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Inleiding1

In de brief van de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK) aan de Tweede Kamer van 26 februari 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 33 009, nr. 49)
wordt aangegeven dat een extra investering wordt gedaan voor toegepast onderzoek bij grote
technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoetkomen. Dit ter
versterking van de kennisbasis die noodzakelijk is om ook in de toekomst invulling te kunnen
blijven geven aan de drie hoofdtaken van de TO2-instelling: 1) Het ontwikkelen, toepassen en
verspreiden van kennis ten behoeve van het oplossen van maatschappelijke vragen en
ondersteuning van overheidstaken, 2) het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis
voor het versterken van de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland, in het
bijzonder voor de Topsectoren en 3) het beheren van strategische onderzoeksfaciliteiten
welke soms uniek zijn in Nederland en deels ook internationaal.

In 2018 wordt door het kabinet de Rijksbijdrage aan de TO2-instellingen verhoogd met € 42
miljoen, waarvan € 4,2 miljoen is bestemd voor Deltares. De staatssecretaris geeft in haar
brief aan nadrukkelijk aandacht te willen besteden aan maatschappelijke thema’s waar (nog)
geen directe vraag is vanuit de bedrijven.

In een brief [DGBI-I&K / 18043530] geeft EZK aan voornemens te zijn de verhoging
beschikbaar te stellen als een wijziging op de beschikking van 19 december 2017, afhankelijk
van het in te dienen bestedingsplan. Verzocht wordt om uiterlijk op 9 april een beknopt
bestedingsplan in te dienen.

Onderliggend document vormt het bestedingsplan voor de aanvullende middelen voor
Deltares. De invulling is in nauwe samenhang afgestemd met de meest betrokken
departementen, IenW en EZK, de Topsector Water en met de collega TO2-instellingen. Ook
in de nadere uitwerking en uitvoering van het plan wordt nauw samengewerkt met genoemde
partners.

Met de voorgenomen toekenning van additionele middelen wordt de kennisbasis versterkt die
noodzakelijk is om de maatschappelijke vragen van de toekomst te kunnen beantwoorden.
Het kader voor het bestedingsplan vormt daarbij onze Strategische Agenda 2018-2021. Het
plan is verder, conform de wens van EZK, toegespitst op basis van de Kennis- en
Innovatieagenda’s van de betrokken departementen en Topsectoren en waar mogelijk op de
Nationale Wetenschapsagenda.
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 Inzet middelen: drie hoofdthema’s2

In lijn met onze Strategische Agenda 2018-2021 en de Kennis en Innovatieagenda’s van de
relevante departementen en topsectoren hebben we ervoor gekozen om de additionele
middelen in te zetten op drie hoofdthema’s: 1) Water(veiligheid) en Klimaat, 2) Duurzame
Leefomgeving en 3) Toekomstbestendige Infrastructuur. Het betreft thema’s met elk een
hoge maatschappelijke urgentie, die spelen op de middellange tot lange termijn en waar
kennis kan worden opgebouwd waarmee Nederland haar concurrentiepositie internationaal
nog meer versterkt. Bovendien zien we dat op deze thema’s de kennisontwikkeling op dit
moment achterblijft terwijl de vragen steeds urgenter worden.

Met de focus op drie hoofdthema’s voorkomen we versnippering van het budget en we
bereiken dat we concrete stappen kunnen zetten voor een aantal belangrijke
maatschappelijke vraagstukken. De thema’s omvatten in totaal zes kennisimpuls
programma’s, die hieronder genoemd staan:

1) Water(veiligheid) en klimaat
a. Grenzen aan adaptatie
b. Effecten van extreem weer

2) Duurzame Leefomgeving
a. Energietransitie en circulaire economie
b. Gezonde watersystemen

3) Toekomstbestendige Infrastructuur
a. Vervangingsopgave
b. Resilient infrastructure en bodemdaling

Dit zijn onderwerpen waarin Deltares met haar kennis een wezenlijke bijdrage kan leveren.
Dit doen we niet alleen, we zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking op met overheden,
universiteiten, de collega TO2-organisaties, andere kennisinstellingen en met het
bedrijfsleven.

Voor elk van de thema’s geldt dat flink wordt geïnvesteerd in, en gebruik wordt gemaakt van,
de ontwikkeling van zogenaamde sleuteltechnologieën (enabling technologies), zoals
modellen, big-data, software, meten-en-monitoren, etc.

De kennisimpuls programma’s worden hieronder nader toegelicht. Het betreft een uitwerking
op hoofdlijnen. In de komende periode wordt het plan concreet gemaakt en tot uitvoering
gebracht.

Er wordt ingegaan op a) de context en ontwikkelingen waarop het programma inhaakt, b) de
kennisdoelen en ambities, c) de programmering voor 2018, en d) relatie met kennisagenda’s.
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De werkzaamheden moeten in 2018 tot concrete resultaten leiden, maar het is wel
nadrukkelijk de bedoeling om meerjarig in genoemde onderwerpen te investeren. In de
beschrijving wordt daarom steeds een doorkijk gegeven naar de lange termijn kennisdoelen
en ambities.
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 Thema Water(veiligheid) en Klimaat3

Het thema Water(veiligheid) en Klimaat bestaat uit twee kennisimpuls programma’s: grenzen
aan adaptatie en de effecten van extreem weer. Deltares richt zich hierbij op de (mogelijke)
gevolgen hiervan voor de (Nederlandse) delta, met name op het terrein van de
waterveiligheid en het waterbeheer. Het doel van beide programma’s en de activiteiten voor
2018 worden hieronder nader toegelicht.

 Grenzen aan adaptatie3.1

Trends, ontwikkelingen en maatschappelijke vragen

Het Deltaprogramma zet de lijn uit voor de lange termijn met betrekking tot het waterbeheer
en de ruimtelijke ontwikkeling van onze delta. De genomen beslissingen betekenen echter
niet dat we daarmee klaar zijn en het Deltaprogramma alleen nog hoeven uit te voeren in de
komende eeuw. We voeren een adaptief delta management. Er zijn signalen vanuit de
wetenschap dat de stijging van de zeespiegel mogelijk sneller zou kunnen gaan. Daardoor
zijn de onzekerheden in de te verwachte stijging tegen het einde van deze eeuw groter
geworden. De nieuwe signalen geven aan dat er onzekerheden zijn over de snelheid
waarmee dit zal gaan gebeuren gedurende deze eeuw. Het gaat er niet om of Nederland op
de zeer lange duur te maken gaat krijgen met 1, 2 of 3 m zeespiegelstijging. De onzekerheid
zit in de termijn waarop dit zich gaat voltrekken. Schattingen voor de omvang en snelheid van
de wereldwijde zeespiegelstijging komen uit internationaal onderzoek. Wat deze wereldwijde
zeespiegelstijgingen betekenen voor de zeewaterstanden langs de Nederlandse kust, en ook
hoe snel die stijging gaat, is onderwerp van onderzoek bij (onder andere) het KNMI.

Het door Deltares uit te voeren onderzoek is er met name op gericht om de gevolgen voor de
Nederlandse delta uit te drukken als functie van de zeespiegelstijging. De meest recente
verkenning concludeert dat de gevolgen tot 2050 niet uitgaan boven hetgeen waarmee we
momenteel rekening houden. De huidige voorkeurstrategieën lijken houdbaar tot aan 2050.
Indien de versnelling zich daadwerkelijk zou gaan manifesteren na 2050 zal er meer moeten
gebeuren, zoals meer zand suppleren, zoetwaterinlaten verplaatsen en vergroten, en
kunstwerken op kortere termijn versterken of vervangen dan nu gepland. Een goed
landsdekkend beeld van de gevolgen en inzicht in het handelingsperspectief (als functie van
de zeespiegelstijging) ontbreekt tot nu toe. Ook zijn de instrumenten die we momenteel
gebruiken niet geschikt om de gevolgen van dergelijke grote zeespiegelstijgingen voor het
Nederlandse waterbeheer kwantitatief en landsdekkend in beeld te brengen.

Kennisdoelen en ambities

Naar aanleiding van de activiteiten van de door de staf Deltacommisaris ingestelde
signaleringsgroep en in het kader van de kennisontwikkeling binnen het NKWK, hebben
KNMI en Deltares het initiatief genomen om hun lange termijn onderzoek mede op de
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bovenstaande ontwikkelingen te richten. Hierbij ligt de aandacht van het KNMI bij het
(organiseren van) het onderzoek naar de oorzaken van de zeespiegelstijging en de
monitoring daarvan. Deltares richt zich op de gevolgen in Nederland. En richt zich, waar
gevraagd, op de wereldwijde gevolgen. Op het gebied van klimaatadaptatie willen we de
houdbaarheid van de Nederlandse delta verder gaan verkennen bij versnelde
zeespiegelstijging. Hierbij gaat het niet alleen over de houdbaarheid van de huidige
strategieën maar ook van eventuele andere inrichtings- en waterbeheeropties. Dit betekent
oplossingen ontwikkelen, plannen en implementeren in tijd en ruimte, van het verplaatsen van
zoetwaterinlaatpunten, het aanpassen van kunstwerken en snelwegen tot aan het beperken
van wateroverlast in stedelijke gebieden. Het KNMI deel is erop gericht om een beter begrip
te krijgen van de mechanismen en kansen op extreme zeespiegelstijging. Gezamenlijk
moeten we een adequate monitoring van de early warning signalen in gaan richten, zowel via
het verzamelen van fysische waarnemingen of modelprojecties (in Nederland en wereldwijd),
als ook via de internationale socio-economische respons op de signalen. Dat kan niet binnen
een jaar gerealiseerd worden. Dit laatste gaat in samenwerking met de internationale
onderzoekspartners van de instituten. In het kader hiervan ligt er momenteel al een EU
voorstel.

Programmering 2018

In 2018 worden de volgende activiteiten opgepakt:

Het doen van een eerste landsdekkende robuustheidstest met betrekking tot de
houdbaarheid van de Nederlandse Delta, voortbouwend op de eerder gehouden Hackathon
(2016) en uitwerking voor de Staf Deltacommissaris (2017/2018). De uitwerking zal bestaan
uit het opvolgen van onderzoeksvragen uit de voorgaande studies. Dit onderzoek is gericht
op waterveiligheid, zoetwaterhuishouding, en de zandige kust (inclusief Waddenzee), en op
een test van de houdbaarheid van de huidige adaptatiestrategieën. Hierin is ook
samenwerking met KNMI voorzien wat betreft de projecties van zeespiegelstijging voor de
Nederlandse kust bij een versnelling. Daarnaast willen we de implicaties van het IPCC
Special Report on Oceans and Cryosphere (SROCC), dat in 2019 uit zal komen, voor de
strategie van het Nederlandse Deltaprogramma in kaart brengen. Al in 2018 kunnen
beoordelingen van concept-versies en literatuurstudies daar in grote mate aan bijdragen.

Onderzoekslijn extreme zeespiegelstijgingen en hun gevolgen: Om een breed draagvlak
voor de uitkomsten te creëren stellen we voor om met het KNMI een onderzoekslijn naar
extreme zeespiegelstijgingen en hun gevolgen te beginnen. Deze samenwerking zal vorm
krijgen in een nationale “Task Force  Zeespiegelstijging”. Andere instellingen kunnen zich
aansluiten (zoals WUR, Universiteit Utrecht, NIOZ, TNO, TU Delft, Twente, VU). Deze Task
Force zal niet alleen zorgen voor meer stroomlijning in de berichtgeving naar beleid en media
(en duiding daarvan), het zal ook periodiek een serieuze nationale zeespiegelverkenning en
zijn gevolgen uitvoeren en publiceren, daarbij gebruikmakend van een internationaal netwerk
en internationale literatuur. En last but not least: het kan zorgen voor een grotere succeskans
bij tendering bij internationale research programma’s door bundeling van krachten, en
daarmee als multiplier voor nationale kennisinvesteringen zorgen.
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Internationalisering: We willen de ontwikkelingen die we in Nederland doen voor het
Nationaal watermodel voor veel extremere omstandigheden toepasbaar maken. Dit komt
vooral neer op de ontwikkeling van software infrastructuur die het mogelijk maakt om (de
gevolgen van) extreme events te genereren en door te rekenen. Daarmee maken we het
instrument tegelijk toepasbaar in andere delta’s dan die van Nederland, waarmee we onze
nationale concurrentiepositie versterken.

Signaleren van zowel klimaat als socio-economische ontwikkelingen: dit is nodig om
tijdig het deltaplan te implementeren en bij te sturen waar nodig. Deze kennisontwikkeling is
bedoeld om voort te bouwen op de eerste lijst van indicatoren voor het verkrijgen van
signalen zoals die is opgesteld door de signaalgroep. We willen deze lijst nader onderbouwen
met statistische analyses door op zoek te gaan naar slimme analyses en combinaties van
indicatoren om eerder signalen te krijgen.

Nader onderzoeken van de representatie van klimaatvariabiliteit en verandering en
samenvallen van extreme events voor het inschatten van effecten op waterveiligheid
(en zoetwater): De huidige klimaatdata uit mondiale en regionale modellen bestaat vaak uit
één mogelijke tijdserie die zowel klimaatvariabiliteit als klimaatverandering beschrijft. Uit een
dergelijke tijdserie wordt vaak 30 jaar gehaald om extreme waarde-statistiek te doen. Dat is
niet voldoende voor een goede inschatting van overstromingsrisico’s. Hiervoor is een
ensemble van tijdseries nodig. We willen laten zien hoe we met een ensemble van GCM
output de inschatting van overstromingsrisico kunnen verbeteren.

Relatie met kennisagenda’s

Dit kennisimpuls programma heeft relaties met de volgende kennisagenda’s:

o Deltaprogramma breed met de nadruk op de kennisagenda’s van Waterveiligheid en
Zoetwater, alsmede de SKIA DGWB.

o NKWK onderzoekslijnen: Kustgenese 2.0, Toekomstbestendige Natte Kunstwerken,
Rivieren, Klimaatbestendige Stad, Waterkeren.

o Topsectoren: TS Water, TKI Deltatechnologie en TKI Watertechnologie.
o NWA Routes: Blauwe Route, Kwaliteit van de omgeving.
o EU2020: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, Climate

adaptation impacts and services.

 Effecten van extreem weer3.2

Trends, ontwikkelingen en maatschappelijke vragen

Veranderingen in extremen zullen maatgevend zijn voor adaptatie aan een veranderend
klimaat. We benaderen deze veranderingen door middel van veranderingen in de statistiek
van extremen. Hoewel we de statistische methoden hebben om herhalingstijden en omvang
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te benaderen, hebben we weinig begrip van dergelijke gebeurtenissen. Dat begrip is nodig
voor het ontwerpen van maatregelen om voorbereid te zijn op deze gebeurtenissen.

De locatie en hoedanigheid van extreme condities zijn de-facto niet van tevoren bekend. Voor
snelle interventies bij extreme gebeurtenissen is een vroegtijdig idee van timing, omvang en
intensiteit van groot belang in de voorbereiding van het noodzakelijke crisismanagement. In
grote delen van de wereld ontbreken de middelen om dergelijke snelle schattingen te maken.
Hoewel vaak een voorspelling van de fysieke gebeurtenis in zekere zin wel beschikbaar is,
ontbreekt de vertaling van deze informatie naar lokale impacts en in een advies voor
succesvolle acties bij rampenbestrijding.

Om de gevolgen van extreme condities te kunnen kwantificeren (bijvoorbeeld de
overstromingskans), is het ook nodig meer zicht te krijgen op de werkelijke sterkte en
stabiliteit van de infrastructuur, zoals waterkeringen en weglichamen.

Kennisdoelen en ambities

De ambitie is om te komen tot een groter begrip van de consequenties van extreme
gebeurtenissen, in plaats van te streven naar steeds nauwkeurigere beschrijvingen van de
gebeurtenis zelf. Dit moet leiden tot betere ondersteuning van beslissingen tijdens
crisissituaties. Denk hierbij aan analyse van stormen en hoogwater events (extreme
rivierafvoeren) maar ook droogte, bodemdaling en clusterbuien en hun impacts op (vitale)
infrastructuur en netwerken zoals dijken, snelwegen, stedelijke infrastructuur en riolering. Om
de consequenties te kunnen kwantificeren is ook meer inzicht nodig in de werkelijke sterkte
en stabiliteit van de (vitale) infrastructuur.

Programmering 2018

In 2018 worden de volgende activiteiten opgepakt:

Het gezamenlijk met het KNMI en Rijkswaterstaat ontwikkelen van een fysisch reëel
scenario van zeer extreme weerscondities en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse
waterhuishouding doorrekenen. Hierbij richten we ons niet alleen op wat de fysieke
gebeurtenis is, maar vooral wat de gevolgen van de geschetste gebeurtenis zijn voor de
samenleving in termen van schade, slachtoffers en overlast/ontwrichting. Een voorbeeld
hiervan is de exercitie die recent is gedaan met de tropische orkaan Ophelia, die in oktober
2017 langs Ierland trok. Ophelia was een exacte kopie van een type tropische orkaan die in
klimaatprojecties van het KNMI voor eind 21ste eeuw regelmatig de Europese kusten bereikt.
Door verplaatsing van de baan van de orkaan met een weermodel kan een storm worden
gegenereerd die leidt tot extreme wind en wateropzet-condities op het IJsselmeer en langs de
Nederlandse kust. De gevolgen van een dergelijke storm voor het watersysteem,
infrastructuur en schade gaan we doorrekenen.

Het ontwikkelen van applicaties om zeer snel voorspellingssystemen op te zetten die
niet alleen tot doel hebben de gebeurtenis zelf te voorspellen, maar ook de gevolgen van die
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gebeurtenis (impact-based forecasting). Hierbij zoeken we samenwerking met het Red Cross
Climate Centre. Deze maken gebruik van globale data sets. Hiermee wordt het voor Disaster
Risk Reduction organisaties en missies mogelijk om veel eerder dan nu een eerste indruk te
krijgen van de bedreiging en de mogelijk gevolgen. Ook in gebieden waar dergelijke
waarschuwingssystemen nu niet beschikbaar zijn. Daarmee wordt het mogelijk eerder klaar
te staan om hulp te bieden. Bovendien krijgen Nederlandse consultants een tool in handen
waarmee ze een betere internationale concurrentiepositie krijgen tijdens de
aanbestedingsprocedure.

Modellen voor voorspellen van hydrologische, hydraulische en maatschappelijke
impact: Voor voorspellingssystemen zijn modellen nodig om meteorologische
voorspellingsgegevens te vertalen in hydrologische en hydraulische impacts, evenals impacts
op de samenleving. Om dit te faciliteren zetten we een systeem op waarmee eenvoudig via
het internet een gebied geselecteerd kan worden waar modellen gewenst zijn. Ook hier wordt
gebruik gemaakt van mondiale datasets en satellietinformatie die beschikbaar is via Google
Earth Engine. We zetten dit op een modulaire manier op zodat de gewenste modellen,
onderliggende datasets en transformatiemethodes geleidelijk kunnen worden uitgebreid. Dit
jaar richten we ons op hydrologische stroomgebiedsmodellen en grondwatermodellen. De
gebruiker krijgt uiteindelijk een volledig werkende model schematisatie terug, voor gebruik in
voorspellingen of voor andere doeleinden.
We zetten dit zo generiek mogelijk op zodat het platform uitgebreid kan worden met nieuwe
typen modellen en benodigde bewerkingen.

Verbeterd inzicht in werkelijke sterkte en stabiliteit van grondlichamen. Bij de bepaling
van de stabiliteit van dijken en weglichamen speelt de variatie in de onzekerheid van de
ondergrond een grote rol. De variatie in sterkte eigenschappen wordt veelal bepaald door de
spreiding die in laboratoriumproefdata wordt gevonden. Hierbij spelen factoren als glijvlak
vorming, geometrische niet-lineariteiten en kruip een rol. Koppeling van nieuwe numerieke
technieken met data van laboratoriumproeven geven inzicht in de invloed van de genoemde
factoren op de bepaling van de sterkte eigenschappen die in berekeningen worden gebruikt.
In combinatie met meten en monitoren in de praktijk en het aansluiten op concepten als
‘bewezen sterkte’ zal de spreiding reduceren en krijgen we meer zicht op de werkelijke
sterkte en stabiliteit.

Geautomatiseerd monitoringssysteem voor oppervlaktewater: Het is bekend dat Cape
Town afstevent op een van de meest nijpende watertekortsituaties ooit. Day zero komt iedere
dag naderbij. Voor een grote stad als Cape Town met een vrij fors multi-year reservoir is dit
bekend. Echter, voor veel minder bereikbare gebieden, met verder verspreide bevolking is
het allesbehalve evident dat er sluipende watertekorten gaan optreden. Hiervoor is een veel
beter geautomatiseerd monitoringssysteem nodig, om zonder supervisie en zonder a priori
selectie een zeer groot aantal grote, en vooral ook kleinere waterlichamen te monitoren. Dit
onderwerp wordt gecofinancierd vanuit het “Water, Peace and Security” programma van
Buitenlandse Zaken (IHE lead). Voor 2018 ontwikkelen we een volledig geautomatiseerde
oppervlaktewatermonitor (samen met partners IHE en WRI) voor de MENA regio. Als deze
eerste applicatie succesvol is, dan rollen we deze de komende jaren uit naar wereldwijd.
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Relatie met kennisagenda’s

Dit kennisimpuls programma heeft relaties met de volgende kennisagenda’s:

o SKIA DGWB, Deltaprogramma, Kennisprogramma Waterveiligheid en Zoetwater.
o NKWK onderzoekslijnen: Water en ICT, Waterkeren.
o Topsectoren: TS Water, TKI Deltatechnologie, TS High Tech Systems en Materialen.
o NWA Routes: Blauwe Route, Kwaliteit van de omgeving.
o EU2020: EU-FET- FLAGSHIPS – Tackling grand interdisciplinary science and

technology challenges-Energy, Environment and Climate change EU2020- Climate
action, environment, resource efficiency and raw materials - climate adaptation
impacts and services EU-Societal challenge: Europe in a changing world-Inclusive
innovative and reflective societies.
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 Thema Duurzame Leefomgeving4

Het thema Duurzame Leefomgeving bestaat uit twee kennisimpuls programma’s: (1)
energietransitie en circulaire economie en (2) gezonde watersystemen. Hierin wordt
samengewerkt met diverse (kennis)partners, waarbij de inbreng van Deltares vooral ligt op de
kennis van water- en bodemsystemen. Het doel van beide programma’s en de activiteiten
voor 2018 worden hieronder nader toegelicht.

 Energietransitie en circulaire economie4.1

Trends, ontwikkelingen en maatschappelijke vragen

Klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen vormen de komende decennia wereldwijd
een grote bedreiging voor de welvaart en ons welzijn. Het is duidelijk dat de vigerende
aanpak van deze problemen niet meer werkt en als reactie daarop groeit het besef dat er
radicale veranderingen nodig zijn. Zowel op Europees, nationaal als decentraal niveau wordt
dit beleidsmatig vertaald naar de wens om een aantal transities te bewerkstelligen. De
transities naar een duurzame energievoorziening en een circulaire economie staan daarbij
centraal. Om deze transities succesvol te doorlopen zullen technologie ontwikkeling en
sociale innovatie hand in hand moeten gaan. Hiervoor is integrale kennisontwikkeling nodig,
waarbij natuurwetenschappelijke kennis en sociaal wetenschappelijke kennis op het
werkterrein van Deltares (water- en bodemsystemen) bij elkaar komen.

Ons huidige energiesysteem zal in de komende decennia sterk veranderen. We gaan
mogelijk andere energiedragers gebruiken en ook de mix van energiedragers die we
gebruiken zal sterk veranderen. Dit heeft gevolgen voor onze energie infrastructuur, gebruik
van de ruimte en ondergrond.

Uitgaande van toekomstige energiescenario’s, zoals deze bijvoorbeeld door ECN en PBL zijn
opgesteld, kan men onder andere de volgende ontwikkelingen verwachten:

 Meer windmolenparken op zee
 Toename geothermie
 Groei van warmte- en koude opslag in de ondiepe bodem
 Groei warmtenetten
 Toename van de benodigde infrastructuur (buisleidingen en elektriciteitsnetten)
 Toename van gebruik van de diepe ondergrond voor de opslag van CO2 en ook

duurzame gassen (zoals waterstof).

Deze veranderingen zullen effect hebben op het functioneren van het bodem- en
watersysteem. Deltares kan hierbij de risico’s, mogelijkheden en grenzen van de systemen
aangeven en op die manier een bijdrage leveren aan de energietransitie.
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Zoet water, sediment (zand, grind, slib) en mogelijk in de toekomst water uit de diepe
ondergrond vormen daarnaast belangrijke resources. Het circulair maken van deze stoffen-
en waterkringlopen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. Deltares
kan met haar kennis van deze natuurlijke hulpbronnen en de kennis van het functioneren van
bodem- en watersystemen dus een substantiële bijdrage leveren aan de circulaire economie.
Enerzijds op het gebied van de kansen die het water- en ondergrondsysteem biedt, maar ook
voor de uitdagingen als gevolg van de (mogelijk) negatieve effecten van de grote transities op
deze systemen.

Kennisdoelen en ambities

Voor de kennisbasis is het belangrijk om de komende jaren tools te ontwikkelen voor
overheden en bedrijven die de energietransitie willen bewerkstelligen en/of “circulariteit”
nastreven in hun eigen domein. Deze tools brengen de beschikbaarheid van hulpbronnen in
kaart en kunnen gebruikt worden voor assessments en risicoanalyses. Tevens kunnen op
basis van deze tools nieuwe handelingsperspectieven worden ontwikkeld en (integrale)
oplossingen worden doorgerekend op hun impact.

Deltares wil ook kennis ontwikkelen over de verbindingen (“nexussen”) tussen de
verschillende kringlopen (energie, water, grondstoffen, koolstof), de afwegingen en de
onderlinge relaties tussen de betrokken sectoren. Het doel is om integrale oplossingen te
ontwikkelen, die de basis kunnen vormen voor beleidsplannen en integrale ontwerpen. Voor
Nederland kan dit belangrijke input leveren voor de omgevingsvisies die verplicht worden
vanuit de omgevingswet. Zowel bij de omgevingsvisies als bij de nexusbenadering staat een
gebiedsaanpak centraal, waarbij verschillende kringlopen bij elkaar komen. Internationaal
kunnen deze integrale oplossingen van groot belang zijn voor bijvoorbeeld studies naar de
impact van stuwdammen. Het onderzoek aan transities en nexussen is per definitie domein-
overstijgend. Deltares zal op deze onderwerpen dan ook samenwerken met strategische
kennispartners, zowel bij de TO2 organisaties als bij de RKI’s. Er wordt ook aansluiting
gezocht bij universitaire instellingen, die betrokken zijn bij de NWA routes circulaire
economie, energie en leefomgeving.

De energietransitie en circulaire economie bieden kansen om nieuwe technologieën (enabling
technologies) te ontwikkelen en in te zetten. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe methoden en
technieken op het gebied van “meten- en monitoren”, “big data” en “software”. Nieuwe
technologieën en (integrale) oplossingen worden in de praktijk getoetst in proeftuinen, zowel
nationaal als internationaal. Deze “living labs” bieden  kansen voor cocreatie met overheden,
andere kennisinstellingen, bedrijven en burgers. Het te ontwikkelen instrumentarium moet
deze processen faciliteren, door nauw aan te sluiten bij de behoeften van de stakeholders via
bijvoorbeeld visualisaties, serious games en apps.

Programmering 2018

In 2018 worden verschillende onderzoeksactiviteiten binnen dit kennisimpuls programma
opgepakt. De activiteiten worden nader uitgewerkt waarbij ook afstemming wordt gezocht met
het programma “duurzaamheid en leefomgeving” van Rijkswaterstaat.
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Het is niet mogelijk om alle hierboven in het kader van de energietransitie genoemde
ontwikkelingen in de breedte op te pakken. In het programma van 2018 zal in ieder geval een
start worden gemaakt om de effecten van meer en grotere windparken op zee te
onderzoeken. De andere genoemde ontwikkelingen zullen op hoofdlijnen verder worden
uitgewerkt zodat een aantal van deze ontwikkelingen in het komend jaar kunnen worden
opgepakt.

Roadmap Toolbox RTC: Voor de optimale inzet van duurzame bronnen in het elektrische en
thermische deel van het energiesysteem is het essentieel dat vraag en aanbod van energie in
real-time goed op elkaar worden afgestemd. De Real-Time open source Control Toolbox van
Deltares, ontwikkeld voor operationeel waterbeheer, kan in potentie prima gebruikt worden
voor optimalisatie van duurzame energie in relatie tot de energievraag. RTC Tools kan ook
omgaan met onzekerheden zoals weersvoorspelling, energieprijzen en fluctuaties in energie-
aanbod. Voor 2018 is het doel tweeledig. Enerzijds kan een (forse) stap worden gezet bij het
verbeteren van de prestaties van het model. Anderzijds is het doel ook om het model al toe te
passen in lopende trajecten (o.a. Slim Watermanagement en Slim Malen) om ervaringen met
het gebruik in de praktijk op te doen.

TEO/Warmtenetten, Living Labs: Deltares heeft in samenwerking met IF Technology de
potentie van energie uit oppervlaktewater (TEO) onderzocht. Deze potentie is zeer groot. Er
liggen echter nog tal van onderzoeksvragen die opgepakt moeten worden om (een deel van)
deze potentie aan te kunnen wenden:

o Technisch: wat is de potentie en technische haalbaarheid, welke mogelijkheden zijn
er voor opslag in de ondergrond, hoe om te gaan met leidingwerk, wat is de impact op
ecologische kwaliteit bodem en water, etc.

o Economisch: wat zijn kosten baten en hoe zijn deze verdeeld, is er concurrentie met
andere warmteopties, wat zijn mogelijke verdienmodellen, etc.

o Governance: hoe regel je de participatie en zijn er kansen om mee te koppelen met
andere opgaven, zoals riolering en vergroening.

o Planning: ontwikkelen van benodigde adaptatiepaden, hoe geef je de ruimtelijke
inpassing vorm.

Er worden al gesprekken gevoerd over een tweetal pilots waarvan een op lokale schaal
(living lab Leiden) en een op regionale schaal (Provincie Zuid-Holland).   De doelstelling van
deze pilots is om te onderzoeken wat er komt kijken bij een grootschalige uitrol van
TEO/Warmtenetten. Beide proeftuinen kunnen dit jaar worden opgestart.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een Joint Industry Project over grootschalige ondergrondse
warmte-opslag (JIP GOWO) met een groot aantal partijen. GOWO zou een gamechanger
kunnen zijn voor een snelle introductie van geothermie en hergebruik van restwarmte. Het
programma zou de tweede helft van dit jaar kunnen worden gestart.

Verkenning grootschalige energiewinning op zee: Grootschalige winning van energie op
zee kan tot problemen leiden in het elektriciteitsnet vanwege de grote pieken en dalen in de
productie. Om die reden wordt er gekeken (o.a. door TenneT en Alliander) naar de
mogelijkheden voor zogenaamde energie-eilanden voor opslag van energie, met combinaties
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van batterijen en valmeren. Daarnaast geeft de grootschalige uitrol van windmolenparken nog
niet onderzochte effecten op het zee- en kustsysteem (wind, golven, het getij, stroming,
troebelheid). Bij deze activiteit worden onderzoeksvragen rondom deze grootschalige
toepassing van windenergie en de daar aan verbonden energie-eilanden verkend. Dit sluit
aan bij het “Nova Delta” initiatief van de topsector Water en de plannen van de Europese
Commissie voor energiewinning op zee.

Circulaire economie: Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en
hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de keten. Deltares
beschouwt circulaire economie op systeemniveau, waarin water, bodem en sediment als de
belangrijke grondstoffen worden gezien. Onze kennis van water- en bodemsystemen kan
circulaire oplossingen dichterbij brengen door het ontwikkelen van strategieën op
verschillende schaalniveaus - van steden tot stroomgebieden. In onze projecten laten we zien
waar in het systeem het beste ingegrepen kan worden en welke impact dit heeft. Hierbij
zetten wij in op multifunctionaliteit en op samenwerking tussen verschillende disciplines en
stakeholders. Dit vergt complexe afwegingen, waarvoor een beslissingsondersteunend
instrument wordt ontwikkeld in twee stappen: een circulaire economie scan (CE scan) en een
afwegingstool.

Het opzetten van een CE scan heeft als doel lessen te trekken uit projecten, daarmee kennis
op te bouwen over circulaire gebiedsprocessen en deze kennis in te zetten in nieuwe
projecten. De CE scan kan direct worden toegepast op een aantal lopende projecten o.a.
rond grondwatervoorraden: COASTAR, Puridrain en Zoetwaterschermen. De CE scan levert
input voor een nieuwe afwegingstool die de impact van een systeembenadering ten behoeve
van circulaire economie inzichtelijk maakt en waarmee handelingsperspectieven kunnen
worden ontwikkeld. Deze afwegingstool wordt een uitbreiding van bestaande software tools,
zoals CIRCLE en de Adaptation Support Tool.

Scenario’s voor de Water, Food, Energie Nexus: Er is een groeiende behoefte aan
integrale “nexus” scenario-studies, waarbij de wederzijdse effecten van water, landbouw en
energie integraal uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld hoe de energietransitie en veranderende
landbouw invloed hebben op het watergebruik (trade-offs). Daar worden nu veel aannames
gemaakt, maar de aannames in de ene sector zijn niet altijd consistent met de andere sector.
Daar kan op basis van bestaande modellen nog een slag worden gemaakt o.a. door een
goed framework te kiezen (definiëren en uitwerken van de verbanden) en betere koppelingen
te maken met bestaande hydrologische modellen met energiemodellen (TIAM; ECN) en
voedselmodellen (WOFOST; WUR). Doel is om deze kennis en modelontwikkeling
gezamenlijk met Nederlandse partners op te pakken: TNO/ECN, PBL en WUR. Tussen de
TO2 organisaties is deze samenwerking reeds in 2017 gestart.

Relatie met kennisagenda’s

Dit kennisimpuls programma heeft een duidelijke relatie met de volgende agenda’s:

o Vakdepartementen en Topsectoren: EZK, I&W en BIZA (NOVI, omgevingswet), TS
Water en TS Energie.
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o De Nationale Wetenschapsagenda-routes: routes Energietransitie, Circulaire
economie, Blauwe Route, Leefomgeving.

o KIA Topsectoren:  MU Klimaat en Water, MU Circulaire Economie, ST ICT, ST Meet
en Detectie technologie.

o KIA Deltatechnologie: KIC Water en Energie, KIC Water & Voedsel, KIC Duurzaam
gebruik van watersystemen.

o NKWK onderzoekslijnen: Water en Energie, Water en Voedsel, Lumbricus.
o KIA Watertechnologie: thema Recourse Efficiency.
o Investeringsagenda UVW, IPO en VNG: Energietransitie en Circulaire economie.
o EU H2020 thema 5: Klimaatactie, Milieu, Hulpbronefficiency en Grondstoffen.

 Gezonde watersystemen4.2

Trends, ontwikkelingen en maatschappelijke vragen

Dit kennisimpuls programma richt zich op de (beleids)opgaven met betrekking tot:

 Het realiseren van chemisch schoon en ecologisch gezond water voor natuur en
duurzaam gebruik,

 Het vergroten van de ecologische veerkracht van grond- en oppervlaktewatersystemen,
 Duurzaam sedimentbeheer in de delta als middel om zowel zoete, zoute als brakke

wateren goed te laten functioneren en
 Het ontwikkelen van ‘nature-based’ oplossingen ter versterking van bovenstaande

opgaven.

In Nederland is ondanks de al gerealiseerde verbetering van de waterkwaliteit een stevige
inspanning nodig om de doelen van de Europese richtlijn KRW en KMS te realiseren.
Meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en (micro)plastics vormen een
toenemende bedreiging voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater met bijkomende
gezondheidsrisico’s. Om tot effectieve maatregelen te komen is meer inzicht en kwantitatieve
informatie nodig over de bronnen, transport en gedrag van stoffen en de effecten daarvan op
watersystemen en gevolgen voor gezondheid.

Daarnaast staat de ecologische veerkracht van de Nederlandse grote wateren de laatste
jaren onder druk omdat de natuurlijke ecologische, morfologische en waterloopkundige
processen in de grote wateren zijn veranderd. Klimaatverandering zal ook effect hebben op
de toestand en de ecologische ontwikkeling van bodem- en watersystemen. Het vermogen
om met al deze veranderingen om te gaan, heet veerkracht. Het complex aan stress factoren
vraagt om integrale kennis van de systemen in de keten van ecologie, waterkwaliteit,
sediment, morfologie en hydrodynamica. Deze kennis helpt te schetsen hoe een veerkrachtig
systeem ingericht kan worden.

Verder is door de ingrepen in de rivieren en het landgebruik in stroomgebieden de
sedimentdynamiek van onze delta sterk veranderd. De vorm van de rivierbedding raakt uit
balans en de toevoer van sediment naar de estuaria en kustwateren verandert. Actief
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sedimentbeheer is gericht op het in vorm houden van watersystemen voor waterveiligheid,
scheepvaart en natuur en het in standhouden van de (natuurlijke) uitwisseling van sediment
tussen Noordzee kust en Waddenzee. Voor onderbouwing van duurzame oplossingen voor
gezonde watersystemen vanuit een integrale context is meer inzicht nodig in het gedrag van
sediment en de interactie tussen sediment en ecologie, in relatie tot natuur en
waterveiligheid.

Als laatste zien we de vraag naar ‘nature-based’ oplossingen voor duurzame inrichting en
beheer van de grote wateren toenemen. ‘Nature based’ zijn oplossingen met het natuurlijk
systeem als uitgangspunt, een duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten en een efficiënt
gebruik van grondstoffen en materialen. Het zijn oplossingen voor het herstellen en behouden
van ruimtelijke kwaliteit en het behalen van duurzaamheidsdoelen. Belangrijke kennis
uitdaging is het vergroten van de toepasbaarheid van bestaande concepten en het
ontwikkelen van nieuwe concepten. Om dit mogelijk te maken is aanvullende kennis nodig.

Kennisdoelen en ambities

De vragen rond gezonde watersystemen zijn de laatste jaren verbreed; vragen gaan van
emissies en eutrofiering verder richting de effecten van inrichting, economische druk en
klimaatverandering op gebruiksfuncties, natuur en veerkracht van grote wateren. Het meer
jaren doel van dit kennisimpuls programma is het versterken van de kennisbasis om de
vragen te beantwoorden. Het gaat daarbij om twee velden:

 Systeemdynamiek waaronder de interactie tussen waterbeweging, morfologie,
waterkwaliteit, bodem en ecologie, alsook de effecten van klimaatverandering en de
in Nederland voorgenomen transities en ingrepen op deze processen.

 Effectiviteit van ‘nature-based’ oplossingen als duurzame maatregel voor
klimaatadaptatie, en herstellen en behouden van ruimtelijke kwaliteit.

Deltares zal voor het versterken van de kennisbasis inzetten op het verbeteren van het model
instrumentarium. Het gaat daarbij om modellen voor het vergroten van integraal begrip van
de watersystemen. Daarnaast gaat het ons om het kwantificeren van effecten van stoffen op
de ecologie en humane gezondheid en van de effectiviteit van inrichtingsmaatregelen op het
vergroten van de veerkracht van een watersysteem. Deltares zal een belangrijke rol spelen
bij de integratie, zowel van de tools als integratie van modeluitkomsten en vertalen naar
betekenis voor het watersysteem. Expert input van andere kennisinstituten is echter cruciaal.
Het instrumentarium wordt daarom zo ontwikkeld dat externe kennis kan worden
binnengehaald.

Kennis wordt gebied specifiek ontwikkeld met oog voor onderlinge consistentie. Voor het
analyseren van veranderingen in integraal functioneren van bodem- en watersystemen
maken we gebruik van innovatieve monitoringstechnieken, ‘big data’ en data-model integratie
technieken. De versterkte kennisbasis levert integrale inzichten en handelingsperspectieven
op voor inrichting van watersystemen en behalen van doelen uit de KRW en KMS.
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Programmering 2018

In 2018 zullen verschillende onderzoeksactiviteiten worden gestart. In de opstartfase van dit
programma wordt focus aangebracht en zullen de kennisproducten nader worden
beschreven. We starten met de volgende activiteiten die in 2018 zullen leiden tot een aantal
kennisproducten.

Waterkwaliteit en gezondheid

 Ontwikkelen van risicokaarten nieuwe stoffen voor gebruiksfuncties van oppervlakte-
en grondwater. Op basis van kennis over routes en bronnen worden ‘hotspots’
geïdentificeerd voor natuur, drinkwater, waterrecreatie en waterkwaliteit-afhankelijke
economische sectoren. Scenario’s voor de toekomst is de volgende stap. Hierbij
wordt nadrukkelijk de expertise van het RIVM op het gebied van stoffen gezocht.

 Een nieuwe conceptuele modelbeschrijving van emissies. De modellering van de
emissies van diffuse bronnen is momenteel een zwakke schakel in de
waterkwaliteitsmodellering. Samenwerking met anderen voor kennis van specifieke
bronnen is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld met Wageningen Environmental Research
voor landbouw emissies.

 Samenhang en vernieuwingen aanbrengen in integrale modellering van slibdynamiek,
primaire productie en vegetatie-fysica interacties.

 Samenhang aanbrengen in ecologische modellen van regionale en Rijkswateren.
Sleutelpartners hierbij zijn RWS-WVL en STOWA.

 Grondwaterkwaliteit staat onder druk door toenemend gebruik van ondergrond en
grondwater. Kennis van de risico’s van het meervoudig gebruik is noodzakelijk om
effecten voor drinkwatervoorziening en KRW doelen aan te geven. Logische partners
hierbij zijn TNO, RIVM en KWR.

Sedimentbeheer

 Kansen- en knelpuntenkaart sedimentbeheer rivieren (inclusief uiterwaarden), zee en
kustgebieden. Een kaart geeft aan waar de trends op termijn problemen en kansen
opleveren voor bevaarbaarheid, vaarwegennetwerk, ecologische waarde in relatie tot
KRW, natuur en veiligheid. Vanuit deze kaarten geven we aan welke kennis nodig is
om ook handelingsperspectieven te schetsen voor bepaalde watersystemen.

 Review van de procesbeschrijvingen van slibdynamiek in de verschillende
modeltoepassingen voor onder meer Markermeer, IJsselmeer, Rijn-Maasmonding,
Scheldemonding, Noordzee en Waddenzee.

‘Nature based’ oplossingen

 Overzicht van bestaande kennis over de potentie van bouwen-met-slib gebaseerd op
recente projecten en ervaringen met inpolderingen en slibdepots. Resultaat wordt
vastgelegd in een overzichtspaper dat de basis kan vormen voor een
onderzoeksvoorstel voor de Marker Wadden onder de call NWO ‘Living Labs in the
Dutch Delta’. Belangrijke stakeholders hierbij zijn Ecoshape en RWS.
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 Ontwikkelen van vegetatie-modellen in relatie tot golven en morfologie. We doen dit
aan de hand van een aantal praktijkcases voor kustwateren, meren en rivieren.
Hierbij zal de kennis van enkele universiteiten worden betrokken (o.a. TUD, TUT en
UU).

Relatie met kennisagenda’s

Dit kennisimpuls programma heeft een duidelijke relatie met de volgende agenda’s:

o Kennis- en Innovatie Clusters: clusters Waterveiligheid, Water en ICT, Eco-
engineering, Duurzaam functioneren van watersystemen en Duurzaam gebruik
estuaria, zeeën en oceanen.

o NKWK onderzoekslijn: onderzoekslijnen Waterveiligheid, Nationaal water model,
Marker Wadden, Kustgenese, Rivieren, Duurzaam beheer grote wateren, Lumbricus
en Noordzee.

o Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater: de kennisparagraaf van de Delta-aanpak
Waterkwaliteit en Zoetwater richt zich op het combineren van kennis en het doelmatig
ontsluiten, inzichtelijk maken en sneller toepasbaar maken van kennis.

o Nationale Wetenschapsagenda: (1) de blauwe route. Deze agenda pakt vraagstukken
op die betrekking hebben op het toekomstperspectief en (2) Leven in de Delta:
versterken van de kennis over rivier- en kustsystemen, waterkwaliteitsproblematiek,
‘building with nature’ oplossingen.

o Gebiedsagenda’s: versterken van de kennisbasis voor vraagstukken uit de
gebiedsagenda’s Natuur Grote Wateren, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeergebied,
Noordzee en Wadden.
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 Thema Toekomstbestendige Infrastructuur5

Het thema Toekomstbestendige Infrastructuur bestaat uit twee kennisimpuls programma’s:
(1) vervangingsopgave en (2) resilient infrastructure en bodemdaling. Hierin wordt samen
gewerkt met diverse (kennis)partners, waarbij de inbreng van Deltares vooral ligt op de
kennis van water en ondergrond. Het doel van beide programma’s en de activiteiten voor
2018 worden hieronder nader toegelicht.

 Vervangingsopgave5.1

Trends, ontwikkelingen en maatschappelijke vragen

Nederland staat voor een zeer grote vervangingsopgave van de natte en droge infrastructuur.
Een groot deel van de (vaar)wegen, tunnels, aquaducten, dammen, dijken, kribben, sluizen,
riolering en andere bouwwerken ligt er al tientallen jaren. Als gevolg van veroudering,
klimaatverandering, ander gebruik en andere regelgeving zijn deze dringend aan vervanging,
verbetering of renovatie toe. In totaal is in de periode tot 2030 circa € 250 miljard nodig voor
rijkswegen, spoorwegen, gemeentelijke infrastructuur, waterveiligheid en ondergrondse
infrastructuur.

Infrastructurele objecten maken een onderdeel uit van een nationaal of regionaal
multifunctioneel netwerk. Veel objecten hebben functies in meerdere netwerken. De objecten
in deze netwerken zijn veelal ook in relatief korte periode gebouwd, zoals de stuwen en
sluizen in de Maas rond 1930. Het moment van vervanging van de objecten is hét moment
om de functionaliteit van de netwerken te moderniseren. Daarbij wordt opnieuw 50 tot 100
jaar vooruit gekeken om ze weer voor lange tijd functioneel te maken. De stijgende
zeespiegel zorgt in combinatie met een deels slappe bodem en bodemdaling voor een extra
uitdaging voor aanleg en het beheer en onderhoud van de infrastructuur en bebouwing in de
delta Nederland.

Kennisdoelen en ambities

Dit meerjarige programma is gericht op het versterken van de kennisbasis.

Om deze vervangingsopgave (economisch) optimaal en functie- en toekomstbestendig uit te
kunnen voeren zijn aantal majeure ontwikkelingen nodig, gericht op onder andere:

o De relatie tussen het functioneren van het netwerk en het functioneren van het object,
zowel fysiek als qua normen en eisen. Dit geeft inzicht in de kritische objecten en
onderdelen voor de verschillende functies van het netwerk.

o De veroudering van de infrastructuur, zodat meer zicht ontstaat op de werkelijke
(technische) restlevensduur van individuele objecten, en de functionele
restlevensduur van het netwerk. Dit geeft inzicht in wanneer welke vervangingen
nodig zijn.
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o Het inzicht krijgen in welke opties voor de planning van de vervanging mogelijk,
haalbaar en betaalbaar zijn voor het afwegen van vervangingsopties in het licht van:

o De optie van multifunctionaliteit, zoals bijvoorbeeld de combinatie van
waterkeren, waterkwaliteit en duurzame energie (voorbeeld: getijdencentrale
Brouwersdam).

o Het gebruiken van de opgave om tegelijkertijd doelstellingen te realiseren op
het gebied van energie en duurzaamheid.

o De onzekere toekomstscenario’s, zowel op het gebied van benodigde
functionaliteit als in relatie tot onzekere (extreme) klimaatscenario’s.

Het ontwikkelen van kennis, methoden en instrumenten zal erop worden gericht zodat er
informatie en handelingsperspectief mee kan worden gegenereerd die bij het nemen van de
cruciale beslissingen over de aanpak en uitvoering van vervangingsopgaven nodig is.

Programmering 2018

In 2018 zullen verschillende onderzoeksactiviteiten worden gestart. In de opstartfase van dit
programma wordt focus aangebracht en zullen de kennisproducten nader worden
beschreven. We starten met de volgende activiteiten die in 2018 zullen leiden tot een aantal
kennisproducten.

Ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de kritische netwerkobjecten en
interventietiming. Dit doen we door de kwaliteit van (belangrijke onderdelen van) objecten te
relateren aan de kwaliteit van het netwerk functioneren. Daarmee kan dan vanuit de
kwaliteitseis aan het netwerk worden bepaald welk inzicht in de kwaliteit van een object
voldoende is voor het bepalen van kritische beslismomenten in de vervangingsopgave. Dit
kan dan worden verbonden aan de eisen die aan data en nieuwe meettechnieken moeten
worden gesteld.

Ontwikkelen van een methode en/of instrumenten voor het zo scherp mogelijk
beoordelen van de huidige restlevensduur van objecten. De focus in 2018 ligt op het
verrijken van de activiteiten in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken. In aanvulling
daarop wordt voorgesteld om aandacht te geven aan de waterkerende functie van
kunstwerken. Door sterkere zeespiegelstijging en strengere eisen op het gebied van
waterveiligheid komen kunstwerken mogelijk eerder aan het einde van de functionele
levensduur. Met extra kennis over de relatie tussen de hydraulische belasting (golven,
overslag, overloop) en de stabiliteit van en interactie tussen de grond en constructie kan de
beoordeling van de restlevensduur van het kunstwerk worden verbeterd. Dat kan bijvoorbeeld
input geven voor het Prognose rapport (welke kunstwerken eerst te vervangen) en het Regio-
advies van Rijkswaterstaat.

Vergroten van kennis over en ontwikkelen van een methode en/of instrumenten voor
het bepalen van de mate van veroudering in de tijd van objecten en netwerken, gericht
op het kunnen voorspellen van belangrijke beslismomenten in de vervangingsopgave. De
verbeterde data-(degradatie)model integratie wordt daarbij gezocht in:
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o Het verbeteren van methoden voor het meten van degradatie in onderzoeks-
faciliteiten. In 2018 ligt daarbij de focus op de standaardisatie van de innovatieve
meetmethode PIV (Particle Image Velocimetry) voor nauwkeurige metingen van
stroomsnelheden in schaalmodellen van kunstwerken. Voorgesteld wordt de kennis
op dit gebied rond (overstortende) stuwen verder te ontwikkelen ten behoeve van de
vervangingsopgave van stuwen zoals in de Maas.

o Het verbeteren van instrumenten om in de praktijk gemeten degradatie modelmatig
mee te nemen. In 2018 ligt daarbij de focus op het verbeteren van (risico-gestuurde)
methoden om in de praktijk de degradatie van stalen damwanden te meten, op basis
van een probabilistische beschouwing van de grond-constructie interactie.

o Het verbeteren van methoden om uit het combineren van (niet) gestructureerde data-
sets kennis te ontlenen over de conditie en degradatie van infrastructuur. Multisensor
data fusie betreft de combinatie en analyse van data uit verschillende bronnen, om
het gedrag van een systeem betrouwbaarder en nauwkeuriger te bepalen. We willen
nieuwe methoden ontwikkelen om de kwaliteit / toestand van infrastructuur vast te
stellen, met gebruik van data uit bronnen die niet eerder zijn onderzocht. In 2018 zal
deze activiteit leiden tot een quickscan waarin de technologie wordt gekoppeld aan de
behoefte.

Relatie met kennisagenda’s

Deze activiteiten en ontwikkeling sluiten aan bij de KIC’s Waterveiligheid, Natte kunstwerken
en Watermanagement van de TKI Deltatechnologie. Het sluit ook aan bij een aantal
onderzoekslijnen binnen NKWK: Slim watermanagement, Waterkeren, Toekomstbestendige
Natte kunstwerken en Bodemdaling.

Er is synergie met het bestedingsplan voor klimaatbestendige infrastructuur en de focus
groepen levenscyclus management van infrastructuur en big data van Deltares. Deze
synergie kan in een later stadium nader worden uitgewerkt en de effectiviteit van de
activiteiten vergroten.

Samenwerking op deze onderwerpen loopt in diverse projecten en onderzoekstrajecten met
diverse (kennis)partners. Een belangrijke partner hierin is TNO, die kennis inbrengt van
constructies en materialen (staal en beton).

 Resilient infrastructure en bodemdaling5.2

Trends, ontwikkelingen en maatschappelijke vragen

Infrastructuur en netwerken vormen de ruggengraad van de samenleving. Dit omvat het
geheel aan verbindingen, zoals (spoor)wegen, havens, waterwegen, ondergrondse
infrastructuur en netwerken, zowel binnen als buiten stedelijk gebied. Een kleine verstoring
kan grote maatschappelijke gevolgen hebben, tot maatschappelijke ontwrichting aan toe. Het
is daarom noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbaarheid van de infrastructuur. Extreem
weer is een stressfactor die vaak invloed heeft op de beschikbaarheid van de infrastructuur.
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Door klimaatverandering wordt bovendien verwacht dat extremen in de toekomst nog
extremer worden en frequenter zullen voorkomen. De risico’s door bijvoorbeeld wateroverlast,
droogte (en als bijgevolg: bodemdaling) en hitte worden daardoor groter. De zeespiegel stijgt
en de bodem daalt in Nederland waardoor risico’s door overstromingen en droogteschade
aan de infrastructuur stijgen. In toenemende mate lopen de kosten van maatregelen om de
effecten van bodemdaling te niet te doen, op. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in
2016 berekend dat tot 2050 de totale schade kan oplopen tot 22 miljard euro, waarbij een
belangrijk deel bestaat uit schade aan infrastructuur. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden
dat een aanzienlijk deel van deze kosten vermijdbaar is met een aanpassing van het beleid.

De (vitale) infrastructuur moet de vereiste functies ook in de toekomst kunnen blijven
vervullen. Echter, de voorspellingen van de veranderingen van klimaat en bodem zijn
onderhevig aan grote onzekerheden. Het meenemen van deze onzekerheden in het ontwerp
en beheer van infrastructuur vraagt om nieuwe concepten en een adaptieve aanpak. Dit
betreft niet alleen de techniek, maar ook de bredere context, waarbij ook bestuurlijk-juridische
en ruimtelijke maatregelen een rol spelen.

Kennisdoelen en ambities

Dit meerjarige programma is gericht op het versterken van de kennisbasis voor twee velden:

o Kennis over duurzame bouw en onderhoud van (vitale) infrastructuur en netwerken in
deltagebieden, zoals havens, vaarwegen en bouwactiviteiten op, in of met (slappe)
grond, zoals wegen en spoorwegen en infrastructuur in stedelijk gebied.

o Het integreren en toepassen van kennis over water, ondergrond en infrastructuur om
de duurzame ontwikkeling en inrichting van deltagebieden te ondersteunen. Het gaat
hierbij om de ontwikkeling van handelingsperspectieven (een samenspel van
bestuurlijk-juridische, technische en ruimtelijke maatregelen) en de toepassing van
adaptatiepaden in relatie tot deze handelingsperspectieven.

Remote sensing technieken en het gebruik van drones en big data maken een snelle
ontwikkeling door. De combinatie en analyse van data uit verschillende bronnen maakt het
mogelijk om het gedrag van een systeem met haar aanpassingsvermogen betrouwbaarder en
nauwkeuriger te bepalen. Vanuit dit programma wordt de ontwikkeling van dergelijke
technieken gestimuleerd.

Programmering 2018

In 2018 zullen verschillende onderzoeksactiviteiten worden gestart. In de opstartfase van dit
programma wordt focus aangebracht en zullen de kennisproducten nader worden
beschreven.

Gevoeligheid en risico’s

o Idealiter wordt de gevoeligheid van infrastructuur voor extreem weer bepaald met
behulp van gedetailleerde en goed gevalideerde kwetsbaarheidskaarten. Een binnen
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een Europees project ontwikkelde methode om snel en goed inzicht te krijgen in de
gevoeligheid van de infrastructuur voor alle mogelijke bedreigingen zal verder worden
ontwikkeld.

o Verbeteren van het modelleren van wateroverlast bij wegen. Hiervoor is het belangrijk
om de waterbeweging in, op en in de gebieden rond de wegen goed te begrijpen en
deze in modellen vast te leggen. Hydrodynamische modellen vormen een uitbreiding
op de wateroverlast analyses vanuit de bestaande Blue spot analyse.

o Binnen risico- en assetmanagement wordt steeds meer de term “level of acceptable
risk” gehanteerd. Hierbij wordt niet meer uitgegaan van een vastgestelde eis, maar
van een acceptabel risiconiveau. Binnen dit project wordt deze aanpak verder
ontwikkeld om efficiënt te kunnen worden toegepast bij beheerders van
infrastructuurnetwerken, zoals binnen het project klimaatbestendige netwerken van
Rijkswaterstaat.

o Geotechnische constructies zoals ophogingen (bijvoorbeeld (spoor)weglichamen) en
grondkerende constructies kunnen door invloed van klimaatverandering anders belast
worden dan waarmee normaal gesproken rekening is gehouden tijdens het ontwerp.
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld grotere vervormingen van grondkerende
constructies, instabiliteit van weglichamen na wateroverlast/overstroming, erosie van
taluds, etc.

o In tegenstelling tot de droge infrastructuur is voor havens en vaarwegen weinig
bekend hoe kwetsbaar de gebruiksfuncties hierin zijn voor klimaatveranderingen. Zo
leiden toenemende droogteperiodes tot meer baggerwerkzaamheden en meer stress
op het goederentransport. Er zal een verkenning worden uitgevoerd naar deze
kwetsbaarheid/veerkracht op basis van de kennis en expertise vanuit de droge sector.

Adaptatie en handelingsperspectief

o Binnen eerdere onderzoeksprojecten is een tool en database ontwikkeld voor de
identificatie van maatregelen. Deze tool zal worden uitgebreid met maatregelen voor
meerdere typen infrastructuur en er zal een koppeling gemaakt worden met de
aanpak met adaptatiepaden. Ook zal worden nagegaan hoe deze tool past in de
bredere context, waarbij ook bestuurlijk juridische en ruimtelijke maatregelen een rol
spelen.

o Om kosteneffectieve maatregelen te realiseren is het belangrijk om klimaatadaptief te
bouwen zodat kan worden omgegaan met onzekerheden in de voorspellingen van
klimaatverandering. Uiteindelijk zal de klimaatadaptieve infrastructuur op een
vergelijkbaar kwaliteitsniveau ontworpen moeten kunnen worden als traditionele
infrastructuur, maar dan uiteraard klimaat robuust en toekomstbestendig.

Bodemdaling

o In 2018 richten we een meetsite in waar we bodemdaling gaan meten met grote
precisie op plekken waar al maatregelen zijn genomen en waar die niet zijn genomen.
Aan het eind van het jaar leveren we de site op (die de komende jaren gemeten moet
worden) en de eerste meetdata. Dit vormt een eerste stap in het op lange termijn
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verbeteren van het meten en monitoren van bodemdaling en de getroffen
infrastructuur.

o In 2017 heeft Deltares een set van nationale bodemdalingsvoorspellingskaarten
opgeleverd. Deze kaarten worden nu al veelvuldig gebruikt voor het uitvoeren van
stresstesten en het opstellen van regionale adaptatiestrategieën en omgevingsvisies.
Eind 2018 leveren we een nieuwe, verbeterde bodemdalingskaart van Nederland op,
inclusief effecten van mijnbouw. Uiteindelijk zal de bodemdalingskaart worden
vertaald in een kwetsbaarheidskaart voor de infrastructuur. In 2018 wordt vastgesteld
in hoeverre dit haalbaar is en wordt in een testcase een voorbeeld uitgewerkt.

Relatie met kennisagenda’s

Deltares is betrokken bij veel nationale en internationale (onderzoeks)projecten op het gebied
van ‘resilient infrastructure’ (o.a. H2020, World Bank, CEDR, Rijkswaterstaat, ProRail).
Belangrijk hierbij is het project klimaatbestendige netwerken van Rijkswaterstaat, dat als doel
heeft om eind 2018 een landelijke stresstest te hebben uitgevoerd en dat in 2020 moet leiden
tot een plan om in 2050 klimaatrobuuste netwerken te hebben.

Deze activiteiten en ontwikkeling sluiten aan bij de KIC’s Duurzame Deltasteden, Duurzaam
functioneren van Watersystemen en Natte Infrastructuur en Kunstwerken van de TKI
Deltatechnologie. Het sluit ook aan bij een aantal onderzoekslijnen binnen NKWK, namelijk
Klimaatbestendige Stad, Toekomstbestendige Natte kunstwerken en Bodemdaling en
Waterbeheer.

Verder levert dit project een kennisbasis voor verschillende andere nationale programma’s,
zoals de Nationale Wetenschapsagenda (o.a. de Blauwe Route en Kwaliteit van de
Omgeving), Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, de Nationale Adaptatie Strategie,
Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling, et cetera.

Voor bodemdaling trekt Deltares het nationale bodemdalingsconsortium van de belangrijkste
kennispartijen (TU, UU, Deltares, TNO, WUR) en is nauw betrokken bij het NIB (Nationale
Informatievoorziening Bodemdaling). Met dit consortium wordt nu al intensief samen gewerkt
en dat willen we ook binnen deze impulsinvesteringen blijven doen. We werken veel samen
met de TU op het gebied van meten en monitoren en de nationale bodemdalingskaarten
maken we samen met TNO en de WUR. Daarnaast hebben we nauw contact met de
gebruikers zoals gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook met de
ingenieursbureaus. Internationaal voert Deltares het secretariaat van de UNESCO werkgroep
voor bodemdaling en werkt Deltares samen met internationale partners, zoals de USGS.
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 Financiën en verbandenA



Kennisimpulsprogramma Bedrag x
€1.000

Departement Topsectoren NKWK onderzoekslijnen NWA routes Andere agenda's

Grenzen aan adaptatie 700 IenW,  EZK,  BuZa TS Water, TKI
Deltatechnologie, TKI
Watertechnologie

Kustgenese 2.0,
Toekomst bestendige
Natte kunstwerken,
Klimaatbestendige stad

Blauwe Route,
Kwaliteit van de
omgeving

EU2020- Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials - climate adaptation impacts and services

Effecten van extreem weer 750 IenW,  EZK,  BuZa TS Water, TKI
Deltatechnologie,
TS High Tech
Systemen en
Materialen

Water en ICT,
Waterveiligheid, Rivieren

Blauwe Route,
Kwaliteit van de
omgeving

EU-FET- FLAGSHIPS – Tackling grand interdisciplinary science and
technology challenges-Energy, Environment and Climate change
EU2020- Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials - climate adaptation impacts and services
EU-Societal challenge: Europe in a changing world-Inclusive innovative and reflective societies
EC -priorities: migration

Energietransitie en circulaire
economie

775 EZK, IenW, BZK TS Water, TS Energie Water en Energie, Water
en Voedsel, Lumbricus

Energietransitie,
Circulaire economie,
Blauwe Route,
Kwaliteit van de
omgeving

KIA Deltatechnologie: KIC Water en Energie, KIC Water & Voedsel, KIC Duurzaam gebruik watersystemen.
KIA Watertechnologie, thema Resources Efficiency
Investeringsagenda UvW, IPO, VNG: Energietransitie en circulaire economie
EU H2020 thema 5: Klimaatactie, Milieu, Hulpbronefficiency en grondstoffen

Gezonde watersystemen 725 IenW, EZK TS Water, TKI
Deltatechnologie, TKI
Watertechnologie

Waterveiligheid,
Nationaal Water Model,
Marker Wadden,
Kustgenese 2.0, Rivieren,
Duurzaam beheer grote
wateren, Lumbricus,
Noordzee.

Blauwe Route KIC's: Waterveiligheid, Water en ICT, Eco-engineering, Duurzaam functioneren van watersystemen, Duurzaam gebruik estuaria,
zeeen en oceanen
Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
Gebiedsagenda's: Natuur grote wateren, IJsselmeergebied, Noordzee en Wadden

Vervangingsopgave 575 IenW TS Water, TKI
Deltatechnologie

Slim Watermanagement,
Waterkeringen,
Toekomstbestendige
Natte Kunstwerken,
Waterbeheer en
Bodemdaling

Transport &
Logistiek, Blauwe
Route

KIA Deltatechnologie: KIC Waterveiligheid, KIC Natte Kunstwerken, KIC Water Watermanagement

Resilient infrastructure en
bodemdaling

675 IenW, EZK TS Water, TKI
Deltatechnologie

Klimaatbestendige stad,
Toekomstbestendige
Natte Kunstwerken,
Waterbeheer en
Bodemdaling

Blauwe Route,
Kwaliteit van de
Omgeving

KIA Deltatechnologie: KIC's: Duurzame Deltasteden, Duurzaam functioneren van Watersystemen en Natte Infrastructuur en
Kunstwerken, Bodemdaling
Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling
Nationale Adaptatie Strategie
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie


