huis uit hydro-
loog. Zijn instituut wordt al meer dan 
honderd jaar om begrijpelijke redenen 
geleid door weerkundigen. Maar nu 

is dat anders en dat is veelzeggend. Australische 
wetenschappers ontwikkelden multidisciplinaire, 
toonaangevende oplossingen voor langdurig water-
tekort.

Je bent de eerste hydroloog die directeur 
is van een meteorologisch instituut.  
Zijn meteorologen en hydrologen niet   
als kat en hond?
‘Nee hoor, we zijn allebei honden en dat gaat prima 
samen: we vullen elkaar aan. Ik deed als hydroloog 
onderzoek naar de waterhuishouding van bossen 
en het modelleren van stroomgebieden. Ook advi-
seerde ik de overheid tijdens de droogtecrisis een 
goed waterinformatiesysteem op te zetten. Dat 
mocht ik vervolgens gaan doen bij het Bureau of 
Meteorology. En ik ben hier nog steeds.’  

Verandert die samenwerking iets in de 
aanpak van de waterproblematiek?
‘Absoluut. Vroeger voorspelden we hoeveel regen er 
ging vallen en waar. Of niet. Nu zijn we een instituut 
dat op basis van accurate voorspellingen mensen 
helpt slim om te gaan met de grillen der natuur.  

Zo hebben we bijvoorbeeld ook uitgezocht hoeveel 
water je aan een stroomgebied kunt onttrekken, 
zonder dat het plaatselijk ecosysteem eronder 
lijdt. Dat zijn dingen waar je voor de korte termijn 
misschien niet aan denkt, maar die voor de lange 
termijn een wereld van verschil maken.’

In de natuurlijke omgeving van de  
Australiër kan het er pittig aan toe gaan. 
‘Inderdaad. Eerst een decennium lang droogte. 
En dan plotseling zoveel regen dat we het water 
maandenlang niet kwijt kunnen. Op zich is die 
droogte natuurlijk niet nieuw, maar de bevolking 
en de economie zijn zo sterk gegroeid, dat we eind 
vorige eeuw en omslagpunt hebben bereikt. Wij 
hebben te maken met enorme stroomgebieden, 
waar vier staten tegelijk van afhankelijk zijn. Dan 
loop je kans ruzie te krijgen over water. Een van de 
dingen waar wij erg goed in zijn geworden is dat 
soort situaties oplossen.’

Op welke oplossingen zijn jullie trots?
‘Australië heeft een goed werkende watermarkt. 
Om water te mogen onttrekken aan de omgeving 
moet je een vergunning hebben en vervolgens is het 
mogelijk om het gewonnen water binnen regio’s 
onderling te verhandelen. Die watermarkt kwam 
door de droogte natuurlijk onder druk te staan. 
De overheid heeft toen een aantal maatregelen 
genomen; aan de ene kant door een deel van die 



vergunningen terug te kopen om te zorgen dat er 
genoeg water beschikbaar bleef en aan de andere 
kant door de strenge regels rond handel soepeler en 
efficiën ter te maken. De handel bloeide daardoor op 
en dat is weer goed voor de economie, die ondanks 
de droogte goed bleef draaien. En daardoor kunnen 
we structurele oplossingen blijven betalen, zoals 
infrastructurele ingrepen, betere planning van het 
watergebruik en een goed voorspellingssysteem 
van het Bureau of Meteorology.’ 

In hoeverre is water in Australië  
nog een politieke uitdaging?
‘Veel minder dan vroeger. We waren gewend om dit 
soort problemen regionaal op te lossen. Dus toen 
premier John Howard in 2007 10 miljard dollar 
vrijmaakte om overal van bovenaf in te kunnen 
grijpen, was dat een ontwikkeling die tot erg veel 
discussie leidde. Tegenwoordig weten we niet beter 
of we pakken dit soort zaken gezamenlijk aan. 
Natuurlijk is er altijd discussie over wat zoiets mag 
kosten. Aan ons de taak om met goede wetenschap 
en betrouwbare cijfers aan te tonen dat we dit soort 
investeringen dubbel en dwars terugverdienen.’

Waarom hadden jullie toch hulp  
van buiten nodig?
‘Dat is, vanuit wetenschappelijk oogpunt, wel een 
grappig verhaal. Toen het na tien jaar eindelijk weer 
ging regenen, konden onze computersystemen de 
overstromingen letterlijk niet meer aan. We waren 
gewend aan twee overstromingen per jaar die twee 
maanden stand hielden, nu hadden we ze op vrijwel 
het hele continent en dat negen maanden lang. 
We hebben toen hulp gekregen vanuit Nederland, 
onder meer van Deltares, waar systemen zijn die 
zulke hoeveelheden water en de bijbehorende data-
stromen wél kunnen verwerken.’

Wat is de kracht van een instituut  
als het Bureau of Meteorology?
‘Het onafhankelijk kunnen vergelijken van op-
lossingen. Je moet er niet aan denken wat een 
regionale watermanager allemaal op zijn bordje 
krijgt aan tegenstrijdige belangen en mogelijke 
oplossingen. Daar kunnen wij helpen. Recent was 
er een discussie om in plaats van dure zoetwater-
fabrieken het water dat het noorden van Australië 
te veel heeft naar het zuiden te transporteren. Er 
was een beeld bij het publiek dat dat water vanzelf 
naar beneden zou stromen, terwijl in werkelijkheid 
het pompen van water van noord naar zuid meer 
geld kost dan het omzetten van zout zeewater in 
zoet drinkwater.’

Word je dan niet al snel iemand die steeds 
aan het waarschuwen is?
‘Ik ben niet zo’n type om steeds op de zeepkist te 
klimmen en volgens mij is dat mijn rol ook niet. 
Politici doen dat en wij voorzien ze van goede cij-
fers. Ik zie het niet als waarschuwen, maar als het 
helpen maken van de beste keuze.’

En de burger, is die veranderd?
‘Het watergebruik in huishoudens is enorm 
 gedaald. Mensen vinden het nu logisch om een 
zuinige vaatwasser aan te schaffen, hun straatjes 
te bezemen in plaats van schoon te spuiten en de 
auto in de tuin te wassen, zodat het gras meteen 
ook water krijgt. Wel eens lastig is dat het publiek 
een erg kort geheugen heeft. Er ligt nog steeds een 
grote uitdaging voor ons om burgers goed op de 
hoogte te houden van de werking van het water-
systeem. Bijna de helft van onze bevolking wist niet 
wat woorden als ‘stroomgebied’ en ‘waterscheiding’ 
betekenen. Daar ligt een permanente uitdaging 
voor ons.’

Wat kan de wereld van jullie leren?
‘Niemand twijfelt eraan dat het klimaat en water- 
en voedselzekerheid de uitdagingen van deze eeuw 
zijn. En dan vooral de duivelse samenwerking  
tussen die drie. Het goede nieuws is dat er in water- 
technologie enorme stappen zijn gemaakt. Het op-
lossen van die problemen begint met goed onder-
zoek en een betrouwbare overheid, die het recht op 
water en voedsel garandeert. Australië heeft veel 
ervaring opgedaan hoe je goede samenwerking 
daarin kunt bevorderen.’
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 klimaatadaptatie

DOSSIER

Toenemend overstromingsrisico en langere droge 
periodes vragen wereldwijd om aanpassingen in de 

infrastructuur. Maar welke aanpassingen? Moet je op 
bepaalde plekken niet meer willen bouwen of juist dijken 

aanleggen? Of kun je beter overstromingsgevoelige 
gebieden reserveren voor landbouw en visserij? We weten 

wel dat het klimaat verandert, maar we weten niet hoe 
precies en op welke termijn. Toch moet je iets doen. De 

oplossing? Klimaatadaptatiepaden, die rekening houden 
met verschillende scenario’s en zorgen voor de juiste 

investering op het juiste moment.
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M
oet je op bepaalde plekken niet meer willen 
bouwen of juist dijken aanleggen? Of kun 
je beter overstromingsgevoelige gebieden 
reserveren voor landbouw en visserij? De 
grilligheid waarmee klimaatverandering 
plaatsvindt, maakt het moeilijk om te voor-

spellen wat op de langere termijn nu de beste ingrepen zijn in 
de infrastructuur. Zeker als een bedreigd gebied belangrijk is 
voor de economie. 
Volgens expert klimaatadaptatie Ad Jeuken vraagt dat om 
meer aanpassingsvermogen in de besluitvorming over lokaal 
en regionaal waterbeheer. ‘Minder alles voor de eeuwigheid 
vastleggen en meer rekening houden met verschillende 
scenario’s en hoe die op elkaar inwerken. Ook demografische 
en sociaaleconomische scenario’s.’
 
Als bestuurder of beheerder van een water
systeem moet je nu besluiten nemen over 
 infrastructurele voorzieningen die vijftig of 
honderd jaar meegaan. Hoe doe je dat?
‘Om te beginnen probeer je in kaart te brengen wat je wilt  
bereiken in die periode en welke ontwikkelingen die doelen in 
gevaar brengen. Vervolgens kies je een reeks aan mogelijke  
klimaatscenario’s. Die probeer je zo goed mogelijk te combineren  
met de gegevens die je al hebt over overstromingen en droogte.  
Stel bijvoorbeeld dat er eens per twintig jaar een overstroming 
plaatsvindt als gevolg van zware regenval. Combineer dat 
met gegevens uit de klimaatscenario’s, dan kan de uitkomst 
wel eens zijn dat de overstromingsfrequentie in bijvoorbeeld 
2050 stijgt naar tussen de eens per tien jaar en eens per vijf 
jaar. Daar moet je dan wat mee.’

Dat betekent toch gewoon dijken bouwen of 
verhogen?
‘Dat is nog maar de vraag. Je hebt ook te maken demografische  
en economische ontwikkelingen. Een overstromingsfrequentie 
van eens per vijf jaar kan acceptabel zijn als het gaat om een 

dunbevolkt landbouwgebied. Dan kun je je beperken tot een 
waarschuwingssysteem en het herstellen van de schade. 
Maar veel stedelijke ontwikkelingen doen zich juist voor in 
overstromingsgevoelige delta’s omdat daar van oudsher de 
handelscentra gevestigd zijn. Het is de kunst om die afweging 
precies goed te maken.’ 

Vaak vertellen verschillende klimaatscenario’s 
geen duidelijk, eenduidig verhaal. Dat maakt 
adaptatie extra moeilijk.  
‘Waar het om gaat is dat je een strategie probeert te 
ontwikkelen voor de lange termijn, die voldoende flexibel 
is om te reageren op onvoorziene ontwikkelingen. De 
traditionele planningsaanpak schiet daarvoor tekort, omdat 
je niet weet waar je rekening mee moet houden. Dat vraagt 
om wat we een adaptieve planningsaanpak noemen. Een 
planning die niet alleen rekening houdt met verschillende 
toekomstbeelden, maar ook met verschillende paden naar 
die toekomst toe. Op basis van de huidige scenario’s over 
neerslagontwikkeling probeer je in eerste instantie bijvoor-
beeld de afvoercapaciteit van een rivier te verhogen door 
overloopgebieden aan te leggen. Neemt de afvoer meer toe 
dan verwacht, dan kun je er alsnog voor kiezen om de dijken te 
versterken. Maar je kunt ook specifieke bedreigde stadswijken 
overstromingsbestendig maken, afhankelijk van economische 
en ruimtelijke ontwikkelingen. De kunst is om je bestuurlijke 
en beleidsmatige aanpassingsvermogen te vergroten, zodat 
je kunt inspelen op veranderingen die zich voordoen, zonder 
extra kosten, maar ook zonder extra risico’s.’

Een zaak van de lange adem. Hoe krijg je 
bevolking en politiek daarin mee? Je kunt  
niet continu een gevoel van urgentie in  
stand houden.
‘Dat klopt en daarom is het belangrijk om de aanpak van 
waterveiligheid te combineren met andere doelen. Een mooi 
voorbeeld is Jakarta. Als gevolg van bodemdaling – dus niet 

‘TRADITIONELE PLANNINGS
METHODEN SCHIETEN TEKORT’

Toenemend overstromingsrisico en langere droge periodes vragen om aanpassingen  
in de infrastructuur. ‘Maar de klimaatveranderingen zijn zo grillig, dat hoge eisen worden 

gesteld aan het bestuurlijk aanpassingsvermogen’, stelt expert klimaatadaptatie Ad Jeuken.
DOOR JOOST VAN KASTEREN
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Elk jaar treffen rivierover
stromingen 21 miljoen 
mensen. De kosten zijn 

96 miljard dollar per jaar 
wereldwijd. Als de trends 

doorzetten, lopen die 
aantallen op tot 54 miljoen 

mensen en 521 miljard 
dollar in per jaar in 2030.

 

De elf landen waar de 
bevolking bijvoorbeeld 

het meest wordt getroffen 
door rivieroverstromingen 
zijn: India, Bangladesh, 

China, Vietnam, Pakistan, 
Indonesië, Egypte, Myan
mar, Afghanistan, Nigeria 

en Brazilië.

Van alle landen die 
jaarlijks getroffen worden 
door effecten van klimaat
verandering, bestaat 2/3 
uit kleine eilandstaten.

De IPCC acht het zeer 
waarschijnlijk dat 

extreem weer, langere 
periodes van droogte 

en hevigere stormen en 
regenbuien toenemen. 
(Vijfde klimaat rapport, 

20132014).    
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eens door daadwerkelijk stijgen van de zeespiegel – is het 
risico van overstromingen in die stad sterk toegenomen. 
Daarom wordt nu de Great Garuda-dam aangelegd voor de 
kust. Die dam vergt een enorme investering, maar door het 
aanleggen ervan te combineren met landaanwinning voor 
stadsuitbreiding en een rondweg, is het project economisch 
toch interessant. Het Nederlandse Deltaprogramma combineert 
waterveiligheid met zoetwatervoorziening en draagt verder bij 
aan ruimtelijke ontwikkeling en versterking van de regionale 
economie. Op die manier wordt waterveiligheid geïntegreerd 
in de totale ontwikkeling van een gebied.’

In hoeverre speelt het soort maatregelen 
hierbij een rol?
‘Ook dat is een punt van overweging. Aan de ene kant heb je 
low regret-maatregelen, die om meerdere redenen nuttig zijn, 
eventueel flexibel toe te passen en weinig kostbaar. Aan de 
andere kant zijn er maatregelen die flink wat investeringen 
vergen en star zijn in de zin dat ze decennialang meegaan.  
Als gevolg van klimaatverandering kunnen er meer en zwaardere 
regenbuien vallen met wateroverlast tot gevolg. Dat kun je 
voorkomen door het rioolstelsel aan te passen, maar dat 
betekent wel dat de straat open moet. Bovendien gaat zo’n 
rioleringsstelsel 50 tot 60 jaar mee, dus dat doe je niet iedere 
vijf jaar. Een meer flexibel alternatief is te zorgen dat het 
regenwater minder snel wordt afgevoerd door groene daken 
en tuinen en open parkeerplaatsen. Of door meer water in 
de stad toe te laten in de vorm van wadi’s en waterpleinen 
voor de tijdelijke berging van water. Bij kustverdediging zou 
je kunnen denken aan vooroevers of mangrovebossen als 
alternatief voor dijken en dammen of aan een combinatie  
van functies zoals een parkeergarage in de dijk.’ 

Blijft het probleem dat je moet weten wanneer 
je wat moet doen. Hoe weet je dat?
‘Vergroten van het bestuurlijke en beleidsmatig aanpassings-
vermogen kan niet zonder  een systeem voor het monitoren 
van ontwikkelingen. Voortdurend moet je je daarbij de vraag 
stellen of de huidige strategie voor watermanagement nog 
effectief is in het licht van de verschillende scenario’s voor 
klimaatverandering en demografische en sociaaleconomische 
ontwikkelingen. Is het antwoord op die vraag negatief dan 
spreken we van een knikpunt. Het moment waarop we vast 
moeten stellen dat de ene strategie niet meer afdoende is en 
dat het tijd wordt om aanvullende maatregelen te nemen om 
schade te voorkomen. Op die manier kun je als bestuurder en 
als samenleving zo goed mogelijk inspelen op de grilligheden 
van het toekomstige klimaat en andere natuurlijke en maat-
schappelijke veranderingen.’

Meer informatie?
ad.jeuken@deltares.nl

Maar hoe werkt dat in de  
praktijk, klimaatadaptatie? 
Adviseurs William 
Oliemans en Herman 
van der Most vertellen 
over hun werk in 
Bangladesh en Thailand. 
‘Klimaatadaptatie is geen 
eenmalige exercitie.’
DOOR JOOST VAN KASTEREN

Senior adviseur water en  
bodem William Oliemans  
werkt mee aan het deltaplan  
van Bangladesh.

‘Bangladesh is de grootste en dichtst-
bevolkte delta ter wereld. Rivieren en uiter-
waarden maken ongeveer tachtig procent 
van het oppervlak uit en zijn essentieel 
voor de voedselvoorziening van de 
groeiende bevolking en voor de economische 
ontwikkeling. Zeespiegelstijging en cyclonen  

FLEXIBEL PLANNEN IN 
BANGLADESH EN THAILAND  

Bangladesh, foto: Lydia Cumiskey.
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vergroten enerzijds de kans op over-
stromingen, terwijl anderzijds in de 
droge tijd sprake is van tekort aan 
water. Om deze uitdagingen het 
hoofd te bieden, is de regering vorig 
jaar begonnen met het ontwikkelen 
van het Bangladesh    Delta Plan in 
samenwerking met de Nederlandse 
ambassade. De bedoeling is om, 
analoog aan het Nederlandse delta-
programma, een alomvattend plan 
te maken, gebaseerd op een lange-
termijnvisie op de toekomst van de 
delta. Het wordt ontwikkeld door een 
team van experts uit Bangladesh en 
Nederland. Het Deltaplan is adaptief 
en dynamisch in de zin dat rekening 
wordt gehouden met de grilligheid 
van toekomstige ontwikkelingen, 
niet alleen wat betreft klimaat-
verandering, maar ook als het gaat 
om economische ontwikkeling, 
bevolkingsgroei en regionale samen-
werking. Het Deltaplan is dus geen 
eenmalige exercitie, maar moet de 
basis leggen voor permanent beheer 
van de delta, waarbij de nadruk ligt op 
sociaaleconomische ontwikkeling.’

Senior adviseur waterbeheer  
Herman van der Most verkent 
de mogelijkheden om het 
overstromings risico in de 
omgeving van de oude 
hoofdstad van Thailand te 
beperken.

‘Het gebied rondom de oude hoofd-
stad van Thailand, Sukhotai, heeft 
vrijwel jaarlijks te kampen met 
overstroming en  van de rivier de Yom. 
Soms ernstig, zoals in 2011 toen er  
bijna 700 vierkante kilometer blank 
kwam te staan. 
Samen met het Hydro and Agro 
Informatics Institute in Bangkok 
heeft Deltares de overstromingen 
gemodelleerd op basis van neerslag-
patronen en terreingegevens. Daar bij 
is ook rekening gehouden met 
mogelijke gevolgen van klimaat-
verandering.
Daarnaast hebben we gekeken naar 
de bevolkingsgroei en economische 
ontwikkeling. De regio rond Sukhotai 
maakt deel uit van de Greater Mekong 
East West Economic Corridor waarin 

een aantal transportassen is gepland 
van Birma naar Vietnam. Daardoor 
zou de economische schade als 
gevolg van overstromingen flink 
groter  kunnen worden.
Een andere ontwikkeling is de 
eventuele aanleg van reservoirs in 
de bovenloop van de Yom voor de 
rijstteelt en voor het opwekken van 
elektriciteit. Die reservoirs kunnen ook 
worden gebruikt als opvangbekken. 
Nog een optie is de aanleg van 
over  loopgebieden of het regelmatig 
uitbaggeren van de rivier om de 
afvoercapaciteit te verhogen. 
Veel opties? Dat klopt. Je kunt best 
veel maatregelen nemen. Die hebben 
we ook uitgewerkt in mogelijke 
adaptatiepaden. Uit onze analyse 
blijkt echter dat, als je alles bij elkaar 
optelt, het risico van overstromingen 
door deze maatregelen niet veel 
kleiner wordt. 
De beste optie in dit geval is om geen 
verstedelijking toe te staan op de 
meest riskante locaties, maar die te 
reserveren voor landbouw, visserij of 
natuur.’

FLEXIBEL PLANNEN IN 
BANGLADESH EN THAILAND  
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Room for the river
actions. Side-channels,
floodplain excavation,
Embankment widening

Dike raising

Current situation incl.
planned actions    

Delta dikes

Flood-proof urban areas  

Design discharge m3/s

Time in a scenario with a small climate change

Time in a scenario with a large climate change

Transfer station to new policy actions Adaptation tipping point: policy action terminus Adaptation Pathway

Fi
rs

t l
ay

er
 o

f S
af

et
y 

co
nc

ep
t

Se
co

nd
 la

ye
r 

of
 S

af
et

y 
co

nc
ep

t

16.000 17.000 18.000 19.000 20.000

2050 2100

2050 2100

Omdat traditioneel plannen met een hoogst 
onzekere toekomst niet werkt, ontwikkelde Deltares 

klimaatadaptatiepaden. Het meest opvallende 
onder  deel van een advies is de ‘metrokaart’, waarop 

die verschillende paden zijn te zien. Elk pad geeft een 
samenhangende reeks beleidsveranderingen en  

investeringen aan. Afhankelijk van de ontwikkelingen, 
als bijvoorbeeld doelen niet gehaald worden, de 

bevolkingsgroei of klimaatverandering sneller of 

langzamer gaat dan voorzien, kan gekozen worden 
om op een ander pad over te stappen of meerdere 
paden tegelijk te bewandelen. De momenten om 
zulke beslissingen te nemen staan aangeven als 
‘overstapstations’. Beslissingen worden genomen op 
basis van waarschuwingssignalen die van te voren 
zijn afgesproken. Goede, onafhankelijke monitoring 
is een belangrijk onderdeel van het werken met  
klimaatadaptatiepaden.   

KLAAR VOOR KLIMAATVERANDERING MET ‘METROKAART’
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W
ie een laaggelegen deltagebied 
klaar wil maken voor de gevolgen 
van klimaatverandering, kan  
terecht bij financierings-
instellingen zoals Wereldbank en 
Asian Development Bank of bij 

fondsen zoals het Green Climate Fund. Die steken 
graag geld in zulke projecten, maar de aanvrager  
moet wel met een goed onderbouwd verhaal komen.
‘Het probleem bij het bankable maken van adaptatie-
projecten is dat veiligheid tegen overstromingen een 
publiek goed is. Investeringen in de benodigde infra-
structuur leveren niet meteen producten of diensten 
op die je kunt verkopen’, weet Van de Guchte. ‘Toch 
moet de investering worden terugbetaald, liefst met 
rente.’

Secundaire voordelen
Begin met kijken wie er het meest profijt van de maat-
regelen heeft, is zijn advies. ‘Je zou de mensen die het 
risico lopen kunnen vragen om een bijdrage te leveren, 
hetzij in geld, hetzij in arbeid. Ook zou je kunnen kijken 
naar de secundaire voordelen. Als je een mangrovebos 
aanlegt voor kustbescherming, creëer je tegelijkertijd 
een kraamkamer voor vissen. Vissers hebben daar 
baat bij, dus zouden er ook wat voor kunnen betalen. 
Hetzelfde geldt voor mensen die takken uit het bos 
halen om manden van te maken.’

Vaak valt er ook geld te verdienen door het combineren 
van functies. Een dam in de rivier om de benedenloop 
te beschermen tegen overstromingen, levert ook 
een reservoir aan water op dat gebruikt kan worden 
voor irrigatie van landbouwgrond. En denk ook aan 
de productie van elektriciteit of voor de bereiding van 
drinkwater. 
Dat gaat niet vanzelf. ‘Overheden, maar ook financiële 
instellingen en fondsen hebben vaak regels die het on-
mogelijk maken dat geld van de ene sector, landbouw 
bijvoorbeeld, naar de andere wordt doorgesluisd. Vaak 
kan het weer wel als je er verschillende projecten van 
maakt die je afzonderlijk financiert, maar wel als een 
integraal totaalproject uitvoert.’

Faalkans
Soms is het lastig om de economische voordelen van 
natuurlijke oplossingen in geld uit te drukken, weet 
Van de Guchte. Vaak ook schatten financiers de faal-
kans van een natuurlijke oplossing ten onrechte hoger 
in dan die van een ‘betonnen’ oplossing en eisen daar-
om een hogere rente. ‘Dat kun je alleen voorkomen 
door keihard aan te tonen dat faalkans gelijk is, terwijl 
de secundaire voordelen groter zijn. Deltares helpt 
daarbij. Of het nu gaat om een mangrovebos, een 
stuifduin of een met asfalt beklede dijk, in alle gevallen 
kunnen wij de faalkans uitrekenen.’

Er is meer dan genoeg geld voor investeringen in klimaatadaptatie, 
zegt Cees van de Guchte, afdelingshoofd klimaatadaptatie en 
risicomanagement bij Deltares. Maar de bank moet wel overtuigd 
worden van het rendement en dat is niet altijd eenvoudig. 
DOOR JOOST VAN KASTEREN 

‘FINANCIERS 
WILLEN ZEKER ZIJN 
VAN RENDEMENT’

KLAAR VOOR KLIMAATVERANDERING MET ‘METROKAART’
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Op onze campus in Del� beschikken we sinds kort over een nieuwe, unieke testfaciliteit waar op ware 
grootte kan worden getest wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen of gol�rekers.
Wereldwijd is er een grote behoe�e om waterbouwkundige constructies in bepaalde situaties 
natuurgetrouw te testen. De Deltagoot is een veelzijdige en onmisbare faciliteit die voor talloze projecten 
kan worden ingezet: harde waterkeringen of oplossingen waarbij we gebruik maken van de natuur.  

Deltagoot

Verticaal golfschot
10 meter hoog. Kan tot 7 meter 
heen en weer bewegen. Bootst 
natuurlijke golven realistisch na 
(verschillende spectra: tsunami’s, 
regelmatige of gefocuste golven).

Hydraulisch systeem
Vier zuigers voor het transleren 
van het golfschot.

Hydraulic Power units
1,9 MW geïnstalleerd elektrisch vermogen 
voor het genereren van golven.

Waterreservoir
9 miljoen liter zoet water. Het vullen van 
de Deltagoot met water duurt tussen de 
1 à 3 uur (a�ankelijk van het gewenste 
waterniveau dat nodig is voor de proef.).

Golfgenerator

Waterreservoir

Golven
tot 4½ meter hoog

7 meter

Lengte: 
Diepte: 
Breedte:

300 m.
9½ m.
5 m.
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Frédérik Ruys, Vizualism

Meetapparatuur
Ruimte in de wanden voor het 
verborgen aanbrengen van 
meetapparatuur.

Portaalkraan
op rails
met capaciteit 
van 25 ton. Meetwagen op rails

Voor flexibele posities en 
variatie aan meetapparatuur 
(mechanische profielvolgers, 
laserscanners en sonars).

zie de animatie op
www.deltares.nl/deltagoot

Drie pompstations
Verpompen het water tussen het 
reservoir en de goot met een 
capaciteit van 1000 liter per seconde 
om getijwerking te simuleren.

Bouwhal

Simulatie omgeving
Geleidelijk oplopend kustprofiel 
dat per proefopstelling anders 
ingericht kan worden. 
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De onderzoeksmogelijkheden op een rij

Hydrodynamisch onderzoek
op ware grootte

Harde zeewering
Fabrikanten kunnen verschillende 
steensoorten en bouwmethodes testen.

Drijvende structuren
De sterkte en golfdempende werking van 
drijvende structuren, zoals rietmatrassen, 
kunnen worden onderzocht.

Wilgen en andere vegetatie
Onderzoek naar de golfdempende 
werking van wilgen en andere vegetatie. Bodemconstructie

Het is mogelijk om op de bodem verschillende bodem- 
beschermingsconstructies te testen (zandig of gro�orrelig).

Sponningen voor meetinstrumenten
Geprefabriceerde en afsluitbare gaten om 
meetinstrumenten te kunnen plaatsen.

Offshore projecten
Testen van funderingen van 
windmolens of olieplatforms.
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De Deltagoot biedt talloze mogelijkheden om waterbouwkundige constructies en 
natuurlijke oplossingen te onderzoeken.

Zachte zeewering
Sensoren meten de remmende werking van 
zachte zeewering op de dijk, zoals helmgras.

Energiewinning
Energiewinning uit golven 
op ware schaal beproeven.

Verweking
Verweking van ondergrond 
door gol�lappen.

Exacte hoeveelheid 
golfoverslag bij een 
superstorm

Portaalkraan
Voor aanvoer van materialen 
en inrichting testfaciliteit
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WE BOREN STEEDS 
VERDER IN LOSSE GROND

18

H
orizontaal gestuurd boren heet het en we 
doen het vaker dan veel mensen weten. Bij
voorbeeld bij het trekken van leidingen of 
glasvezelkabels onder een dijk of kanaal of 
het verbinden van windmolenparken op zee 

met het vaste land. Ook een drukke verkeersader valt 
te ontzien, door niet te gaan graven maar er onderdoor 
te boren. Verder kunnen we als het moet dwars door 
bergen heen boren, zoals in Brazilië en Colombia. Dicht 
bij de polen wordt zelfs in bevroren grond geboord, om 
pijpleidingen aan te leggen. Maar de grootste uitdaging 
blijft: ver boren in losse grond.

Wat is er zo bijzonder aan horizontaal boren?
‘Vooral dat we steeds verder kunnen boren.Boorvloeistof 
zorgt voor de afvoer van de losgemaakte grond en dat 

het ontstane boorgat niet instort. Hoe verder je boort, 
hoe meer druk er nodig is om de boorvloeistof van de 
boorkop naar de ingang van het gat te laten stromen. 
De uitdaging bij horizontaal boren zit hem vooral in 
het in beweging houden van de boorvloeistof zonder 
dat de druk te ver oploopt. Want voordat je het weet 
blaas je de hele boel op.’
 
Waarom zijn de Nederlanders er zo goed in?
‘Horizontaal gestuurd boren werd bedacht door olie
boorders in Amerika en waaide daarna over naar Europa. 
Om langere afstanden te kunnen boren was kennis 
nodig. Nederlandse aannemers hebben een grote rol 
gespeeld bij de ontwikkeling van die kennis. Ze stelden 
de juiste onderzoeksvragen, deelden hun meetgegevens 
en boden onderzoekers van Deltares de mogelijkheid tot 

Wat zou het mooi zijn als we voor het aanleggen van nieuwe 
leidingen en kabels geen wegen meer af hoeven te sluiten. 
Dat kan steeds vaker, dankzij beter inzicht in de werking van 
boorvloeistof. Geotechnisch adviseur Henk Kruse: ‘Er gebeuren 
tijdens het boren wonderlijke dingen onder de grond.’
DOOR JANNEKE IJMKER
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WE BOREN STEEDS 
VERDER IN LOSSE GROND

NU 2,7 KM STRAKS 5,5 KM?

meten tijdens hun projecten. Ze schuwden experimen
ten niet.’

Wat weten we nog niet?
‘In de afgelopen decennia hebben we veel kennis 
opgedaan over horizontaal boren. We weten hoe de 
boor zich gedraagt en welke druk nodig is om vooruit 
te komen onder de grond. Maar nu we verder willen 
gaan boren, moeten we de processen ook op micro
schaal beter begrijpen. We weten bijvoorbeeld niet 
hoe ver de boorvloeistof indringt in de omliggende 
grond, en welk effect dit heeft op de sterkte van de 
grond. We weten ook niet goed hoe de deeltjes in de 
boorvloeistof blijven als de boorvloeistof in beweging 
is. Iedere boorvloeistof heeft een bepaalde weerstand, 
die overwonnen moet worden voordat de vloeistof in 
beweging komt. Als we dat beter begrijpen, kunnen we 
misschien met minder boorvloeistofdruk toch grotere 
afstanden boren.’
 
Wat draagt Deltares aan het onderzoek bij?
‘Deltares heeft een apparaat ontwikkeld waarmee 
de stroming van boorvloeistof kan worden gesimu
leerd en voortdurend kan worden gekeken waar de 
gronddeeltjes zich bevinden. Zo kan een boorvloeistof 
worden gezocht die met weinig druk toch in beweging 
komt en bodemdeeltjes meeneemt. Daarmee kunnen 
we verder boren zonder dat het boorgat instort, te veel 
wordt opgeblazen of volloopt met sediment.’

En wat levert dat op?
‘Met behulp van horizontaal boren is het mogelijk ge
worden kabels en leidingen dichter bij bestaande con
structies te leggen. Kortgeleden werkte Deltares nog 

mee aan de aanleg van een warmtenet voor stadsver
warming in Rotterdam. De leidingen gingen vlak langs 
een monumentaal pand en de fundering van een groot 
gebouw van het Havenbedijf. Dat had nooit gekund 
zonder deze techniek. Er gebeuren tijdens het boren 
wonderlijke dingen onder de grond.’
 
Wat komt er nog aan?
‘De langste boring in los sediment is 2.7 kilometer.  
Als wij onze kennis vergroten van boorgatstabiliteit  
en boorvloeistof komen we misschien wel bijna tot  
5.5 kilometer, een verdubbeling! Er lopen nu onder
zoeken om al tijdens het boren een versterking aan te 
brengen tegen de wand van het boorgat. Daarmee is 
de stabiliteit van het boorgat eigenlijk geen probleem 
meer en kan er verder worden geboord. Daar moeten 
we alleen misschien wel een paar decennia aan werken, 
voordat we die technieken kunnen inzetten.’
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WIE DOET WAT?
Deltares en haar voorgangers werken al twintig 
jaar samen met Cebo. Cebo geeft trainingen en 
opleidingen aan mud engineers, heeft ervaren 
medewerkers die op locatie problemen oplossen 
en ontwikkelt nieuwe  producten voor verbetering 
van gestuurd horizontaal boren. Zo is langer boren 
mogelijk door verbeteren van de boorvloeistof. 
Deltares neemt onder meer het rekenkundige 
gedeelte voor haar rekening. Deltares helpt 
risico’s in te schatten en onderzoekt de interactie 
tussen de boorvloeistof en de grond, zodat Cebo 
de boorvloeistof daarop weer kan aanpassen door 
gebruik van innovatieve producten. 

DELTARES, SEPTEMBER 2015
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MICROPLASTICS
ZE ZIJN DICHTERBIJ DAN JE DENKT
Voor een stuk plastic in de plastic soep midden op de oceaan belandt, 

moet het meestal eerst een lange weg afleggen over land. Ook  
dicht bij huis vormen kleine plasticdeeltjes een potentieel gevaar  

voor de gezondheid.  
DOOR KARIN STONE / BEELD MANDY BARKER



De micro en nanoplastics die we in het milieu aan
treffen beginnen hun leven als verpakking, autoband, 
cosmetica, tandpasta, een kledingvezel, kunstgras, 
coating voor een blikje, schoonmaakmiddel, een 
filtersigaret of een ballon. Soms beginnen ze meteen 
klein, als scrubdeeltje in cosmetica of microvezel in een 
fleecetrui.  

Zwerfafval vormt het meest in het oog springende 
plastic. Veel van de plastics om ons heen zijn echter zo 
klein dat we ze niet eens kunnen zien. Onder invloed 
van zonlicht valt zwerfafval uiteen, en door contact 
met het wegdek slijten autobanden. Deeltjes kleiner 
dan 5 millimeter noemen we microplastics. Zijn de 
deeltjes kleiner dan 100 nanometer dan spreken we 
van nanoplastics. 

Microplastics zoals scrubdeeltjes uit cosmetica 
en kledingvezels die via wasmachines in het riool 
terechtkomen worden niet volledig door rioolwater
zuiveringsinstallaties verwijderd. Gezuiverd huis
houdelijk afvalwater bevat gemiddeld 50 deeltjes  
per liter, die in het oppervlaktewater belanden. 

Microplastics komen ook voor in de lucht. Als je 
bijvoorbeeld over je fleecetrui strijkt, dan komen er 
vezels vrij. Die worden als fijnstof opgenomen in de 
lucht. Na een regenbui belanden deze deeltjes in het 
oppervlaktewater. 

In rivierdelta’s worden al hoge concentraties micro
plastics aangetroffen, vooral in sedimenten, vissen en 

schaaldieren die water filteren, zoals mosselen.  
Gemiddeld krijgt een Nederlander naar schatting 
11.000 microplasticdeeltjes per jaar binnen door het 
eten van mosselen. Via de lucht, het water en organismen 
komen plastics ook in ander voedsel terecht, zoals 
honing en melk. 

De nanoplastics zijn mogelijk gevaarlijker dan de 
microplastics. Nanoplastics zijn klein genoeg om een 
darmwand te passeren en in het lijf op te hopen op 
plekken waar ze niet horen. 

Plastics kunnen ook een gevaar voor de gezond
heid vormen doordat ze giftige stoffen bevatten of 
ziekteverwekkende organismen zich aan het plastic 
hechten en zich zo gemakkelijk verspreiden. Het is nog 
on duidelijk hoe giftig dit plastic is voor de mens.

Sommige van de cosmetica en andere industrieën 
werken al aan het milieuvriendelijker maken van hun 
producten. Ook worden rioolzuiveringen verbeterd, 
zodat minder plastics in het milieu terechtkomen. 
Een gemakkelijke oplossing voor de verontreiniging 
met synthetische kledingvezels is het aanbrengen 
van filters op wasmachines en op de langere termijn: 
het produceren van milieuvriendelijke en duurzame 
kleding. 

Deltares doet sinds 2010 onderzoek naar plastics  
aan de kust en in zee. Sinds een paar jaar is dit  
onderzoek uitgebreid naar rivieren en nu ligt de  
focus bij de stad. 

Meer informatie? 
dick.vethaak@deltares.nl 
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Verticale druk kan 
worden gevarieerd 
tot  2000 kPa; dat 
is vergelijkbaar met 
200m diepte

Drukmeter

Grondwater van de te 
onderzoeken locatie 
wordt in de opstelling 
gepompt

Met een krachtop-
nemer wordt de 
schuifspanning in 
materiaal bepaald

Lambert Smidt, 
laborant geolab,  
zet de boorkern in  
de proefopstelling

Het membraan zorgt 
voor een effectieve 
spanning op de grond
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In het Geotechnisch Laboratorium onderzoekt Deltares de sterkte en vervorming van de 
ondergrond door belastingproeven.  

Op zoek naar duurzame energie bouwen we steeds 
meer windmolenparken op zee. Belangrijk is dat 
deze windturbines niet scheef zakken of bezwijken. 

Om zekerheid hierover te krijgen is het van belang voor 
aannemers, ingenieursbureaus en energieleveranciers 
om te weten hoe sterk de ondergrond is en wanneer de 
bodem verweekt of afschuift. Afhankelijk van de opbouw 
van de zeebodem en de constructie is dit voor elk gebied 
anders. De belasting van golven, stroming maar ook van 
de constructie zelf zorgen uiteindelijk voor een druk op 
de ondergrond. Om voor een gebied zo goed mogelijk 
te achterhalen hoe de grond er uit ziet worden er op 

verschillende plekken onderzoeksboringen gedaan.  
De opbouw van de ondergrond kan sterk variëren en  
heeft effect op de stabiliteit van de windturbine. Door 
middel van triaxiaalproeven worden de boorkernen 
statisch en cyclisch belast en het gedrag van de 
grond bepaald. Op basis hiervan kan de ontwerper 
de constructie aanpassen, wordt de levensduur van 
de windturbine geoptimaliseerd en het onderhoud 
geminimaliseerd. Deltares voert dit soort onderzoek uit 
voor ver schillende Europese landen waar windmolen
parken op zee worden gebouwd, zoals Denemarken, 
Duitsland en Nederland.

STERKTE ZEEBODEM TESTEN  
VOOR WINDMOLENPARKEN
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Samenwerking tussen Deltares en bedrijfsleven leidt tot  innovatieve 
technieken en creëert nieuwe marktkansen voor bedrijven.
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R
io Tinto is een inter-
nationaal opererende 
mijnbouwer, met het 
hoofdkantoor in Londen. 
Zij exploiteren wereldwijd 
een grote variatie aan 

mineralen en grondstoffen zoals 
aluminium, koper, diamanten, 
opaal, goud, boraat, titanium, 
zout, ijzererts, steenkool, en 
uranium. Een van de belangrijkste 
ijzerertswinningen van Rio Tinto 
vindt plaats in het Pilbara-gebied in 
Australië. Vanuit twee havenlocaties 
worden jaarlijks honderden miljoenen 
ton hoogwaardige ijzererts over de 
gehele wereld verscheept.
Vijf jaar geleden werden alle ijzererts 
exporterende mijnbouwbedrijven 
er door de International Maritime 
Organisation (IMO) van de Verenigde 
Naties op gewezen dat er een 
verplichting zou komen om van 
al hun scheepsladingen continu 
het vochtgehalte te registreren. 

Dit omdat vermoed werd dat er 
door een te hoog vochtgehalte 
bij de scheepsbewegingen op zee 
zettingsvloeiing ontstaat, waardoor 
schepen zouden kapseizen. Schippers 
moesten door dit besluit het vocht- 
gehalte garanderen van hun 
ladingen. 
Aanleiding was het recent vergaan 
van enkele transportschepen met 
ijzererts waarbij bemanningsleden 
zijn verdronken. Met de schepen van 
Rio Tinto was dit in de afgelopen 
vijftig jaar nog nooit gebeurd. 
Het bedrijf wilde met onderzoek 
aantonen dat hun scheepsladingen 

echt veilig waren. Na een wereldwijde 
zoektocht langs kennisinstituten 
koos Rio Tinto voor Deltares en Marin 
uit Nederland om dit onderzoek uit 
te voeren.
Het onderzoek bleek best lastig. Veel 
was nog onbekend om de combi-
natie van scheepsbewegingen 
en zettingsvloeiing goed te door-
gronden. Intensieve samenwerking 
tussen Deltares, Marin en Rio 
Tinto Australië leverde uiteindelijk 
technisch wetenschappelijke bewijzen 
op die de IMO overtuigde van de 
veiligheid van ijzerertstransporten.
Belangrijkste opbrengst: Rio Tinto 
heeft nu zekerheid over de veiligheid 
van hun scheepsladingen. Dankzij 
deze uitkomst hoeft het bedrijf 
geen hele administratie bij te 
houden van het vochtgehalte 
van de scheepsladingen. Ook de 
verzekeringspremies zijn hierdoor 
lager. Het onderzoek bespaart het 
bedrijf geld.

VEILIG IJZERERTS VERSCHEPEN 



T
ijdig ingrijpen bij dreigende overstroming of 
droogte redt levens en zorgt er ook voor dat 
economische schade tot een minimum wordt 
beperkt. Elke euro die in een hydrologisch 
voorspellingssysteem wordt gestoken, levert 

vierhonderd euro op. Dat blijkt uit het recente onderzoek 
The Monetary Benefit of Early Flood Warnings in Europe van 
Florian Pappenberger.
Dit is interessant voor bestuurders en overheden, maar 
ook voor bedrijven en verzekeringsmaatschappijen. NGO’s 
en organisaties als het Rode Kruis zijn geïnteresseerd in 
de hydrologische voorspellingen, zodat zij hun hulp en 
reddingsoperaties gericht kunnen inzetten.

De wereldwijde schade door droog
te en overstroming loopt nu al in de 
miljarden en neemt door klimaatver
andering steeds verder toe. Het goede 
nieuws: hydrologische voorspellings
systemen worden steeds slimmer en 
verdienen zichzelf ruimschoots terug. 
DOOR DIMMIE HENDRIKS / FOTO LARS VAN DEN BRINK

GOED VOORSPELLEN 
VERDIENT ZICH 400X TERUG
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GOED VOORSPELLEN 
VERDIENT ZICH 400X TERUG ID-LAB: 

INTERACTIEF  
DATA  

LABORATORIUM
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Wanneer op basis van 
een grote hoeveelheid 

gegevens snel belangrijke 
beslissingen genomen 

moeten worden, bijvoor
beeld in het geval van 
een calamiteit, dan is 

het belangrijk om snel de 
juiste gegevens op tafel 
te hebben. Het iDLab 

van Deltares bundelt alle 
data die op dat moment 

relevant is. Deze gegevens 
worden op een toeganke

lijke manier gepresen
teerd, zodat bestuurders 

gefundeerde besluite 
eltares een speciale ruimte 
ingericht: het iDLab, dat 

staat voor Interactive Data 
Laboratory. Bestuurders, 
beslissers en deskundigen 
kunnen hier ten tijde van 

calamiteiten samen
werken. Het iDLab kan 
ook door mensen van 

Deltares worden bemand 
en spoedadviezen leveren. 
Het iDLab is daarnaast 
geschikt voor trainingen. 
We kunnen real time in

formatie gebruiken om het 
inzicht en de deskundig
heid van de deelnemers  

te vergroten.
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Twitter
Moderne waarschuwingssystemen combineren 
actuele meet  gegevens van weerstations, rivier-
afvoer, grondwater en zeespiegel met hydro logische 
modellen. Op basis daarvan worden voorspellingen 
gedaan over hoogwater in rivieren, overstromingen 
vanuit zee en aan komende droogte.
Door systemen, zoals Delft-FEWS, komen voor spellingen 
sneller tot stand en die voorspellingen kijken verder vooruit 
en zijn accurater dan ooit. Zodra duidelijk is dat er risico’s zijn 
voor mensen, infrastructuur of landbouw geeft het systeem 
een nauwkeurige waarschuwing. Meestal is dit enkele dagen 
voor de overstroming en in geval van droogte zelfs enkele 
weken tot maanden. De opkomst van big data biedt bovendien 
de mogelijkheid om steeds meer alternatieve databronnen 
in te zetten, zoals Twitter en satellietbeelden, om die 
waarschuwingen verder te verbeteren.
Het resultaat: steeds meer tijd voor lokale autoriteiten om hulp - 
 diensten in te zetten, mensen te evacueren of extra bescherming 
langs rivieren of kusten aan te brengen of in geval van dreigende 
droogte extra waterbuffers aan te leggen.

Hevige regenval 
Een goed voorbeeld van een voorspellingssysteem voor rivier-
overstromingen is het National Flood Forecasting System 
voor Engeland en Wales. Het NFFS maakt voorspellingen 
voor overstromingen vanuit de belangrijkste rivieren, 
reservoirs, estuaria en zeeën, daarbij rekening houdend met 
oppervlaktewater en grondwater. Dit wordt gedaan door 
hydrologische metingen en modellen te combineren met 
meteorologische voorspellingen. 
Op basis hiervan kan voor belangrijke locaties tot drie dagen 
van te voren worden aangegeven of de grenswaarde voor 
waterhoogte wordt overschreden en welke gevolgen dit heeft 
voor het omringende gebied en de bewoners. 
Desondanks eiste de grootschalige overstromingen in Midden 
Engeland en Wales in de zomer van 2007 13 levens en zorgde 
voor 3.2 miljard pond aan materiële schade. Bij de evaluatie 
van deze ramp is geconstateerd dat de samenwerking tussen 
hydrologen en meteorologen beter kan. Daarom is het Flood 
Forecasting Centre opgericht, een samenwerkingsverband 
tussen de Environment Agency en de Met Office. De eerste grote 
test van het systeem was in de winter van 2014. Autoriteiten 
konden omwonenden tijdig alarmeren en adequaat informeren, 
waardoor menselijk letsel en schade sterk werden beperkt.

Stijgende zeespiegel
Op Mauritius, een eilandenrijk midden in de Indische Oceaan, 
zijn het de stijgende zeespiegel en toenemende intensiteit 
van tropische stormen die in de toekomst aanzienlijke schade 
dreigen te veroorzaken aan infrastructuur, landerijen en 
woningen van de bewoners. De meeste Mauritianen wonen aan 
de kusten van de eilanden en zijn daardoor extra kwetsbaar.
Om de risico’s van stormvloeden te beperken heeft de regering 
van Mauritius het Climate Change Adaptation Programme 
in the Coastal Zone of Mauritius opgezet. Een belangrijk 
onderdeel van dit programma is een waar schuwingssysteem 
voor stormvloed, dat voor het cycloon seizoen, januari en 

februari volgend jaar, gebruiksklaar is. Het systeem 
combineert oceanografische modellen met 
meteorologische voorspellingen. Drie dagen van te 
voren krijgen de kustbewoners aan de kant van de 
eilanden waar stormvloed dreigt een waarschuwing. 

Door de verhoogde paraatheid kunnen bewoners 
tijdig evacueren naar veilige delen van het eiland en 

de autoriteiten hun beperkte middelen en hulpdiensten op 
een zo goed mogelijke manier inzetten. Verlies van levens 
tegengaan heeft daarbij prioriteit. Ook de economische 
schade kan zo tot het minimum worden beperkt. 

Veenbranden
Beide systemen draaien op Delft-FEWS, een software platform 
dat dit jaar zijn tienjarig-jubileum viert. In die tien jaar zijn 
enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Steeds efficiënter 
wordt gebruik gemaakt van beschikbare datastromen en 
hydrologische modellen. Ook de toenemende beschikbaarheid 
van satellietgegevens en databases met grondinformatie 
heeft een sterke impuls gegeven aan de waarschuwings- en 
voorspellingssystemen. 
Delft-FEWS is een platform voor het verwerken en combineren 
van datastromen en is in eerste instantie ontwikkeld voor 
hydrologische voorspellings- en waarschuwingssystemen. 
Een verzameling van modules maakt het mogelijk om een 
systeem te ontwikkelen dat past bij de specifieke eisen van 
een organisatie in een specifieke regio. Bijvoorbeeld: water-
kwaliteitvoorspellingen, grondwater- en reservoirbeheer, 
operationeel beheer en optimalisatie van rioleringen en zelfs 
voorspellingen van veenbranden.

Social media
Een recente ontwikkeling is het inzetten van social media 
voor waarschuwingssystemen. Zo maakt het bedrijf 
Flood tags samen met Deltares gedetailleerde actuele 
overstromingskaarten van steden in zuidoost Azië op basis 
van twitterberichten. Hierin is real time zichtbaar welke 
straten wel en niet overstromen als de rivier buiten zijn oevers 
treedt, wat weer bijdraagt aan het voorspellen van het verdere 
verloop van de overstroming. Ook het pas geopende iD-Lab in 
Delft is een belangrijke nieuwe faciliteit, waar alle beschikbare 
datastromen en rekenmodellen worden gebundeld in een 
waarschuwings- en voorspellingssysteem. Bij calamiteiten 
wordt het iD-Lab ingericht als crisiscentrum van waaruit 
overheden en hulpdiensten worden ondersteund met actuele 
voorspellingen en waarschuwingen. 

Einde niet in zicht
De ontwikkeling van voorspellingssystemen is nog lang 
niet ten einde. Toenemende informatie via social media, 
gedetailleerde voorspellingen, efficiëntere software, betere 
hydrologische modellen en ondersteuning van verant-
woordelijke bestuurders; dit alles maakt dat de waarde van 
voorspellen de komende jaren nog verder zal toenemen.

Meer informatie?
Delft-FEWS: Simone.vanSchijndel@deltares.nl
iD-Lab: Annette.Zijderveld@deltares.nl 

mailto:Simone.vanSchijndel@deltares.nl
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MEER WETEN OVER WATER- 
SYSTEMEN EN GEZONDHEID  

DOOR SAMENWERKEN

WATER EN GEZONDHEID
DRIE REDENEN OM ONS ER MEER  

MEE BEZIG TE HOUDEN 
Ziektes verspreiden zich vaak via het water in sloten, rivieren en meren. Toch houden 

waterbeheerders bij maatregelen tegen wateroverlast meestal geen rekening met 
gezondheidseffecten. Drie redenen om dat wél te doen.  

DOOR JOACHIM ROZEMEIJER

Meer informatie?
gertjan.geerling@deltares.nl en    
bas.vanderzaan@deltares.nl 
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In ontwikkelingslanden sterft 
elke twintig seconden een kind 
door besmet water 
Dat in ontwikkelingslanden rivieren  
als open riool en stortplaats gebruikt 
worden is algemeen bekend; nu al 
sterft er elke twintig seconden een kind 
door besmet water. Veranderingen in de 
waterhuishouding kunnen problemen 
verder verergeren. Dat gebeurde bij-
voorbeeld in Kameroen, waar een  
slakkensoort met een besmettelijke 
parasiet na grootschalige boskap 
ineens sterk in aantal toenam. Onder-
zoek naar de gezondheidsaspecten 
van het watersysteem kan behalve 
leed ook veel kosten voorkomen. 

Ook in westerse landen is  
besmetting via water een risico
In de Amerikaanse stad Toledo konden 
in de zomer van 2014 een half miljoen 
inwoners het water uit de kraan een 
week lang niet meer drinken door 
besmettingsgevaar. Al snel was het 
flessenwater uitverkocht en moest 
iedereen buiten de stad op zoek naar 
drinkbaar water. De oorzaak van het 
probleem was een giftige algenplaag, 

ontstaan door te veel meststoffen 
in het meer dat ook als drinkwater-
reservoir dient. Een andere bedreiging 
is de resistentie die bacteriën in afval-
water en zuiveringsinstallaties opbouwen 
tegen de mix van geneesmiddelen 
in het riool. De resistente bacteriën 
verspreiden zich vervolgens via het 
watersysteem. 

Door klimaatverandering, 
verstedelijking, ontbossing  
en bevolkingsgroei nemen  
de risico’s toe
Steeds meer mensen wonen en werken 
dicht bij elkaar in vlakke deltagebieden. 
De opwarming van de aarde zorgt niet 
alleen voor meer wateroverlast, maar 
maakt watersystemen bovendien  
gevoeliger voor giftige algenbloei. 
Aanpak van wateroverlast door water-
berging leidt tot nog meer water in 
de stad. Dit levert weer extra besmet-
tingsgevaar op, bijvoorbeeld door het 
aantrekken van muggen, die oprukkende 
ziektes verspreiden. Bij overstromingen 
is de verspreiding van ziektes via  
besmet water vaak na de ramp zelf  
het grootste probleem. 

      

De relatie tussen veranderingen in 
watersystemen en gezond heid wordt 
pas sinds kort onder zocht. Deltares 

levert een bijdrage aan dit onderzoek 
met kennis over watersystemen, 
water kwaliteit en verspreiding 

van ziekten via water. Belangrijke 
partners in Nederland zijn het 

RIVM, KWR, Wageningen Univer
siteit en de Radboud Universiteit. 
Buiten Nederland werkt Deltares 

bijvoorbeeld in Indonesië aan water 
gerelateerde gezondheidsrisico’s 
samen met de Hogeschool en 

Universiteit van Bandung.
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Koning WillemAlexander
geïnteresseerd in Aqueduct

Door gebruik te maken van de nieuwe tool Aqueduct, die overstromingen voorspelt, kunnen er tijdig gepas
te maatregelen worden genomen om rampen te voorkomen of om schade te beperken. Tijdens de Global 
City Teams Challenge Expo in Washington heeft overstromingsexpert Hessel Winsemius van Deltares de 
Aqueduct Global Flood Analyzer gedemonstreerd aan Koning WillemAlexander en minister Bert Koen
ders. Aqueduct is een openbare tool waarmee rivieroverstromingen over de hele wereld in kaart worden 
gebracht. De demonstratie liet de ontwikkeling en toepassing van Aqueduct zien en de manier waarop 
stakeholders de tool inzetten om overstromingsrisico’s wereldwijd in te schatten en te verminderen. 

Een drone die tot acht kilo 
kan tillen en straks een drone 
die zelfs dertig kilo omhoog 
brengt. Deltares maakt  
gebruik van nieuwe techno-
logie om onderzoek goed- 
koper en efficiënter te maken. 
Steeds zwaardere specialis-
tische meetappara tuur en 
camera’s kunnen op deze 
manier in het veld worden 
gebruikt op lastig bereikbare 
plekken. Op dit moment  
worden vooral toepassingen  
in geofysisch veld werk en 
open waterbemonstering 
verkend. Ook lekkage van 
dijken kan op deze manier 
beter uit de lucht worden 
opgespoord. Een water-
schap heeft al belangstelling 
getoond om drones toe te 
passen bij dijk inspecties. Hoe 
dat  precies in zijn werk moet 
gaan, wordt nu onderzocht.

Drones maken 
veldonderzoek 
makkelijker

DelftFEWS 
voor waterkwaliteit en ecologie
Gegevens over waterkwaliteit en ecologie worden 
over het algemeen verzameld als monsters.
Die zijn in de huidige waterinformatiesystemen 
moeilijk te beheren. Om de verwerking van   
deze gegevens en het maken van analyses te 
vergemakkelijken, zijn nieuwe functionaliteiten  
 ontwikkeld in de DelftFEWS software. De 
toegevoegde functies maken het makkelijker om 
ecologische gegevens op een gestructureerde 
manier te importeren, te filteren, op te slaan en 

te exporteren. Eén van de nieuwe functies is een 
sample viewer. Die maakt een overzicht van de 
eigenschappen van elk monster, zoals de bemon
steringsmethode en het laboratorium. Daar
naast kan nu ook geschakeld worden tussen de 
verschillende naamgevingssystemen,  zowel de 
lokale naam als de Latijnse. Het systeem geeft 
gebruikers snel overzicht van de gegevens uit de 
monitoring en helpt bij het structuren van deze 
gegevens. 



Delft Software 
Days 2015
Simulatiesoftware en integratieplat
forms hebben te maken met snel 
toenemende hoeveelheden aan data. 
Modeldataintegratie en data science 
staan daarom centraal tijdens de Delft 
Software Days 2015. In het interactie
ve data research laboratorium (iDLab) 
van Deltares, worden de modellen, de 
data en onze topexpertise samenge
bracht en met de laatste visualisatie
technieken weergegeven. 
Ook zal de nieuwe software Delft3D 
Flexible Mesh 2016 worden gelanceerd 
tijdens het symposium Next Generation 
Hydro Software. De kracht van deze 
nieuwe software is de integratie tot 
een simulatiepakket dat gebruikt kan 
worden voor hydrologisch, hydrodyna
misch, morfologisch en waterkwaliteits
onderzoek. 
De Delft Software Days worden dit jaar 
van 26 oktober tot en met 6 november 
gehouden. Met bezoekers uit meer 
dan vijftig landen is het is de plek voor 
ontwikkelaars en gebruikers om kennis 
en ervaring uit kunnen wisselen. Er 
zijn talloze conferenties, workshops, 
gebruikersbijeenkomsten, cursussen en 
presentaties over de software die door 
Deltares is ontwikkeld.

Meer informatie: 
http://www.dsdint.nl/
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NUSDeltares, het samen-
werkingsproject tussen 
de National University of 
Singapore en Deltares, heeft 
de DutchCham Winsemius 
Award in de categorie water 
ontvangen. Deze prijs wordt 
jaarlijks toegekend aan een 
prestigieuze organisatie in de 
waterindustrie. Voorwaarde 
is dat die organisatie gebruik 
maakt van middelen uit zowel 

Singapore als Nederland om 
te zorgen voor een sterke 
groei van activiteiten,  
inno vatieve strategieën en 
marktleiderschap in deze 
sector. De jury bestond uit Mr 
Khoo Teng Chye (Operationeel 
directeur, Centre for Liveable 
Cities), Harry Seah (Technisch  
directeur, Public Utilities 
Board) en Lennart Silvis  
(Algemeen directeur, NWP). 

De training Engineering Infra-
structure on Soft Soil (25 en 
26 september) is de opvolger 
van de Delft3D-cursus op 
de UFRJ in Rio de Janeiro 
vorig jaar. Deltares-mede-
werkers Bruno Coelho en 
Suzanne van Eekelen zullen 
lesgeven over oplossingen 
voor het bouwen van wegen, 
spoorwegen, vaarwegen en 
havens op slappe bodem. 
Deltares verwacht dat het 
twee vruchtbare dagen zullen 

worden, waarop kennisdeling 
centraal staat. Nederland 
heeft ruime ervaring met al-
lerlei innovatieve oplossingen 
zoals paalmatrassystemen, 
modellen om zetting op de 
lange termijn te voorspellen, 
dynamisch gedrag van slappe 
bodem, lichtgewicht ophoog-
materialen en geotextielen. 
Brazilië heeft zijn eigen pro-
blematiek en ontwerpaanpak 
waar Deltares weer veel van 
kan leren. 

KENNISDELEN MET BRAZILIË 

NUSDELTARES WINT  
WINSEMIUS AWARD WATER

http://www.dsd-int.nl/
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Stop met het oppompen van grondwater en regel dit via  
wetgeving. Dit is één van de uitkomsten van de inter-
nationale discussies over bodemdaling en een belangrijke 
stap om te zorgen dat Jakarta niet verder daalt. Want 
zonder ingrijpen zakt Noord Jakarta binnen enkele 
decennia 3 tot 5 meter onder zeeniveau. Als gevolg 
van bodemdaling nemen het overstromingsrisico, de 
schade en de onderhoudskosten aan wegen, gebouwen 
en leiding en toe. De bijeenkomst met internationale 
wetenschappers werd georganiseerd door de Indonesische 
overheid in samenwerking met Deltares. Bodemdaling 
is niet alleen een probleem in Jakarta. Wereldwijd zijn in 
steeds meer deltagebieden de gevolgen van bodemdaling 
te zien. Tijdens deze rondetafeldiscussie konden daarom 
ook ervaringen worden gedeeld over het verminderen van 
en aanpassen aan bodemdaling in andere landen.

RED HET  
DALENDE 
 JAKARTA

Deltares is geselecteerd als adviseur voor 
het Europees Parlement op het gebied 
van milieubeleid, klimaatverandering en 
duurzame ontwikkeling. De ondersteuning 
zal bestaan uit het leveren van briefings, 
diepteanalyses, onderzoeken en work-
shops. Het advieswerk vindt plaats op ad 
hoc-basis voor de Commissie Milieubeheer, 
Volksgezondheid en Voedselveiligheid (de 
ENVI) van het Europese Parlement. Milieu, 
een consultancybureau uit Brussel, is trek-
ker van het consortium waarin Deltares 
participeert. 

DELTARES 
GESELECTEERD OM HET 
EUROPESE PARLEMENT 
TE ONDERSTEUNEN

China heeft het grootste dijken- en 
dammenstelsel ter wereld. De Chinese 
overheid wil meer gaan investeren in 
de kwaliteit van dit stelsel. Samen-
werken met China op dit terrein is 
interessant, omdat er op grote schaal 
innovaties kunnen worden getest. Dat 
is ook voor de Nederlandse watersec-

tor van belang. Deltares heeft daarom 
met het Chinese Ministerie van Water 
Resources en het Nanjin Hydraulic 
Research Institute afspraken gemaakt 
om nog intensiever samen te gaan 
werken, van elkaar te leren en elkaars 
kennis concreet toe te passen.

WEDERZIJDS KENNIS OPDOEN MET CHINA

Onderzoekers, overheidsinstanties, adviseurs en beleidsmakers kunnen 
terecht in het nieuwe interactieve data laboratorium van Deltares:  iD-
Lab. Dit demonstratie-, trainings- en onderzoekscentrum biedt snelle, 
realtime-toegang tot de data, modellen en software van Deltares, zoals 
Delft3D, Delft-FEWS en GLOFRIS. Het lab bestaat uit een grote control 
room en een demonstration room, gekoppeld aan een moderne ICT 
omgeving. Grote hoeveelheden data kunnen hier worden gecombineerd 
en overzichtelijk in beeld worden gebracht. De faciliteit staat ook open 
voor partners en klanten van Deltares in de civiele en hydraulische 
engineering sectoren. Meer hierover in het artikel op pagina 24. 

REALTIMETOEGANG TOT DATA IN NIEUWE IDLAB
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PROMOVENDI

Waterbeheerders staan voor 
een grote uitdaging: om de 
veiligheid, waterbeschikbaar-
heid en waterkwaliteit binnen 
de regio te waarborgen zijn 
forse investeringen nodig. 
Maar hoe kan geld zo efficiënt 
en effectief mogelijk worden 
besteed en welke innovaties 
maken het verschil? Samen 
met waterschappen en andere 
kennisinstellingen ontwikkelt  
Deltares innovatieve concep-
ten met als doel meer effi-
ciëntie, kwaliteit en kosten-
besparingen. Deze kennis 
delen wij tijdens onze Kennis- 
proeverij op 26 novem ber, 
bedoeld voor waterschappen, 
provincies en gemeenten. 

Op verzoek van de Wereld-
bank heeft Klimaatadaptatie 
expert Ad Jeuken onlangs 
tijdens een bijeenkomst in 
Washington een presentatie 
gegeven over de mogelijke 
extreme veranderingen in 
het klimaat en hoe hiermee 
rekening gehouden kan 
worden in het waterbeheer. 
De Wereld bank organiseerde 
deze bijeenkomst om na te 
gaan hoe hun procedures 
voor het goedkeuren van 
financierings verzoeken beter 
rekening kunnen houden met 
risico’s van klimaatverande-
ring in de projecten. 

KENNISPROEVERIJ: 
INSPIRATIE, INNOVA
TIE EN COCREATIE 

WERELDBANK 
MAAKT GEBRUIK  
VAN EXPERTISE 
DELTARES

Deltares heeft een ruim aanbod aan 
cursussen. Ze kunnen ook op maat en op 

locatie worden verzorgd. Door het jaar 
heen en specifiek tijdens grote conferen-
ties worden cursussen geclusterd aange-
boden. Zie voor een volledig overzicht de 
webpagina van Deltares academy. Een 

greep uit onze cursussen in 2015:

WANDA | Pompen en Pompkelders

MWell | Modelleren van bronbemalingen

D-Geo Stability | Stabiliteit van grond-
lichamen

D-Sheet Piling | Damwanden ontwerpen

WANDA | Regelkleppen in leiding-
systemen

SOBEK 3 | Hydrodynamics in Rivers

Delft-FEWS | Configuration Course

Delft3D 4 | Hydrodynamic modelling

Delft3D 4 | Environmental modelling

Delft3D 4 | Sediment transport and bed 
dynamics

Delft3D Flexible Mesh | Python scripting 
course

Data Science in Delta Technology

WANDA | Modelling & Analysis

WANDA | Real Time Control

Meer informatie: 
http://www.deltares.nl/nl/ 

academy/cursusagenda  
academy@deltares.nl

JAN VERKADE 
Promoveerde 1 juni 2015 aan de TU Delft
Onderwerp: Estimating real-time  predictive 
hydrological uncertainty
Promotoren: prof.drs.ir. J.K. Vrijling, prof.dr.ir. 
P.H.A.J.M. van Gelder en prof.Dr. P. Reggiani

WIJBRAND SOMMER  
Promeerde 4 juni aan de Wageningen 
Universiteit
Onderwerp: Modelling and monitoring of 
aquifer thermal energy storage, impacts 
of heterogeneity, thermal interference and 
bioremediation
Promotor: prof.dr.ir. H.H.M. Rijnaarts, 
Copromotoren: dr.ir. J.T.C. Grotenhuis en  
dr.ir. J.R. Valstar

JOOST DELSMAN
Promoveerde op 15 juni aan de VU Amsterdam
Onderwerp: Saline groundwater- surface 
water interaction in coastal lowlands
Promotor: prof.dr.P.J. Stuijfzand. 
Copromotor: dr.ir.G.P.H. Oude Essink 

PETER VOS
Promoveerde op 10 juni aan de Universiteit 
Utrecht
Onderwerp: Origin of the Dutch coastal 
landscape. Long-term landscape evolution 
of the Netherlands during the Holocene, 
described and visualized in national, regional 
and local palaeogeographical map series 
Promotor: prof. dr. P.L. De Boer

SUZANNE VAN EEKELEN
Promoveerde op 1 juli aan de TU Delft
Onderwerp: Basal Reinforced Piled 
Embankments. Experiments, field studies  
and the development and validation of a  
new analytical design model
Promotoren: prof. ir. A.F. van Tol en  
prof.dr.ir.A. Bezuijen 

Meer informatie: 
kennisproeverij@deltares.nl

http://www.deltares.nl/nl/
mailto:academy@deltares.nl
http://prof.drs.ir/
http://prof.dr.ir/
http://prof.dr/
http://prof.dr.ir/
http://dr.ir/
http://dr.ir/
mailto:kennisproeverij@deltares.nl
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FILIPPIJNEN
De Filippijnen behoren tot de meest kwetsbare landen 

ter wereld. De archipel met naar schatting 105 miljoen 
inwoners wordt jaarlijks geteisterd door zo’n twintig tyfoons, 

die door de wereldwijde klimaatverandering steeds heftiger 
lijken te worden. De grote hoeveelheden regen die door 
deze tropische wervelstormen over de eilanden worden 
uitgestort, kunnen door de rivieren nauwelijks worden 

afgevoerd. De stadsagglomeratie Metro Manilla alleen al 
heeft meer dan tien miljoen inwoners, ligt op breuklijnen en 

wordt door haar lage ligging in de rivierdelta van twee kanten 
met overstromingen bedreigd. Sterke bevolkingsgroei en 

economische ontwikkeling maken de eisen die op het gebied  
 

van waterbeheer worden gesteld extra hoog: schoon 
drinkwater, bevloeiïngswater voor de landbouw in 
perioden van droogte en juist voldoende afvoer van 
wat er te veel is. Deltares beoordeelt in opdracht van de 
Wereldbank de waterbeheersplannen van alle grotere 
stroomgebieden. Houden die voldoende rekening met 
klimaatontwikkelingen? Zijn de kosten van ingrepen in 
verhouding met de opbrengsten? Deltares profiteert 
daarbij van de jarenlange ervaring in dit land en de diverse 
modellen die in het verleden al gemaakt zijn. De hoop is 
dat de gevolgen van supertyfoons zoals Haiyan in 2013, 
met 7000 doden, ooit tot het verleden zullen behoren. 

Meer informatie?
Tjitte.nauta@deltares.com.
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