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De Stichting Deltares is één van de TO2’s (Toegepast 

Onderzoek Organisaties) van Nederland. Marin, NLR, 

TNO, en WR zijn de andere.

De missie van de samenwerkende TO2-instellingen is om een 

doorslaggevende bijdrage te leveren aan het oplossen van 

de maatschappelijk uitdagingen, de innovatiekracht van het 

Nederlandse bedrijfsleven te versterken en de overheid inhoudelijk te 

ondersteunen bij beleidsvragen.

De TO2 instellingen hebben drie hoofdtaken:

• Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis ten 

behoeve van het oplossen van maatschappelijke vragen en 

ondersteuning van overheidstaken en -beleid. Een deel van dit 

onderzoek valt onder wettelijk verplichte taken.

• Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis voor het 

versterken van de innovatiekracht en concurrentiepositie van 

Nederland, in het bijzonder voor de topsectoren.

• Het beheren van strategische onderzoeksfaciliteiten welke soms 

uniek zijn in Nederland en deels ook internationaal.

De missie van Deltares en de strategische doelen zijn 

beschreven in de Strategische Agenda Deltares 2018 – 

2021. Het onderzoek van Deltares moet bijdragen aan de 

missie en de strategische doelen. Dit is nader uitgewerkt 

in de Onderzoeksagenda Deltares 2018 – 2021, die in 

nauw overleg met overheid, kennispartners en private 

partijen is opgesteld. De Strategische Agenda en de 

Onderzoeksagenda zijn te vinden op de website. 

In november 2018 is door Deltares het Activiteitenplan 

en een begroting voor Strategisch Onderzoek in 2019 

ingediend. Dit activiteitenplan is afgestemd met een groot 

aantal stakeholders en is in diverse gremia besproken en 

positief ontvangen. Dit is in december door het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat gehonoreerd met 

een positief besluit ten aanzien van het toekennen 

van de gevraagde instituutssubsidie voor het boekjaar 

2019. De subsidie valt tevens onder de op 5 februari 

2018 in de Staatscourant gepubliceerde “Regeling van 

de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 

februari 2018, nr. WJZ/17203973, houdende regels voor 

het verstrekken van subsidies door de Ministeries van 

Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit aan de instituten voor toegepast 

onderzoek (Subsidieregeling instituten voor toegepast 

onderzoek)”. 

Anders dan voorheen ontbreken in de subsidiebeschikking 

en de regeling meer gedetailleerde aanwijzingen omtrent 

de verslaglegging en verantwoording van de besteding van 

de subsidiegelden. 
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Het verslag heeft een vergelijkbare indeling als het verslag 

van de voorgaande jaren. Volgens de Strategische Agenda 

2018-2021 is de kennisportfolio van Deltares ingedeeld in 

6 thema’s:

• Flood Risk

• Ecosystems and Environmental Quality

• Water & Subsurface Resources

• Delta Infrastructure

• Adaptive Delta Planning

• Enabling Technologies

Deze zes thema’s komen ook in dit verslag herkenbaar aan 

de orde. Daarnaast zijn er in het Activiteitenplan voor 2019 

twee thema-overschrijdende onderwerpen opgenomen: 

Noordzee en Resilient Rivers. 

De strategie van Deltares is erop gericht om in het totale 

projectportfolio kennis te ontwikkelen. De missie van 

Deltares is immers het op topniveau ontwikkelen en 

toepasbaar maken van kennis op het gebied van water, 

ondergrond en infrastructuur voor mens, milieu en 

maatschappij. De middelen van de instituutssubsidie 

vervullen daarbij een cruciale rol in het in stand houden en 

ontwikkelen van de kennisbasis voor de B.V. Nederland. 

Zij worden bijvoorbeeld ingezet voor het co-financieren 

van gezamenlijk onderzoek (JIP’s, EU projecten), voor 

het doen van verkenningen, voor het ondersteunen 

van relevante fundamentele kennisontwikkeling via 

promotietrajecten en voor het onderhouden van intensieve 

relaties met universiteiten door deeltijds hoogleraar- 

en docentschappen. In de omschrijving van de missie 

zit nadrukkelijk besloten dat we ontwikkelde kennis 

toepassen en verspreiden. We maken de ontwikkelde 

kennis ook toepasbaar voor anderen, zodat het niet blijft 

hangen in onderzoeksrapporten maar werkelijk van 

waarde is voor de samenleving. 

De Strategische Agenda en de Onderzoeksagenda zijn 

te vinden op de website. Met dit verslag geven we meer 

in detail inzicht in de activiteiten die in dit jaar in het 

kader van het Strategisch Onderzoek van Deltares zijn 

uitgevoerd en aan de hand hiervan kunnen altijd verzoeken 

om informatie of vragen worden gesteld via info@deltares.

nl. Ons motto ‘Dare to share’ geeft aan dat we graag onze 

kennis delen met alle partijen.

De proef op de som is altijd dat de door ons ontwikkelde 

kennis- en tools in praktijktoepassingen zijn weg vindt en 

meerwaarde levert. Wij menen met dit verslag hier een ruim 

scala aan voorbeelden van te laten zien. 
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Water & subsoil resources

Ecosystems & 
environmental quality

Dit thema richt zich op de ontwikkeling en toepassing 

van kennis om de veiligheid tegen overstromingen te 

vergroten. Het hoofddoel van het thema is om de kans 

op verlies aan mensenlevens en de maatschappelijke 

en economische impact van overstromingsrampen te 

verkleinen, en handelingsperspectieven te bieden voor 

de korte en lange termijn. 

Het thema heeft een stevige ambitie: wereldleider zijn 

op het gebied van flood risk door de combinatie van 

kennis over flood risk management, fysische kennis van 

waterstanden, golven en waterkeringen en kennis over het 

voorspellen van extreme omstandigheden, het uitbrengen 

van waarschuwingen (ook early warning) en hoe te 

handelen bij dreigende nood. 

Het thema speelt een grote rol in de Nederlandse 

kenniswereld en is ook in het buitenland beeldbepalend 

voor de BV Nederland. Meerdere thema’s houden zich 

bezig met water of waterveiligheid. Het thema Flood 

Risk heeft een meer specifieke focus op waterveiligheid 

gerelateerd aan rampen of mogelijke rampen en hoe 

daarna te handelen. Hierin is ook een verbreding 

ingezet: rampen zijn niet uitsluitend gerelateerd aan 

overstromingen maar kunnen ook worden veroorzaakt 

door andere natural hazards.
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Relevantie
Natuurrampen zijn aan de orde van de dag en met 

de moderne media komen deze steeds sneller en 

prominenter in het nieuws en in het bewustzijn. 

Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft in 

delta’s of in nabijheid van kusten en rivieren en dit 

aandeel is stijgende. Extreem weer, zeespiegelstijging, 

bodemdaling en toename van bevolking en 

economische waarde doen de risico’s vaak sneller 

toenemen dan men zich realiseert. 

Nationaal staan de extremen in het weer, wateroverlast 

maar ook droogte, steeds nadrukkelijker op de agenda. 

Maar ook de langere termijnveranderingen zoals 

zeespiegelstijging bepalen de agenda. 

Nationaal ligt de nadruk vooral op implementatie van 

de risicobenadering in toetsing en ontwerp en is er 

minder aandacht voor doorontwikkeling van het daarvoor 

benodigde instrumentarium. Bij de implementatie komen 

er wel vraagstukken naar boven ten aanzien van de hoger 

wordende kostenramingen van de dijkversterkingen. 

De internationale ontwikkeling richt zich steeds meer 

op het voorkomen en omgaan met rampen in het 

algemeen (disaster risk reduction). Daarbij is steeds 

meer belangstelling voor de combinatie van extreme 

gebeurtenissen en cascade-effecten. Optredende 

extremen liggen ook steeds vaker buiten de voorspelde 

bandbreedte. Daarnaast is er een toenemende aandacht 

voor de weerbaarheid (resilience) tegen rampen en een 

“build back better” herstel.

De relevantie van waterveiligheid voor Nederland en de 

wereldbevolking is evident. Het staat hoog op de nationale 

en internationale agenda’s. Internationaal zijn de agenda’s 

van het de Sustainable Development Goals van UN en het 

Sendai Disaster Risk Reduction Framework dominant. 

Deze agenda’s streven naar een steeds duurzamer 

ontwikkeling van de wereld (zie ook de SDG’s ) en adaptief 

inspelen op veranderingen van onder meer klimaat. 

Nationaal spelen de kennis- en innovatie-agenda’s van 

de Topsectoren (met name Topsector Water&Maritiem), 

I&W/DGWB, Rijkswaterstaat, NKWK waterkeringen, 

de waterschappen (onder andere via STOWA), het 

Deltaprogramma en het nieuwe missiegedreven 

innovatiebeleid van de ministeries een belangrijke rol.
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In 2019 heeft het thema waterveiligheid een aantal 

onderwerpen behandeld (die al een continue

ontwikkelingslijn hadden ten opzichte van 

de voorgaande jaren) in het voorkomen van 

overstromingen en het beperken van de gevolgen. 

 In 2019 is het thema zich meer gaan focussen op ‘multi-

hazards’, dit wil zeggen het in samenhang beschouwen 

van meerdere hazards. De reden hiervoor is dat 

verschillende hazards met elkaar gecorreleerd kunnen 

zijn (stormvloed en hevige wind, hoogwater op rivieren 

en aardverschuivingen). We zien ook dat gebruikers 

van voorspellingen daarin grote interesse tonen (denk 

bijvoorbeeld aan de gevolgen van orkaan Irma op het 

eiland Sint Maarten (2017) of aan cycloon Idai, die in 2019 

na ravage aan de kust van Mozambique voor enorme 

overstromingen landinwaarts zorgde).

Verder zijn we ingegaan op impact tools voor een 

breder scala aan mogelijke gevolgen (bijvoorbeeld: 

gezondheidsrisico’s in relatie tot overstromingen). Tot slot 

hebben we in vergelijking met 2018 meer de nadruk gelegd 

op ‘response en recovery’.

Er is een aanvullende onderzoekslijn ‘Impact of extreme 

weather’ gestart, dat programma overstijgende problemen 

adresseert. Het heeft invulling gegeven aan het omgaan 

met “expect the unexpected” en daarmee een verbreding 

van het thema ten aanzien van rampen.

Een tweede programma overstijgende onderzoekslijn gaat 

over ‘Disruptive technologies’. Hierbinnen is getracht, in 

afstemming met het thema Enabling Technologies, om met 

tot nu toe weinig gebruikte nieuwe technieken op een aantal 

onderwerpen doorbraken te realiseren. Het gaat dan met 

name om de doorontwikkeling van hybride modellering: een 

combi van datascience en fysische modellen.
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De programma’s binnen dit thema omvatten zowel 

nationale als internationale vraagstukken, met 

uitzondering van het programma future proof dikes dat 

in belangrijke mate nationaal georiënteerd is. De vijf 

programma’s in het thema zijn:

• Flood Risk strategies: dit programma richt zich 

onder meer op risk & impact assessment, de 

communicatie hierover en een integrale aanpak van 

strategieontwikkeling.

• Enabling early warning: dit programma ontwikkelt 

kennis en tools gericht op de real-time

• componenten van de flood risk management cyclus

• Quantifying flood hazards and impacts: dit programma 

richt zich op het kwantificeren van overstromingen en 

erosie en de mogelijke effecten hiervan langs de kust, 

de rivieren en tijdens hevige buien boven land.

• Future proof dikes: dit programma ontwikkelt 

kennis en tools voor de onderzoekslijne beoordelen, 

ontwerpen en beheren van waterkeringen.

• Impacts of extreme weather: deze lijn heeft als 

belangrijkste doel om meer inzicht te krijgen in de 

mogelijke gevolgen van extreem weer.

Daarnaast is er een aparte onderzoekslijn opgestart met 

betrekking op disruptive technologies: het gaat hierin om 

ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën 

als nieuwe benadering om tot oplossingen te komen: in 

2019 is gekeken naar Artificial Intelligence en Data driven 

modellering.
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Thema-breed 

-Disruptive technologies: 

Artificial Intelligence is toegepast voor de sterkte 

van dijkbekledingen. In 2019 zijn metingen van 

experimenteel onderzoek in de golfgoot vanuit het data 

science perspectief ingericht en daarna is een neuraal 

netwerk getraind en vergeleken met het bestaande 

bekledingenmodel.

-Impact of extreme weather: 

Schademodellen voor extreem weer worden gebruikt 

om het nut van maatregelen inzichtelijk te maken en 

om maatregelpakketten te optimaliseren. Ze worden 

ook gebruikt om hulpdiensten vlak voor een ramp 

beter te informeren over de ramp die er aankomt zodat 

hier beter op gereageerd kan worden. Er is een model 

framework ontwikkeld waarmee de gevolgen van extreme 

weersgebeurtenissen eenvoudiger berekend kunnen 

worden voor elk gebied ter wereld met gebruik van 

wereldwijde openbare data (GHIRAF). Hierdoor kunnen 

betere maatregelpakketten gekozen worden en zijn 

hulpdiensten beter geïnformeerd zodra een natuurramp 

plaatsvindt. Deze methodiek is in projecten gebruikt om 

schattingen te maken van het aantal getroffen mensen, en 

om de overstromings- en windschade te voorspellen.

Flood Risk Strategies

Nieuwe ontwikkelingen in het modelleren van 

overstromingsschade zijn complexe multi-variabele 

modellen gebaseerd op historische schadegegevens en 

machine learning technieken ten behoeve van kosten-

batenanalyses, verzekeringen en schade voorspellingen 

voor noodhulp (met en voor het Rode Kruis is dit een 

toepassing voor het prioriteren van noodmaatregelen). 

Het doel en de maatschappelijke impact zijn een bijdrage 

aan het prioriteren van maatregelen, en daarmee zoveel 

mogelijk reductie in slachtoffers/getroffenen. Goede 

inschatting van slachtoffers en schaden is de basis 

voor een goede inschatting van verwachte baten van 

risicoreductie (Red Cross).

Voor de komende jaren ligt de focus meer bij ‘multi-hazard 

risk assessment’ in stedelijk gebied om de veerkracht 

vansteden en kritieke infrastructuren te verbeteren.
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Onderzoek naar Impact assessment, inclusief bijdragen 

aan ontwikkelingen rond impact-based forecasting, 

is in 2019 voortgezet; met meer aandacht voor hoe 

onzekerheden (in klimaat en in schatting van hazards) van 

invloed zijn op de risk assessment en ook aandacht voor 

de communicatie van/over risico’s. Met als case-study de 

ontwikkeling van nieuwe strategieën voor risk recovery 

voor het eiland Sint Maarten na orkaan Irma.

Enabling Early Warning

Deltares begeleidt en stuurt de voortdurende ontwikkeling 

van de operationele waterstandsverwachtingen van 

Rijkswaterstaat. De in het R&D-programma “Enabling 

Early Warning” ontwikkelde kennis wordt gebruikt 

om betere verwachtingen te maken én om de daarop 

gebaseerde besluitvorming daar goed op te laten 

aansluiten. Dit draagt positief bij aan de voorbereiding 

op en reactie tijdens hoogwatercrisis. Ook wordt hiervan 

geprofiteerd door bijvoorbeeld de scheepvaart op zowel 

rivieren en kanalen als in de havens en estuaria.

Quantifying Flood Hazards and Impacts

Door klimaatverandering kunnen hevige overstromingen 

veel vaker dan tegenwoordig gaan voorkomen en kan de 

kust sneller gaan eroderen. Dit wordt al ervaren op kleine 

tropische eilanden (Small Island Development States 

SIDS) waarvoor Deltares met een reeks klanten (U.S. 

Geological Survey en Wereldbank) en kennispartners 

(IHE Delft, TU Delft, U. Western Australië, NOAA) kennis 

en tools heeft ontwikkeld om de overstromingsgevaren 

in de toekomst beter vast te kunnen stellen. Dit betreft 

de ontwikkeling en validatie van XBeach en SFINCS, het 

gebruik van een door ons gemaakte BEWARE database 

om het gevaar van golfoploop en kansrijke locaties voor 

rifherstel in kaart te brengen, en publicaties hierover in de 

literatuur, krant en radio. Onze resultaten zijn opgenomen 

in het lesprogramma klimaatverandering voor het basis- 

en middelbare onderwijs van de Marshall Islands. Deze en 

toekomstige generatie eilanders leert van kinds af aan wat 

de gevolgen van klimaatverandering betekent voor hun 

leefomgeving.  
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Het programma wil hazards en impacts sneller kunnen 

berekenen zodat mogelijk optredende situaties binnen 

redelijke tijd kunnen worden berekend om zo variaties in 

belastings- en oplossingsscenario’s in beschouwing te 

kunnen nemen.

Op het onderwerp “wateroverlast” vinden ontwikkelingen 

plaats door het verbeteren van de definitie van 

ontwerpbuien onder huidige en toekomstige 

klimaatcondities, de verbeterde bepaling van 

afvoerextremen (GRADE) en het onderzoeken van 

compound events (belasting door directe regenval, 

rivieroverstromingen en overstroming uit zee) en multi-

hazards (erosie en overstroming) en het doorvertalen naar 

impacts.

Future Proof Dikes

Het programma Future proof Dikes heeft zich in 2019 

gericht op het onderwerp Taaie Dijken. De focus op één 

onderwerp was nieuw en heeft goed gewerkt. Het heeft 

nieuw inzicht gebracht in de trits overstromingsrisico-

overstromingskans-sterkte van dijken. Tevens bood 

dit een goede basis voor discussie met RWS, het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma, waterschappen en 

NL ingenieurs. Belangrijk inzicht is dat het materiaal van 

de dijk zeer bepalend is voor het overstromingspatroon. 

Als de dijken taaier zijn dan gedacht, of taaier kunnen 

worden gemaakt, kunnen we dan de gevolgen van 

overstromingen beperken? Daarom is ook onderzoek 

gedaan naar het geotechnische gedrag van dijken: hoe 

sterk is de dijk nou echt? Daarvoor hebben we een nieuwe 

berekeningsconcept ontwikkeld waarmee de sterkte 

van de dijk tijdens vervorming kan worden berekend. 

De parameters die bij een berekening een rol spelen 

zijn lastig te bepalen: een groot grondlichaam gedraagt 

zich anders dan een monster dat je kunt beproeven. 

Daarom is een eerste stap gezet in de verbetering van 

laboratoriumproeven en is een methode ontwikkeld om bij 

een proef rekening te houden met de vervorming van het 

grondmonster. Tot slot is er een werksessie gehouden over 

het bepalen van de belasting tegen dijken. Daarbij bleek dat 

er 3 interessante ontwikkelrichtingen zijn voor het omgaan 

met extreme belastingen: meer denken vanuit plausibele 

scenario’s dan vanuit uitputtende statistiek, nagaan waar 

fysieke kenmerken de onzekerheden indammen en 

kijken welke vereenvoudiging mogelijk is in databases 

en statistiek als de combinatie van sterkte van dijken en 

belastingen in samenhang worden beschouwd.
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De druk op de ecosystemen en het milieu neemt 

toe door groei van bevolking en economie. Ook 

veranderingen in het klimaat hebben een impact 

op ecosystemen en daarmee ook op de diensten 

die ecosystemen voor maatschappijen leveren. 

Tegelijkertijd nemen de ambities van overheden voor 

het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit toe 

en is er een toenemende vraag naar oplossingen 

die gebruik maken van de natuurlijke processen en 

structuren van ecosystemen. 

Doel van dit thema is het ontwikkelen van duurzame 

oplossingen voor sedimentbeheer van rivieren en 

kustwateren, het verbeteren van de kwaliteit van water 

en bodem, en het herstellen en beschermen van de 

watergebonden ecosystemen in stroomgebieden, delta’s 

en kustgebieden. Daartoe ontwikkelen we kennis over 

het functioneren van water- en bodemsystemen en de 

invloeden van klimaatverandering en menselijke ingrepen 

daarop, en kennis over de impact van herstelmaatregelen. 

Deze kennis wordt via model- en informatiesystemen 

beschikbaar gemaakt voor beleidsmakers, beheerders  

en gebruikers.
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De gevolgen van klimaatverandering, veranderingen 

in landgebruik, overexploitatie van natuurlijke hulp-

bronnen en ingrepen in onze watersystemen op de 

sedimenthuishouding, water- en bodemkwaliteit, 

habitats en ecosystemen zijn wereldwijd een grote 

zorg. Dit heeft geleid tot specifieke Sustainable 

Development Goals gericht op het realiseren van 

gezonde watersystemen, herstellen en beschermen 

van ecosystemen, duurzaam gebruik van 

ecosysteemdiensten en ‘nature based solutions’ voor 

klimaatadaptatie met betrekking tot het omgaan met 

extremen. Ook de Europese missiegebieden sluiten 

hierop aan. 

Richting gevend voor het onderzoek in dit thema zijn: 

• De missiegebieden van de Nederlandse overheid en 

Europa

• De nationale en Europese beleidsdoelen ten aanzien 

van duurzaamheid en het realiseren van gezonde 

water- en bodemsystemen (o.a. KRW, KRM, 

Natura2000);

De internationale afspraken op het gebied van Sustainable 

Development Goals met betrekking tot schoon water 

(SDG6), het beschermen van zoetwater ecosystemen 

(SDG15), duurzaam gebruik van zeeën en oceanen 

(SDG14) en natuurlijke oplossingen voor omgaan met 

klimaatverandering (SDG13).

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 bedreiging 

voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater met 

bijkomende gezondheidsrisico’s. Dit heeft geresulteerd in 

de Delta-aanpak Waterkwaliteit en een daarbij behorende 

kennisagenda om meer inzicht en kwantitatieve informatie 

te verkrijgen over de bronnen, transport en gedrag van 

stoffen en de effecten op ecosystemen en gevolgen voor 

gezondheid daar van. 

Door de ingrepen in de rivieren en het landgebruik in 

stroomgebieden is 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 is veranderd. Dit heeft een impact op 

waterveiligheid, scheepvaart en natuur langs de rivieren, 

alsook op de (natuurlijke) uitwisseling van sediment 

tussen Noordzee kust en Waddenzee.
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Als gevolg van een veranderend klimaat, ingrepen in de 

waterhuishouding en waterkwaliteitsproblemen staat de 

ecologische veerkracht van de Nederlandse grote wateren 

onder druk. Dit besef leidt tot een opgave om via inrichting 

en beheer de ecologische veerkracht te versterken en 

de ruimtelijke kwaliteit te herstellen en behouden. Vanuit 

beleid en maatschappij is daarbij behoefte aan ‘nature-

based’ oplossingen.

In het nationale innovatiebeleid komen deze maatschappelijke 

uitdagingen ook terug als missies, zoals:

• Kringlooplandbouw, waarbij er sprake is van gezonde 

bodemecosystemen en een nul-emissie naar 

grond- en oppervlaktewater. Hierbij zijn ecologische 

omstandigheden en processen het vertrekpunt 

voor voedselproductie, waardoor biodiversiteit zich 

kan herstellen en landbouw veerkrachtiger wordt. 

Circulaire economie is daarbij ook een belangrijke 

drijfveer.

• Duurzame en veilige wateren: veerkrachtige 

ecosystemen met een goede waterkwaliteit, waarbij er 

balans is tussen ecologische draagkracht en opgaven 

voor energietransitie, voedsel, visserij en andere 

economische activiteiten. Watersystemen hebben 

in dit streven ruimte voor natuurlijke processen 

en zijn klimaatrobuust en toekomstbestendig, en 

natuur wordt optimaal benut voor het realiseren van 

waterveiligheid.

• Low-carbon economie, waarbij land en water optimaal 

worden ingericht op maximaal vastlegging van CO2 en 

minimaliseren van emissies van broeikasgassen.
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Eind 2018 heeft een herijking van het thema plaats 

gevonden om een goede aansluiting te vinden met 

het missiegedreven onderzoek, zowel op nationaal als 

internationaal niveau. Tevens is de kennisimpuls rondom 

“gezonde watersystemen” geïntegreerd in het thema en is 

het onderwerp “waterkwaliteit en gezondheid” verankerd 

in het thema. De herijking heeft ook geresulteerd in het 

aanbrengen van focus door het selecteren van prioritaire 

onderwerpen waarmee het thema wil bijdragen aan de 

nationale en internationale missies:

• Sedimentbeheer van rivieren en kustwateren

• Ecologische veerkracht van watersystemen

• Water- en bodemkwaliteit en de impact op 

ecosystemen en gezondheid 

• Nature based solutions voor klimaatadapatie en 

herstel van de ecologisch kwaliteit van gebieden

• Integraal modelinstrumentarium voor morfologie, 

waterkwaliteit en ecologie

• Nieuwe meet- en monitoringtechnieken en big-data 

technieken

Om het onderzoek te faciliteren is de programmastructuur 

van thema EMK aangepast. In 2019 was het thema als 

volgt georganiseerd:

• Programma Resilient ecosystems

• Programma Environmental quality 

• Programma Nature based solutions   

• Programma Integrated Modelling and Monitoring 

Deze programma’s worden versterkt door: 

• (Kennisimpuls) Gezonde Watersystemen.
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Resilient Ecosystems

Het SO programma “Resilient Ecosystems” heeft als doel 

de veerkracht van waterrijke ecosystemen te vergroten 

zowel voor het functioneren van deze systemen als 

de draagkracht voor de ecosysteemdiensten die ze 

kunnen leveren. Hiervoor moeten we enerzijds begrijpen 

hoe systemen reageren op klimaatveranderingen en 

menselijke ingrepen, en anderzijds oplossingen vinden om 

de veerkracht duurzaam te vergroten. Dit gebeurt langs 

drie programmalijnen:

• Sleutelprocessen voor veerkracht: om de veerkracht 

van waterrijke ecosystemen te bepalen is meer 

kennis nodig van de interactie tussen water, zand, slib, 

vegetatie, bodemleven. Sleutelprocessen, die samen 

sturend zijn voor de habitatdiversiteit, draagkracht en 

reikwijdte van de veerkracht (“range of resilience”). 

In deze lijn zetten we in op het verbeteren van de 

systeemkennis en modellen ten aanzien van deze 

processen.

• Systeemrespons op drukken: met state-of-the-art 

modellen en tools voorspellen we de respons van 

rivieren, estuaria en kusten op klimaatverandering en 

menselijke ingrepen. 

• Bepalen en vergroten van veerkracht: we willen 

onze waterrijke ecosystemen graag gebruiken 

voor drinkwater, voedsel, scheepvaart. Ook willen 

we er veilig wonen en de natuur de ruimte geven. 

In deze programmalijn wordt de veerkracht van 

systemen in het licht van al deze functies bepaald en 

in deze integraliteit gezocht naar oplossingen om de 

veerkracht van het ecosysteem en draagkracht voor 

het leveren van ecosysteemdiensten te vergroten. 
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Daarnaast voeren we twee case studies uit (Noordzee 

en Bangladesh), met als doel om de kennis uit de 

verschillende programma’s uit Ecosystems and 

Environmental Quality samenbrengen.

Environmental Quality

Dit programma gaat over paden van stoffen door het 

systeem, de daaruit volgende impact van verontreinigende 

stoffen op de gezondheid van mens en ecosysteem, en 

strategieën om de milieukwaliteit te verbeteren. Hierbij 

staan de watercompartimenten en de ondergrond 

centraal, en wordt gewerkt aan zowel opkomende als 

meer klassieke milieubelastende stoffen, broeikasgassen, 

microben en (micro/macro)plastics. Onderzoek binnen 

dit programma richt zich op kennisontwikkeling over 

emissies, effecten van maatregelen, lot en transport 

van stoffen, het ontwikkelen van tools en modellen 

en doeltreffende oplossingen voor de milieukwaliteit. 

Deze kennis wordt ingezet om toekomstscenario’s 

te formuleren, handelingsperspectief te bieden en 

te adviseren bij besluitvorming om de milieukwaliteit 

te waarborgen. Binnen dit programma zitten 3 

programmalijnen:

• Innovatieve maatregelen voor verbetering van 

milieukwaliteit

• Emissies, lot, transport en impact van opkomende 

stoffen, klassieke stoffen, microben, plastics, 

broeikasgassen in het milieu, voor duiden van risico’s 

en verbetering van maatregelen en scenario’s.

• Adaptief en flexibel omgaan met veranderingen in 

milieukwaliteit (future environmental quality).

Nature based solutions

Doel van het programma Nature-Based Solutions is het 

leveren van de kennisbasis en tools voor het faciliteren 

van het pro-actief gebruik van natuurlijke processen 

voor duurzame ontwikkelingen in deltagebieden. Nature-

based solutions zijn een belangrijk onderdeel van de 

oplossingen in duurzame ontwikkeling van delta’s in 

relatie tot meervoudige risicobeheersing gerelateerd aan 
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klimaat-adaptatie en veerkrachtige infrastructuur. In het 

programma staat de interactie tussen water, sediment en 

biologie (vegetatie / fauna) , maar ook de afweging van 

maatregelen en combinatie van nature based solutions 

met(bestaande) grijze infrastructuren centraal. Specifieke 

aandacht is er in het programma voor governance rond 

de implementatie, performance en beheer en onderhoud 

van deze oplossingen. Dit is nodig om ze breder 

geaccepteerd en geïmplementeerd te krijgen. Belangrijk 

spoor binnen het onderzoeksprogramma is de technische 

kennisontwikkeling in relatie tot het functioneren (huidige 

functioneren en in tijd, o.a. onderhoud) van nature-based 

solutions in standaard condities en tijdens extreme 

gebeurtenissen. De drie lijnen waarlangs kennis wordt 

ontwikkeld, zijn 

1) nature-based solutions voor waterbeheer, 

2) nature-based solutions voor circulair gebruik van 

sediment en het bouwen met zand en slib en 

3) de governance van nature-based solutions.

De Ecoshape projecten zijn een belangrijke groep 

projecten binnen het programma. Deze projecten dragen 

aan verschillende doelen en programmalijnen bij en zijn in 

verschillende stadia van ontwikkeling: 

• Slibmotor is in september 2019 afgerond; 

• Marconi-project is in november 2018 gestart en in 

2019 in volle gang; 

• Kleirijperij is in 2018 begonnen en loopt door tot 2021 

(of 2022); 

• Kustherstel in Indonesië via mangroveherstel loopt tot 

2020

• KIMA Marker Wadden loopt. 

Integrated Modelling and Monitoring

Centraal in het programma Integrated Modelling and 

Monitoring staan nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
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van model- en informatiesystemen en nieuwe meet- 

en monitoringtechnieken, waardoor de integratie 

van verschillende informatiebronnen en de vertaling 

van data en kennis naar bruikbare informatie wordt 

versterkt. Binnen dit programma worden kennis, data 

en modellen samengebracht in informatiesystemen 

waarmee informatie over water- en bodemsystemen op 

het gewenste aggregatieniveau en op de juiste tijd- en 

ruimteschalen kan worden gegenereerd. De aard van 

deze systemen is zeer divers, variërend van apps voor 

waterkwaliteitsmetingen, eenvoudige tools gericht op 

ondersteunen van stakeholderprocessen tot complexe 

modellen en instrumenten voor real-time voorspelling van 

waterkwaliteit en algenbloei. 

Het programma ontwikkelt zich langs deze drie lijnen:

• Breed toepasbare, open source simulatiesoftware, voor 

het beheer van aquatische ecosystemen.

• Innovatieve technologieën voor de monitoring van 

ecosystemen.

• Mondiaal data- en modellen platform voor emissies en 

waterkwaliteit.

Er zijn twee nieuwe SO projecten gestart op het snijvlak 

met enabling technologies. Eén project gaat over de 

inzet van data science technieken. Het doel is om het 

sedimenttransport in de Waddenzee te voorspellen met 

behulp van machine learning technieken. Dit project 

heeft een model opgeleverd dat is getraind op in situ 

data van de Waddenzee. Het tweede project betreft 

het ontwikkelen van een mondiaal platform voor data 

en modellen van emissies en waterkwaliteit. Met het 

platform kan de waterkwaliteitssituatie wereldwijd in beeld 

worden gebracht en maatregelen verkend. Dit project 

is gekoppeld aan de Global Water Quality Assessment 

van de Verenigde Naties, waaraan Deltares samen met 

internationale partners deelneemt. Deltares werkt hierin 

de methodiek voor de wereldwijde simulatie van plastics 

en opkomende toxische stoffen uit.
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Gezonde watersystemen

Het programma Gezonde Watersystemen gaat over 

de grote wateren van Nederland. Centraal staan de 

chemische waterkwaliteit en het ecologisch functioneren 

van de watersystemen. Welke kansen en welke risico’s 

liggen in de toekomst? Hoe kunnen kansen worden benut 

en met welke oplossingen kunnen de risico’s tegemoet 

worden getreden? Daarbij focust het programma zich 

op vragen rond de energietransitie, bevolkingsgroei en 

klimaatverandering op waterkwaliteit en ecologie. Nieuw 

is de problematiek rond broeikasgassen en de relatie met 

inrichting en gebruik van watersystemen. Het programma 

ontwikkelt kennis gebruikmakend van het DPSIR concept. 

Kennis wordt vastgelegd in scenario’s en tools. Tools zijn 

gericht om beleidsbeslissingen voor de Nederlandse grote 

wateren te ondersteunen.
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Dit thema richt zich op de beschikbaarheid van water, 

energie en grondstoffen, nu en in de toekomst, voor 

verschillende vormen van gebruik, onder uiteenlopende 

omstandigheden. Hoofddoel is kennisontwikkeling om 

de (schaarse) voorraden duurzaam te beheren.

 De focus van het thema lag tot 2018 bij waterschaarste 

en waterverdeling in stroomgebieden en delta’s; een 

onderwerp dat nauw aansluit bij het UN Sustainable 
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Development Goal: Water & Sanitation (6). Daarnaast wordt 

in het thema veel aandacht gegeven aan de raakvlakken 

tussen “watersecurity” en de landbouw-en energiesector 

(de nexus food ennexus energy) en vanaf 2019 op de 

transities op het gebied van duurzame energie en circulaire 

economie. Hiermee sluit het thema ook aan op de 

Sustainable Development Goals: Affordable & Clean Energy 

(7), Climate Action (13) en Hunger & Foodsecurity (2). 



Het thema heeft een sterk internationaal profiel. Het World 

Economic Forum bestempelt de Watercrisis, in combinatie 

met klimaatverandering tot een van de grootste risico’s 

voor het komende decennia. 

De beschikbaarheid van voldoende schoon zoet water is 

cruciaal voor drinkwater en landbouw en andere sectoren 

(waar onder energie). Deltares levert wereldwijd bijdragen 

aan Nationale waterplannen, waterverdelingsvraagstuken 

in stroomgebieden en duurzaam beheer van reservoirs 

(stuwmeren). Ook aan het feit dat de watercrisis bijdraagt 

aan de groeiende instabiliteit in de wereld (vluchtelingen, 

conflictrisico’s) draagt bij aan het belang van het thema. 

Nationaal ondersteunt het thema de grote transities 

op het gebied van klimaatadaptatie (onder andere het 

deltaprogramma zoetwatervoorziening), de transitie 

naar een duurzame energievoorziening en een circulaire 

economie. 
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Puntsgewijs kent het thema een aantal nieuwe 

ontwikkelingen: 

• Opstart van een nieuwe onderzoekslijn Circulaire 

Economie, met name gericht op de GWW 

sector(zandschaarste, hergebruik sediment) en 

circulair gebruik van grondwater.

• Opstart van een nieuw programma Duurzame 

Energietransitie met focus op de ontwikkeling 

van Aquathermie en de grootschalige uitrol van 

windparken op de Noordzee.

• Vergroting van deinzet op het IWRM (Integraal 

Water Resources Management) instrumentarium, 

onder andere via devernieuwing van de rekenharten 

van de modellen iMOD/Ribasimen integratie van 

nieuwe technologie en methoden op het gebied van 

datascience en Artificial Intelligence. 

• Extra inzet op droogte issues(risicobenadering, 

ontwikkeling van een kennisagenda) in nauwe 

samenwerking met Rijkswaterstaat. 

• Vervolg op het speerpunt Water, Peace and Security, 

waarin in een internationaal consortium gewerkt wordt 

aan eenGlobal Early warning tool. 

• Vanuit de nexus gedachte is de samenwerking met 

de TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) 

van de topsectoren Landbouw& Tuinbouw en 

Energie versterkt door de onderliggende modellen 

beter koppelbaar te maken en samen te werken 

aan onderzoeksproposals en de voorbereiding op 

deWereldexpo Dubai in 2020.
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Het thema omvat met ingang van 2019 vier programma’s, 

die grotendeels een voorzetting zijn van de drie 

programma’s uit het Onderzoeksplan 2018, aangevuld 

met de onderzoekslijnen die in 2018 zijn gestart onder 

de extra impuls. Deze komen terug in een nieuw 

programma (Sustainable energy transition)en een nieuwe 

onderzoekslijn circulaire economie. De programma’s zijn:

• Subsurface Resources in a Circular Economy: in dit 

programma worden innovatieve meetmethoden, 

modellen en systeemkennis ontwikkeld om de 

ondergrond in kaart te brengen, gericht op duurzaam 

beheer van verschillende grondstoffen en hergebruik 

(circulariteit). 

• Information Systems for Watersecurity: in 

dit programma worden softwaretools en 

informatiesystemen ontwikkeld voor waterschaarste 

en waterverdeling op verschillende schaalniveaus. 
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•  Water, Energy, Food Nexus: in dit programma worden 

de onderlinge relaties tussen aanspraken op schaarse 

voorraden water, energie en voedsel en trade-

offs tussen sectoren onderzocht om te komen tot 

duurzame en betaalbare geïntegreerde oplossingen.

• Sustainable Energy Transition: Dit programma richt 

zich op het ontwikkelen van integrale modellen 

en beslissingsondersteunende instrumenten, die 

versnelling van de energietransitie ondersteunen. 

In 2019 zijn binnen het thema drie programma-

overstijgende initiatieven gefinancierd:

• Opstart nieuwe onderzoekslijn “droogte”

• Start van 3-jarig investeringsprogramma ter 

vernieuwing van de IWRM software (iMOD/RIBASIM)

• Tweede fase Water, Peace & Security initiatief. 
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Subsurface Resources in a Circular Economy

In 2019 is het programma “subsurface resources in a 

circular economy” gewerkt aan drie onderzoekslijnen:

• “Responsible sourcing of sediments and groundwater”.

Ontwikkeling van kennis over grondstofstromen / 

-cycli: ontwikkeling van systeembegrip van sediment 

en grondwater als (beperkte) grondstofbronnen voor 

een duurzame delta-ontwikkeling. 

• “Researching alternative resources from the 

subsurface”. Ondersteuning van de ontwikkeling, 

implementatie en testen van circulaire oplossingen: 

efficiënt gebruik, verwerking of hergebruik van 

sediment, (grond) water, en alternatieve grondstoffen.

• “Developing circular tools for projects”. Vergroten 

van het bewustzijn en de urgentie rond circulaire 

economie: ontwikkeling van kennis en hulpmiddelen 

om te meten / beoordelen hoe circulair een product, 

proces of organisatie is en hoe dit kan worden 

geoptimaliseerd. De Circulariteitstool – scan is 

uitgevoerd op 5 projecten. 

Information Systems for Water Security

In dit programma wordt gewerkt aan methoden en 

instrumenten voor rationale besluitvorming met het oog 

op water zekerheid. Het doel is het oplossen van issues in 

waterzekerheid door effectief management van schaarse 

bronnen. Het programma is het afgelopen jaar ingrijpend 

vernieuwd, resulterend in drie onderzoekslijnen: 

• Innovatieve methoden voor rationele besluitvorming

• Ontwikkeling en validatie van wereldwijde datasets en 

modellen,

• Ontwikkeling van een open D-IWRM platform 

Ad 1. In deze onderzoekslijn wordt gewerkt aan een 

grote diversiteit aan projecten, gericht op onder meer 

het betrekken van stakeholders en eindgebruikers bij 

waterplannen (collaborative modelling, web-based water 

scarcity dashboard, diverse serious games), impact 

van waterschaarste en droogte op economische en 

maatschappelijke indicatoren (impactmodellering), 

stochastische forecasting (met Real Time Control tools) 

en een risicobenadering voor droogte.

 Ad 2. In deze onderzoekslijn worden wereldwijde 

modellen en dataservices ontwikkeld, gebruikmakend van 

onder andere WFLOW, IMOD en RIBASIM. 
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Het uiteindelijke doel is een wereldwijd watermodel. 

Het onderzoek richt zich op schalingsissues, het snel 

genereren van model applicaties, het snel genereren 

van een model op basis van open data sets (“3 clicks 

to model” benadering) en het ontwikkelen van global 

data services (met bijvoorbeeld Google Earth Engine, 

hieronder een voorbeeld van de Deltares Global Modelling 

data service). 

Ad 3. Het hoofddoel van deze onderzoekslijn is het 

ontwikkelen van een D-IWRM platform, waarin de 

sleutelonderdelen (Deltares softwarepakketten, 

ruimtelijke watervraagmodule, impact assessmentstool, 

analyse- en visualisatietools) goed op elkaar aansluiten en 

de ontwikkelingen worden afgestemd. We focussen ons 

hierbij op waterkwantiteit (oppervlaktewater, grondwater 

en waterverdeling). 
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Water, Energy, Food Nexus:

Binnen het programma wordt onderscheid gemaakt naar 

(1) het uitwerken van een raamwerk en indicatoren voor 

nexus analyses (2) het kwantificeren van de nexus met 

behulp van rekeninstrumenten en (3) het uitwerken van 

nexus oplossingen.

In 2019 is een nieuwe basis gelegd (een raamwerk) 

voor analyse van de nexus. Het IWRM-framework 

(Integrated Water Resource Management) is met 

behulp van intern onderzoek en ondersteund door een 

masterscriptie uitgebreid met indicatoren voor de WEF-

nexus. Daarnaast is gewerkt aan de koppelingen van 

watermodellen en energie- en voedselmodellen, om de 

nexus beter te kunnen kwantificeren. Verder is er binnen 

het programma blijvende aandacht voor het vergroten van 

zoetwatervoorraden, het vinden van een balans tussen 

zoet- en zout water en andere oplossingen op het snijvlak 

van water, voedsel en energie. Dit werk betreft zowel 

kennisdisseminatie als doorlopend (PhD) onderzoek, 

TKI-projecten en praktijkprojecten (bijvoorbeeld het 

achteroeverconcept).

Sustainable Energy Transition

In 2019 is ingezet op het ontwikkelen van Aquathermie 

als volwaardig alternatief voor de warmte en koude 

voorziening in de gebouwde omgeving, door steun 

aan Green Deal Aquathermie en de ontwikkeling van 

het innovatieplan WarmingUP, waarin aquathermie en 

warmteopslag worden geïntegreerd met de aanleg 

van collectieve warmtenetten. WarmingUP is een 

systeeminnovatie om warmtevoorziening over de 

hele warmteketen kostenefficiënt en in samenhang te 

ontwerpen en te beheren en is een uitwerking van het 

missiegedreven onderzoek op het thema Energietransitie 

(MMIP4). Het plan heeft subsidie toegekend gekregen en 

start in 2020.

Het programma schenkt ook aandacht aan grootschalige 

offshore wind ontwikkelingen in de Noordzee. Deltares 

kijkt daarbij op een integrale manier naar de effecten van 

deze opschaling op het ecosysteem, het lokale klimaat, de 

voedselketen, golfslag, stroomrichting, kustveiligheid en 

de indeling van de schaarse ruimte. Ook de kwetsbaarheid 

van elektriciteitskabels die net onder de zeebodem 

lopen is onderdeel van het programma; 70% van de 

verzekeringsclaims in de offshore windenergie komen 

voort uit kabelbreuk. Als coördinator van het JIP Cable 

Lifetime monitoring programma onderzoekt Deltares hoe 

breuken in kabels en leidingen kunnen worden voorkomen.
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Programma-overstijgende initiatieven:

• Opstart nieuwe onderzoekslijn “droogte”

Directe aanleiding voor deze nieuwe onderzoekslijn 

is de extreme droogte in 2018 en de daaropvolgende 

evaluaties. Voor Nederland zijn een aantal nieuwe 

onderzoeken gestart (onder andere Kennisproject 

Droogte Zandgronden, Nationale Gieter Veluwe, de 

Use Case DigiShape Droogte, Analyse Effectmodule 

Landbouw – Prijstool). Ook is een bijdrage geleverd 

aan de kennisagenda droogte en de beleidstafel 

Droogte van het ministerie van I&W. Binnen het 

programma wordt ook aandacht gegeven aan de 

internationale droogteproblematiek (onder andere in 

samenwerking met de Wereldbank en het Europese 

droogte-netwerk Pantha Rei).

• 3-jarig investeringsprogramma ter vernieuwing van de 

IWRM software (iMOD/Ribasim) 

Begin 2019 is besloten om extra impuls te geven 

aan het hart van het IWRM-instrumentarium, in het 

bijzonder de benodigde softwareontwikkeling binnen 

iMOD, om over te stappen op MODFLOW 6 en de 

softwareontwikkeling die nodig is voor de vernieuwing 

van RIBASIM, waarbijeen belangrijke stap gezet in de 

ontwikkeling met de keuze om RIBASIM te baseren op 

het nieuw te ontwikkelen Computational Framework.

• 2e fase Water, Peace & Security initiatief. 

Het speerpuntproject Water, Peace and Security 

(WPS) is in 2019 met 5 jaar verlengd. Dit biedt ruimte 

om de ontwikkelde aanpak met betrekking tot het 

identificeren van mogelijke aan water gerelateerde 

conflictrisico’s verder te verbeteren met behulp van 

onder meer machine learning technieken. Daarnaast 

zullen de in de 1e fase ontwikkelde modellen  

(human responses, system dynamics,  

agent-based) en diensten (dashboard,  

capacity building),bijdragen aan  

een generieke aanpak.
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Het thema ‘Delta Infrastructure’ heeft als doel een 

vernieuwende bijdrage te leveren aan de kennis voor 

het optimaliseren van het (voor)ontwerp, de bouw en 

het onderhoud van infrastructuur in deltagebieden, 

zoals havens, vaarwegen, kustuitbreidingen, (natte) 

kunstwerken als stormvloedkeringen, damwanden, 

sluizen en stuwen, en bouwactiviteiten op, in of met 

(slappe) grond, zowel onshore als offshore. Hierbij wordt 

de focus gelegd op toekomstbestendigheid, veiligheid, 

duurzaamheid, (kosten)efficiency en energiebesparing.
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Een groot deel van de bestaande infrastructuur 

raakt verouderd en moet (soms sneller dan gedacht) 

worden vervangen of aangepast aan veranderende 

omstandigheden, zoals klimaatverandering, 

zeespiegelstijging en bodemdaling. 

Daarbij speelt de maatschappelijk aanvaarde inpassing en 

aanleg van infrastructuur in de omgeving een belangrijke 

rol, met nieuwe eisen die worden gesteld door inwoners 

en overheden, zoals een minimale impact op het milieu 

gedurende de hele levensduur van het object. Hierbij 

komen ook de kosten van en risico’s tijdens de aanleg van 

constructies en impact van onderhoud van infrastructuur 

aan de orde, en zorgt de verdichting van stedelijke gebieden 

tot meer druk op ondergrondse ruimten en meer interactie 

tussen bestaande en nieuwe infrastructuren. Ook offshore 

neemt de druk op de beschikbare ruimte toe en is meer en 

meer aandacht voor de impact op milieu en omgeving.
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De inhoud van dit thema wordt gestuurd vanuit een 

aantal belangrijke maatschappelijke en technologische 

trends en ontwikkelingen. 

• Toekomstbestendig en klimaatadaptief ontwerpen: 

bestaande en toekomstige infrastructuren moeten 

zo goed mogelijk bestendig gemaakt worden tegen 

de gevolgen van klimaatverandering, zoals de 

(versnelde) stijging van de zeespiegel, de doorgaande 

bodemdaling in veengebieden en de toename van 

de neerslagintensiteit. Ook natuurlijke of hybride 

oplossingen kunnen hierin meegenomen worden.

• De focus gaat steeds meer naar renovatie, onderhoud 

en levensduurverlenging van de bestaande 

infrastructuur, waardoor de vraag ontstaat naar de 

meest cruciale locaties die onderhoud behoeven 

en hoe we daarbij optimaal rekening houden met 

toekomst-scenario’s. De vervangingsopgave vormt 

hierbij een belangrijk onderdeel in de vraagsturing 

en kennisagenda’s vanuit (onder andere) I&W en 

Rijkswaterstaat. Ook in internationale context is de 

veroudering van de infrastructuur een steeds urgenter 

maatschappelijk vraagstuk.

• Energie- en klimaatakkoorden vragen om de 

ontwikkeling van duurzame energiebronnen en 

tegelijkertijd om het zuiniger omgaan met energie. 

Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe typen 

infrastructuur en/of aanpassingen van de huidige 

netwerken. 

• Verstedelijking en bevolkingsgroei. Verdichting van 

stedelijke gebieden leidt tot meer druk op de boven- 

en ondergrondse ruimte en tot meer interactie 

tussen bestaande en nieuwe infrastructuren. Daarbij 

verwachten burgers steeds meer permanente 

beschikbaarheid van (spoor)wegen, ook als er 

bouwactiviteiten plaatsvinden.

• Big data, remote sensing en artificial intelligence 

wordt steeds vaker toegepast om enerzijds beter te 

onderbouwen wat de impact van verstoringen is en 

anderzijds om de kwetsbaarheid van de infrastructuur 

vast te stellen en te kwantificeren.

Introductie

Flood Risk

Ecosystems &  
Environmental Quality

Water & Subsurface Resources

Delta Infrastructure
Doel

Relevantie

Voortgang 

Samenvatting

Activiteiten &  
resultaten 

Adaptive Delta Planning

Enabling Technologies

Overschrijdende  
onderwerpen

Voortgang/ontwikkelingen

Delta Infrastructure



Het thema bestaat uit zes programma’s, waarin 

verschillende typen infrastructuren zijn samengebracht,  

te weten:

• Future-proof coastal infrastructure and offshore 

renewable energy: ontwikkelt en implementeert kennis 

en middelen voor het ontwerp en onderhoud van 

toekomstbestendige infrastructuur in kust- en offshore 

gebieden.

• Infrastructure for waterborne transport: ondersteunt 

en verbetert het vervoer over water door middel van 

veilig en optimaal gebruik van havens, waterwegen en 

natte kunstwerken.

• Resilient infrastructure: ontwikkeling van 

gereedschappen voor het doeltreffender en 

efficiënter uitvoeren van risicoanalyses voor 

infrastructuurnetwerken.

• Replacement & Renovation of Hydraulic Infrastructure: 

gericht op het versterken van de kennisbasis rond de 

vervangingsopgave van de natte kunstwerken.

• Robust and reliable urban infrastructure: draagt bij aan 

het ontwikkelen van een betrouwbare, robuuste en 

duurzame infrastructuur in stedelijke gebieden.

• Infrastructure for Water and Energy: verbetert en 

optimaliseert de prestatie, veiligheid en duurzaamheid 

van infrastructuur voor water en energie.

Naast deze zes programma’s kent het thema een tweetal 

programma-overstijgende speerpunten, namelijk (1) 

Software en (2) Meten en monitoren. De belangrijkste 

ontwikkelingen hierin worden thema-breed afgestemd en 

bepaald. Via deze twee speerpunten is het thema Delta 

Infrastructure ook verbonden met het thema Enabling 

Technologies.
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Future-proof coastal infrastructure  

and offshore renewable energy 

In dit programma wordt gewerkt aan methoden en 

oplossingen voor toekomstbestendige infrastructuur 

voor kustzones en hernieuwbare energie op zee. Binnen 

toekomstbestendige kustinfrastructuur zijn diverse 

methoden verkend om klimaat- en antropogeen-gedreven 

kustveranderingen te analyseren en adaptatiestrategieën 

te verkennen. 

Voorbeelden hiervan zijn lange-termijnanalyses van 

kustindicatoren uit satellietbeelden (diverse journal 

papers, MSc theses), analyse van het gedrag van 

suppleties en effecten op duinen (2 PhD theses, diverse 

journal papers), numerieke en AI methoden voor harde 

zeeweringen en numerieke modelontwikkelingen voor 

het inschatten van de effecten van harde en zachte 

adaptatiemaatregelen (Delft3D-FM, Probabilisitic 

Coastline Recession framework, ShorelineS, Statistical 

Downscaling, vegetatiemodellen). Daarnaast is er 

meegeschreven aan de KIA Landbouw Water en Voedsel 

missie: “Nederland is en blijft de best beschermde delta 

ter wereld, ook na 2100”.

Infrastructure for waterborne transport

Binnen het programma ‘Infrastructure for waterborne 

transport’ is het afgelopen jaar onder andere verder 

gewerkt aan het optimaliseren van de belading en 

vaarplanning van schepen door waterstanden en 

bodemligging in de rivieren operationeel te voorspellen. 

Dit levert minstens 10% brandstofbesparing op (TKI 

Dinalog / NWO CoVadem+ is afgerond in 2019). Er is een 

eerste aanzet gedaan tot het voorspellen van ondieptes 

via een nieuwe data-model assimilatie aanpak. Verdere 

optimalisaties worden gezocht in het geautomatiseerd 

combineren van scheepsbewegingen (‘platooning’). Binnen 

de samenwerking met SmartPort is een start gemaakt 

met een project dat de impact van smart shipping (onder 

andere autonoom varen) op de natte infrastructuur in kaart 

zal gaan brengen. Ook samen met SmartPort is een sessie 

georganiseerd voor de transportsector over “Betrouwbaar 

transport van goederen; nu en in de toekomst”. Dit 

krijgt een vervolg in 2020. De impact van schepen op de 

omringende infrastructuur is nader uitgewerkt aan de 

hand van veldproeven met schroefstralen van schepen. 

Daarnaast is verder gewerkt aan de optimalisatie van 

innovatieve afmeertechnieken die de bewegingen van 

schepen aan een kade tot 90% kunnen reduceren. 
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Hiermee wordt de effectiviteit van bestaande havens sterk 

vergroot, of kunnen meer open afmeerlocaties haalbaar 

worden omdat schepen minder reageren op inkomende 

golven. Dergelijke havengebieden zullen minder gevoelig 

zijn voor sedimentatie en zullen een kleinere impact op het 

omringende kustsysteem hebben. Dit laatste sluit aan op 

andere onderzoeksprojecten binnen dit programma, onder 

andere naar duurzame havens (‘Sustainable ports’) en de 

haven van de toekomst (‘Port of the Future’). Er is gewerkt 

aan een positiedocument waarin het onderscheid tussen 

robuustheid en veerkracht (“resilience”) wordt geduid, 

specifiek voor de vraagstukken binnen watergedragen 

transport. Binnen kennisnetwerken is onder andere 

bijgedragen aan meerdere internationale werkgroepen 

van PIANC die technische richtlijnen publiceren (impact 

klimaatverandering, recreatievaart, smart shipping, 

scheepsbewegingen aan de kade).

 

In de volgende figuur is zichtbaar gemaakt dat voorspellen 

en beschikbaar maken van actuele bodemliggingen in de 

rivier schippers in staat stelt beter af te laden, zuiniger te 

varen en niet vast te lopen. 

Resilient infrastructure

Binnen het programma wordt veel aandacht besteed aan 

tooling, om doeltreffender en efficiënter risicoanalyses 

voor infrastructuurnetwerken uit te kunnen voeren. Tools 

zijn bovendien uitermate geschikt om kennis vast te 

leggen en te verspreiden. De belangrijkste ontwikkelingen 

hebben plaatsgevonden bij de RI2DE (Risk Identification 

for Infrastructure in Datascarce Environments) en RA2CE 

tools (Risk Assessment and Adaptation for Critical 

infrastructurE). Voor beide tools is nu een webomgeving 

beschikbaar, waarop gebruikers risicoanalyses kunnen 

uitvoeren. 
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In het bijzonder willen we de criticality-module uit deze 

tools in de spotlight zetten. Met deze module is het 

voor het eerst mogelijk om op netwerkniveau de meest 

kritieke segmenten te identificeren bij een verstoring. 

Deze module werkt nu voor enkelvoudige verstoringen en 

eerste stappen zijn gezet richting gebruik van deze aanpak 

voor zowel risicoanalyses als crisismanagement. 

Voor de bedreiging aardverschuivingen is een aanpak 

vastgesteld om de kosteneffectiviteit van verschillende 

maatregelen vast te stellen. Uniek aan de voorgestelde 

aanpak is dat effectiviteit van maatregelen wordt 

gekoppeld aan de aard van de bedreiging (frequentie, 

verschillende typen en groottes van aardverschuivingen), 

de gevoeligheid van de maatregel op (onderhouds)

capaciteit van de beheerder, en op netwerkschaal 

toepasbaar is. 

De aanpak voor risicoanalyses van infrastructuur is in de 

afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld voor (spoor)

wegen. In 2019 is deze aanpak voor het eerst toegepast op 

vaarwegen. Gebleken is dat met kleine aanpassingen ook 

voor vaarwegen de risico’s goed in beeld kunnen worden 

gebracht met de stappen bedreiging, gevoeligheid, 

schade en impact voor gebruikers en maatschappij. Met 

onder andere deze toepassing zijn voor het eerst ook 

stappen gemaakt naar de wenselijkheid en mogelijkheden 

om risicoanalyses uit te voeren voor het gehele 

transportsysteem en niet langer per modaliteit. Daarnaast 

zijn we gestart met de doorontwikkeling van de CIrcle tool 

(Critical Infrastructure). Zo hebben we een verkennende 

analyse uit laten voeren naar wat er nodig is om CIrcle 

ook toepasbaar te maken voor andere bedreigingen dan 

overstromingen. In het bijzonder hebben we gekeken 

naar de toepassing van CIrcle voor een hittegolf. Ook is 

er gekeken naar hoe de database met CIrcle resultaten 

ingezet kan worden om beter inzicht te krijgen in 

faalmechanismes van infrastructuur.

Replacement & Renovation of Hydraulic Infrastructure

Het meerjarige programma Replacement & Renovation of 

Hydraulic Infrastructure is gericht op het versterken van 

de kennisbasis rond de vervangingsopgave van de natte 

kunstwerken. Het overkoepeld doel van het programma is 

om, anticiperend op de noodzakelijke vervanging van vele 

kunstwerken, de nog beschikbare kennis te remobiliseren 

en daarnaast moderne kennis en kennismiddelen te 

ontwikkelen.
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Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) vormt 

een belangrijk onderdeel van het programma. In het 

KpNK werken Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO 

samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en 

renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, 

gemalen, damwanden en stormvloedkeringen) efficiënt 

en kostenbesparend aan te pakken. Het onderzoek 

vindt plaats langs de onderzoeksporen “Bestaande 

objecten”, “Nieuwe objecten” en “Relatie object-systeem”. 

Andere partijen (zoals waterschappen en marktpartijen) 

worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij alle drie de 

onderzoeksporen deel te nemen. In juni 2019 is daar 

concreet invulling aan gegeven door strategische sessies 

op het middagsymposium “Kundig met Kunstwerken”, dat 

vanuit het KpNK voor 120 deelnemers werd georganiseerd. 

Een uitgebreid verslag van het middagsymposium 

is beschikbaar gesteld via het webportaal van het 

kennisprogramma waar ook alle kennisproducten uit de 

samenwerking tot nu toe (2017-2019) worden ontsloten. 

De samenwerking binnen het KpNK vormt de uitwerking 

van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte 

Kunstwerken” binnen het Nationaal Kennisplatform voor 

Water en Klimaat (NKWK).

Twee andere belangrijke componenten van dit programma 

hebben betrekking op de technische levensduur: 

onderzoek rond de bodembescherming bij stuwen en 

onderzoek naar de corrosie van stalen damwanden. 

Voor de bodembescherming heeft theoretisch en 

experimenteel onderzoek (inclusief onderzoek naar 

nieuwe meettechnieken) geleid tot een verbeterde 

methode om de stroomsnelheden aan de bodem te 

schatten. Voor de corrosie van stalen damwanden zijn 

nieuwe (probabilistische) tools ontwikkeld waarmee de 

restlevensduur beter kan worden bepaald. Ten aanzien 

van de functionele levensduur is de nadruk gelegd op 

de ontwikkeling van concepten om het functioneren van 

kunstwerken in een netwerk in beeld te brengen voor de 

verschillende functies. 

Robust and reliable urban infrastructure

In het programma Urban Engineering is in 2019 gewerkt 

aan de ontwikkeling van nieuwe rekenmodellen voor 

betrouwbare stedelijke infrastructuur. Voor bodemdaling 

is bijgedragen aan de schademodellen voor de 

klimaatschadeschatter  voor funderingen en is een opzet 

gemaakt van de inschatting van bodemdaling voor 136 

deltasteden wereldwijd.  

Introductie

Flood Risk

Ecosystems &  
Environmental Quality

Water & Subsurface Resources

Delta Infrastructure
Doel

Relevantie

Voortgang 

Samenvatting

Activiteiten &  
resultaten 

Adaptive Delta Planning

Enabling Technologies

Overschrijdende  
onderwerpen

Activiteiten en resultaten

Delta Infrastructure

1 2 3 4  5 6 7

www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl
www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl
www.klimaatschadeschatter.nl


Voor aardverschuivingen is het in 2018 ontwikkelde 

project voor machine learning toepassingen doorgezet 

richting voorspellingsmodellen voor minetailings 

dammen in Brazilie, met een succesvolle bijdrage aan een 

gezamenlijke hackaton. 

Een nieuw onderwerp in 2019 is assetmanagement voor 

kademuren, vooral in een binnenstedelijke omgeving maar 

ook in de haven van Rotterdam. In samenwerking met een 

groot aantal partijen wordt gewerkt aan kennisagenda’s 

en aan verkenningen voor innovaties die de opgave 

in beeld kunnen brengen (prioriteren) en mogelijk 

verkleinen (door slimmer te rekenen). Ook innovatieve 

vervangingstechnieken zijn onderzocht.

Voor stedelijke infrastructuur is verder het risico van 

spoordegradatie verder in kaart gebracht voor ProRail.

Infrastructure for Water and Energy

In 2019 is vanuit dit programma samengewerkt aan 

betrouwbaarder afvalwatertransport: het effectief 

tegengaan van drijflagen in afvalwaterkelders is in een 

promotie-onderzoek onderzocht. 

Een deel van de experimentele resultaten zijn ook 

gebruikt om 3D simulatie-software verder te valideren. 

Rekenmodellen voor simulatie van complexe processen 

in de ondiepe ondergrond worden ook verder verbeterd 

(DG-Flow), onder meer voor de engineering van tijdelijke 

vrieswanden in de ondergrond. 
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Internationaal wordt samengewerkt met enkele Britse 

universiteiten en instituten, die DFlow FM en Glosys 

uitgebreid inzetten om de potentie en impact van 

getijde-energie te onderzoeken. Binnen dit programma 

lopen er in 2019 diverse TKI samenwerkingsprojecten 

bij TKI Urban Energy (DEZonnet, MoBaMo-BES). Het 

TKI project DEZonnet (penvoerder TU Delft) gaat over 

de haalbaarheid van het decentraal invoeden van PVT-

warmte op een ultra-lage-temperatuur warmte-koudenet, 

gekoppeld aan een seizoensopslag (WKO) om een 

bestaande woonwijk te verduurzamen. In MoBaMo-BES 

is een prototype toolbox ontwikkeld ism marktpartijen 

voor model-gebaseerde monitoring van Bodem-

energiesystemen. 

Over het Slim Malen onderzoek met het eindseminar 

in 2019 is al eerder uitgebreid gepubliceerd, het meest 

recent in de TO2-publicatie van december 2019. 

Tenslotte is voor MMIP4 het WarmingUP programma 

ingediend en gehonoreerd. 
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Het thema Adaptive Delta Planning richt zich 

op het integreren en toepassen van kennis over 

water, ondergrond en infrastructuur om duurzame 

ontwikkeling en inrichting van deltagebieden te 

ondersteunen. 

Zowel in het ontwikkelen als in het toepassen van onze 

kennis, methoden en tools streven we een interdisciplinaire 

aanpak na. Die interdisciplinaire benadering helpt ons om 

onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te ondersteunen bij 

het beantwoorden van hun maatschappelijke vraagstukken 

en het opstellen van handelingsperspectieven om zo de 

gewenste impact te creëren.
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Nederland is een delta die voor een groot deel onder 

het gemiddelde zeeniveau ligt. Onder de huidige 

klimaatcondities is de Nederlandse Delta ingericht om 

genoeg zoetwater te hebben en niet te overstromen 

tijdens stormen of tijdens extreme rivier- of regenbuien. 

Echter, als het klimaat verandert, kan de huidige inrichting 

met alle aanwezige maatregelen niet meer voldoende zijn. 

Omdat het implementeren van adaptieve maatregelen 

tijd kost is het noodzakelijk om tijdig te weten aan welke 

toekomstige condities Nederland zich moet aanpassen 

en welke consequenties toekomstige condities kunnen 

hebben voor de Nederlandse Delta. Deze kennis is ook 

relevant bij mogelijke oplossingen die in de toekomst 

genomen moeten worden, hierbij kan gedacht worden 

aan het verplaatsen van zoetwaterinnamepunten voor 

drinkwatervoorziening, het aanpassen van dammen, 

dijken en beweegbare keringen, aanpassing aan 

bodemdaling en het klimaatbestendig inrichten van onze 

steden. 

De maatschappelijke relevantie van de ontwikkelde kennis, 

en het vertalen daarvan in echte handelingsperspectieven, 

is een van de pijlers van het thema. Deltares breed 

wordt voortdurend gewerkt aan het vergroten van de 

maatschappelijke impact van onze kennisontwikkeling. In 

2019 is doorgegaan met het werken aan het ontwikkelen 

van handelingsperspectief binnen een aantal grote 

maatschappelijke vraagstukken zoals het omgaan 

met zeespiegelstijging, de impact van bodemdaling, 

de inrichting van een klimaatbestendige stad en de 

benodigdheden voor de energietransitie.
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Een extra impuls is gegeven aan het begrijpen van de 

maatschappelijke impact van kennis en innovatie. Naast 

begrip zullen we ons richten op het ontwikkelen van 

methoden en tools om de impact gericht te vergroten. 

Dit werk is sterk gerelateerd aan de uitwerking van 

de Sustainable Development Goals (SDG’s) en het 

ontwikkelen van de Impact Node voor de Europese 

Onderzoeksinfrastructuur Danubius-RI.

Een doorgaande activiteit is het werk aan het ontwikkelen 

van handelingsperspectieven voor ‘ruimtelijke adaptatie’. 

Een adaptieve aanpak voorziet in een inrichting van 

onze omgeving die rekening houdt met de toekomst en 

daarbij helpt bij het leren omgaan met onzekerheden (ook 

‘deep uncertainty’) en verandering. Klimaatbestendig en 

waterrobuust inrichten maakt (stedelijke) deltagebieden 

beter bestand tegen hevige regenbuien, periodes van 

droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke 

overstroming. Instanties als de Wereldbank en OECD 

volgen en propageren inmiddels ook deze aanpak. In 

Nederland moet volgens de Deltabeslissing Ruimtelijke 

Adaptatie, het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten 

van gebieden in 2020 onderdeel zijn van zowel beleid 

als praktijk. In het stedelijke domein wordt vanuit deze 

context de stap gezet naar ‘resilience’ (veerkracht). 

Invloedrijke programma’s als 100 Resilient Cities 

(Rockefeller Foundation) richten zich nadrukkelijk op 

het ondersteunen van steden in het vergroten van hun 

veerkracht. Met het zwaartepunt op de implementatie van 

(klimaatadaptatie) maatregelen in verstedelijkende delta’s, 

is aansluiting gezocht bij de Sustainable Development 

Goals (UNDP), met name de doelen 11 (Sustainable cities 

and communities) en 13 (Climate action). 

In 2019 is er binnen dit thema gekeken welke oplossingen er 

zijn voor delta’s en specifiek de Nederlandse delta om zich 

aan te passen aan een versnelde zeespiegelstijging. Hierbij 

zijn verschillende oplossingsrichtingen geïdentificeerd. 

Vervolgens is per oplossingsrichting gekeken hoe dit er voor 

Nederland uit zou zien. Extreme rivierwaterstanden zijn in veel 

van deze oplossingsrichtingen een aspect waarvoor adaptieve 

maatregelen nodig zijn. Onder een adaptatiestrategie waarbij 

de rivier direct verbonden blijft met zee, neemt de waterstand 

toe. In het geval dat riviermondingen worden afgesloten, 

kunnen waterstanden toenemen onder extreme rivierafvoer 

(ook bij de aanwezigheid van pompen). Het verhogen en 

versterken van dijken is daardoor een cruciale component om 

een delta te beschermen tegen hogere zeespiegelstanden. In 

2019 is er onderzocht welke grenzen, beperkingen en kansen 

er zijn voor het verhogen van de dijken.
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Binnen het thema Adaptive Delta Planning lopen vier 

programma’s:

• Adaptive Governance & Finance

• Subsidence Adaptation

• Urban Resilience Tools

• Climate Change Adaptation

Het besturen en inrichten van deltagebieden is een van de 

complexe vraagstukken van deze tijd. Door de interactie 

tussen land en water, het intensief gebruik van delta’s, de 

verwevenheid van gebruiksfuncties en de grote schaal 

waarop dit speelt, is de governance van delta’s niet alleen 

complex, maar ook kennisintensief. Het programma Het 

programma Adaptive Governance & Finance richt zich op 

het ontwikkelen van tools en methoden gericht op deze 

complexe vraagstukken vanuit bestuurskundig, financieel 

en economisch perspectief.

De missie van Subsidence adaptation is om bodemdaling 

op de politieke agenda te zetten en om hier zicht te bieden 

op handelingsperspectief. Daarnaast wil het programma 

de beleidskeuzes ten aanzien van bodemdaling in                                 

kustgebieden en delta’s onderbouwen met excellente 

en feitelijke kennis. Om dit te bereiken is gewerkt aan 

het meten en monitoren van bodemdaling, het begrip 

van bodemdalingmechanismes, ontwikkeling van 

bodemdalingsmodellen, schadeschattingen en MKBA’s en 

handelingsperspectief, governance en maatregelen.

Het programma Urban Resilience Tools programma richt 

zich op het volledig inzichtelijk maken van de werking 

van het stedelijke systeem. Met dit inzicht wordt de 

ontwikkeling, het ontwerp en de implementatie van bouw- 

en planningsconcepten ondersteund, die de robuustheid 

en veerkracht van steden vergroten. 
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Het programma Climate Change Adaptation richt zich 

op het ontwikkelen van kennis over hoe delta’s leefbaar 

gehouden kunnen worden in het licht van onzekere 

klimaatverandering, zeespiegelstijging en ruimtelijke 

ontwikkelingen ter ondersteuning van beleidsvorming 

en lange termijn investeringen. 

Dit wordt gedaan door het in beeld brengen van de 

oplossingsrichtingen, de mogelijkheden en de grenzen 

van adaptatie middels een analyse van de volledige 

klimaatverandering-effect keten: van verandering in 

relevante drivers (zoals zeespiegelstijging, golven 

en hydrologie) en de impact hiervan op het natuurlijk 

systeem (overstromingen, erosie, droogte), infrastructuur, 

maatschappij en adaptatie maatregelen. Ook het 

identificeren van omslagpunten, adaptatiepaden en 

signalen die adaptatie noodzakelijk maken, dan wel 

kansen bieden voor adaptatie hoort hierbij, net als het 

duiden en communiceren van de impacts en maatregelen 

van klimaatverandering op delta’s en Nederland.
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Adaptive Governance & Finance

Binnen het programma Adaptive Governance & Finance 

lopen drie onderzoekslijnen die elk hun eigen activiteiten 

en impact hebben gehad.

In de onderzoekslijn Implementation gaps is een verdere 

uitwerking gemaakt van de ‘Financing Framework for 

Water Safety’ (FFWS). Dit is gedaan aan de hand van 

een aantal workshops met experts met verschillende 

disciplinaire achtergronden. Ook is dit framework nu 

gebruikt in een case in Semarang, met testcases in 

Spanje, Roemenië en Nederland. Daarnaast heeft er ook 

een collaboratieve modelleringssessie plaatsgevonden 

met Deltares experts op het gebied van het ecosysteem, 

IHE en wetlands. Aan de hand hiervan zijn de functies 

en diensten gespecificeerd die deze drie belangrijke 

ecosystemen kunnen leveren.

In de onderzoekslijn Social inclusiveness is veel aandacht 

besteed aan het ruimtelijk in kaart 

brengen van ‘sociaaleconomische status’. Hierbij zijn 

verschillende methoden, waaronder machine learning, 

gebruikt om een schatting te kunnen maken van de 

ruimtelijke distributie van mensen met een verschillende 

socio-economische status in stedelijk en landelijk 

gebied. Dit is gedaan om meer inclusieve en eerlijke 

impactanalyses van water en delta management te 

kunnen promoten.

In de onderzoekslijn Impact is een methode en visie 

ontwikkeld voor hoe een participatief monitoringssysteem 

kan worden ontworpen en geïmplementeerd. Daarnaast 

is er ook gekeken hoe dit toegepast kan worden in 

besluitvorming. Daarnaast is er ook een inzet gepleegd  

op een beter gebruik van ontwikkelde kennis van Deltares 

en het vergroten van de maatschappelijke impact van  

deze kennis. 
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Subsidence Adaptation

De hoofdlijnen van onderzoek in 2019 waren 1) monitoring 

en meten; 2) modellering en 3 ) Schade. De eerste lijn 

heeft betrekking op bodemdaling in veenweidegebieden. 

Ook de effectiviteit van hogere grondwaterpeilen po 

het reduceren van bodemdaling valt hieronder. In de 

tweede onderzoekslijn wordt een modellering van 

bodemdaling voor slappe bodems op nationale schaal 

opgezet (Atlantis). In de derde onderzoekslijn wordt dit 

vertaald naar het kwantificeren van schade aan huizen 

en funderingen, als onderdeel van een grote-schaal 

kosten baten analyse. In de volgende figuur is de eerste 

operationele bodemdalingsmeetsite van Nederland te 

zien. De meetsite is ontworpen en ingericht door Deltares, 

in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse 

Delta en Aequator.

Urban Resilience Tools

In het programma Urban Resilience Tools is samen 

met stakeholders gewerkt aan een reeks software 

instrumenten (tools) die behulpzaam zijn bij het bereiken 

en vasthouden van Urban Resilience: ervoor zorgen 

dat de stad is voorbereid op, kan herstellen van, en 

zich aanpast aan de (mogelijke) effecten van extreme 

gebeurtenissen. Het programma richt zich daarbij 

specifiek op extreme gebeurtenissen en stedelijke 

ontwikkelingen die een relatie hebben met water, 

ondergrond en vitale infrastructuur. De ontwikkelde tools 

worden gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in hoe 

stedelijke functies en bewoners interacteren met het 

water- en ondergrondsysteem, voor het identificeren van 

de risico’s die ontstaan onder extreme omstandigheden 

(bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering), voor het 

selecteren en ontwerpen van geschikte oplossingen om 

de risico’s te verkleinen en voor het maken van een plan 

voor de realisatie van oplossingen.
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Climate Change Adaptation

In het programma “Climate Change Adaptatie” wordt 

de volledige keten van klimaatimpacts tot adaptieve 

maatregelen onderzocht. Hierbij zijn de volgende 

programmalijnen gedefinieerd: 1) Klimaatverandering 

assessment (drivers en impacts); 2) Knikpunten 

en kansen voor adaptatie; 3) Adaptatiepaden en 

oplossingsrichtingen en 4) Signalen voor adaptatie.

De afgelopen jaren hebben er grote verschuivingen plaats 

gevonden in het zeespiegelonderzoek, nieuwe inzichten 

in het massaverlies van Antarctica wijzen erop dat de 

bandbreedte voor toekomstige zeespiegelstijging veel 

groter is dan voorheen gedacht. Daarom heeft Deltares 

in 2019 de oplossingsrichtingen voor de Nederlandse 

Delta verkend en hierbij actief bijgedragen aan het 

maatschappelijke debat. Gecombineerd met de studie 

die in 2018 is gepubliceerd heeft dit geresulteerd in 

verschillende media-optredens en publiekslezingen. 

In 2019 is er onderzocht hoe dijken verhoogd kunnen 

worden en welke grenzen, beperkingen en kansen er 

zijn voor het verhogen van de dijken. Hieruit blijkt dat er 

geen technische beperkingen zijn voor het versterken 

van dijken. Ruimtegebrek kan daarentegen een beperkte 

factor worden. Bij ruimtegebrek kan een dijk versterkt 

worden met constructieve oplossingen, maar dit kan 

verdere versterkingsmaatregelen bemoeilijken in de 

toekomst. Er wordt een kans gezien voor het plaatsen van 

gebouwen die de dijkstabiliteit verhogen, hoe dit technisch 

uitgevoerd gaat worden moet nog verder onderzocht 

worden.

Verschillende tools die klimaatverandering impacts en 

adaptatiestrategieën kunnen beoordelen zijn (door)

ontwikkeld. Zo heeft er een review plaats gevonden 

voor het gebruik van CRIDA en DTF toepassingen, de 

sustainable Delta Game is verder ontwikkeld, er is een 

Python-tool ontwikkeld waarmee veranderingen in golven 

statistisch naar beneden kunnen worden bijgesteld.  

Er is verkend hoe zeespiegelstijging door gerekend kan 

worden met de 

Delft3D-suite en 

er is een viewer 

ontwikkeld die 

de impact van 

zeespiegelstijging 

op duinen laat zien 

(https://endure.

openearth.eu/).
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Het doel is om sleuteltechnologieën, ofwel Enabling 

Technologies, te verkennen en toepasbaar te maken 

voor de maatschappelijke vraagstukken waar Deltares 

aan werkt. De Enabling Technologies hebben een breed 

toepassingsbereik en zijn essentieel voor onderzoek en 

innovatie. Het verkennen en uitproberen van Enabling 

Technologies bevindt zich vooraan in de innovatieketen. 

We voeren technology scans uit, ontwikkelen proof of 

concepts en prototypes, en passen deze toe in pilot 

projecten. We werken in multi-disciplinaire teams in 

relatief kortlopende R&D-projecten. 
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Het uitgangspunt is, dat vanuit Enabling Technologies 

nieuwe (toepassingen) van sleuteltechnologieën 

worden verkend en uitgeprobeerd. Pilots zijn altijd in 

een toepassingsgebied van, en dus in samenwerking 

met, een van de kennisprogramma’s van Deltares. 

Enabling Technologies heeft een ontdekkende, 

faciliterende en stimulerende rol binnen het 

onderzoeksprogramma van Deltares. We helpen onze 

stakeholders en opdrachtgevers baanbrekend te 

innoveren.
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De inspanningen in 2019 hebben zich gericht op de 

kennisvelden Future Modelling, Data Science, Future Sensing 

en Earth Observation. 
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In 2019 zijn er vier ontwikkelingen onderzocht:

• Future Modeling

• Data Science

• Future Sensing

• Earth Observation

‘Future Modeling’ verkent hoe het modelleren van onze 

omgeving eruit ziet over 5 tot 10 jaar vanaf nu. Hoe zullen 

trends in digitalisering, zoals big data, vooruitgang in 

machine learning, cloud services en visualisering dit 

modelleerproces beïnvloeden? Welke impact op tools en 

mensen is voorzien? En hoe kunnen we gebruik maken 

van deze trends in het modelleren van onze omgeving? 

We verkennen deze onderwerpen door het uitvoeren van 

verschillende activiteiten, technologie scans en pilots. 

‘Data Science’ voorziet in ondersteunende data science 

capaciteit naar andere thema’s en programma’s binnen 

Deltares, bouwend aan een bredere Data Science visie 

met onze partners. Het programma verkent en bereid voor 

op toekomstige trends in processen en onderzoek met de 

focus op een toegevoegde waarde voor onze stakeholders 

en klanten.

Binnen ‘Future sensing’ worden technologische 

doorbraken op het gebied van meten en monitoren van 

water en ondergrond gestimuleerd en gevolgd. Meet- en 

monitoringstechnieken en sensortechnologie ontwikkelen 

zich snel in schaal en betrouwbaarheid. De voorspelling 

en conditiebepaling van water en ondergrond ontwikkelen 

zich naar real-time en data-gedreven.

‘Earth Observation’ heeft als doel Remote Sensing-

technologieën beschikbaar te maken binnen de 

missiegebieden van Deltares. De belangrijkste externe 

ontwikkelingen voor dit programma zijn de behoefte 

aan consistente en tijdige gegevens voor monitoring 

en ‘rapid respons’, snelle beschikbaarheid van 

aardobservatiegegevens en wereldwijde dekking van deze 

gegevenssets. Het programma richt zich op nieuwe en 

opkomende kansen op het gebied van satellietmissies 

en sensoren, big data en AI en connectiviteit van 

datafeeds. Belangrijk is dat het programma gericht is 

op het afleiden van wereldwijd toepasbare datasets die 

lokaal relevant zijn. Daarnaast onderzoeken we kansen 

die worden gegenereerd door nieuwe platforms met 

behulp van remote sensing-technologie (HAPS, drones) in 

samenwerking met het programma ‘Future Sensing’.
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Trends in machine learning zijn onderzocht samen met 

het Data Science programma, gefocust op ‘data driven 

kernels’, waarbij onder andere gebruik is gemaakt van 

resultaten uit de Deltares laboratorium faciliteiten 

(zoals PIV). Trends in ‘cloud services’ en big data zijn 

onderzocht door samen te werken binnen het EU 

SeaDataCloud project en het Global Data Services 

initiatief. 

In dit initiatief deelt Deltares global data als een service 

en verkent verschillende manieren om zulke services aan 

te bieden. Daarnaast is door verschillende initiatieven, 

zoals de FAIR hydrologische model workshop, de cloud-

gereedheid voor verschillende hydrologische modellen 

onderzocht. 

We hebben trends in visualisering verkend met DFX. In 

DFX worden modelleerresultaten gevisualiseerd door 

middel van technieken uit de spelindustrie. Dit omvat 

ook het verder verkennen van ‘virtual reality’ technieken. 

Trends in ‘High Performance Computing (HPC)’ zijn 

verkend met een HPC technologie scan en het deelnemen 

aan projecten en netwerken zoals PRACE en het eScience 

center. Trends in de automatisering van databewerking 

zijn verkend binnen Deltares-activiteiten als HydroEngine, 

Blue Earth, EO-Rivers CoDeS en Delft-Dashboard. 

Deze activiteiten dragen samen bij aan de Future Modeling 

roadmap, op basis waarvan de komende jaren wordt 

geprogrammeerd.

Data Science

De focus van het Data Science programma dit jaar 

was strategie en capaciteitsvergroting. Educatie en 

kennisuitwisseling vormt een belangrijk onderdeel 

binnen het Data Science programma met intensieve 

cursussen en korte technische presentaties. Hierin wordt 

ook samengewerkt met andere TO2-instituten. Het 

verkennen van het werkveld binnen de groeiende data 

science-community heeft nieuwe kansen voor groei en 

innovatie in de processen en het onderzoek naar voren 

gebracht. In 2020 zullen deze kansen de focus van ons 

werk zijn. 

Data gedreven modellering is een interessant gebied, 

waarin bijvoorbeeld ‘Physics Informed’ en ‘Constrained 

Neural Networks’ (PINN, PCNN)’ en ‘ML Hybrid 

Modelling’ helpen in besluitvorming door middel van 

snellere en verbeterde analyses. Dit zijn technieken 

waarin data science algoritmes worden gecombineerd 

met kennis over de fysische systemen (water en bodem). 

Introductie

Flood Risk

Ecosystems &  
Environmental Quality

Water & Subsurface Resources

Delta Infrastructure

Adaptive Delta Planning

Enabling Technologies
Doel

Relevantie

Voortgang 

Samenvatting

Activiteiten &  
resultaten 

Overschrijdende  
onderwerpen

Activiteiten en resultaten

Enabling Technologies

1 2 3



In 2019, is het programma ook externe samenwerkingen 

aangegaan met partners zoals de Wereld Bank, 

voor het gebruik van Machine Learning binnen het 

wetenschappelijke en sociale werkveld. 

Future Sensing

Rondom data-acquisitie technologieën en platforms zijn 

activiteiten uitgevoerd op aardobservatie, autonome 

voertuigen en robotica. Rondom autonome voertuigen 

(in de lucht, op de grond en in het water) is gekeken 

naar de toepasbaarheid van meettechnieken (zoals 

elektromagnetische metingen via een drone) voor 

toepassing, en is verkennend ontworpen hoe robots en 

robotzwermen kunnen bijdragen aan dijkveiligheid en 

waterkwaliteit. Hier is vanuit toepassing gekeken naar 

de technische haalbaarheid en tot prototypen gekomen. 

Daarbij is gekeken naar data-fusie door het combineren van 

databronnen van verschillende schalen. Hieronder een foto 

van autonoom samenwerkende voertuigen.

Mede vanuit aardobservatie komen globale datasets 

beschikbaar. Met betrekking tot schaal en dichtheid kunnen 

deze nog grof zijn. Als we deze combineren met lokale 

metingen kunnen deze sets worden aangevuld en verfijnd 

en worden deze verrijkt. Als dit wordt gedaan via slimme, 

goedkope sensoren, en gecombineerd met een crowd 

sourced aanpak (de bevolking meet of sensoren worden 

aangebracht op bewegende platforms), kunnen bijvoorbeeld 

betrouwbaarder urban flood studies worden uitgevoerd. Een 

eerste pilot heeft hiervan de meerwaarde laten zien.

Glasvezelnetwerken worden tegenwoordig breed 

toegepast, met name in de bebouwde omgeving, en 

bij alle infrastructuren. Met deze netwerken kan niet 

alleen data worden getransporteerd, maar ook gemeten. 

Meettechnieken met glasvezelnetwerken zijn nog niet 

allemaal betrouwbaar en niet alle toepassingen zijn 

bekend. Aan deze ontwikkeling geven we een impuls, in 

samenwerking met de markt. In 2019 is gekeken naar de 

toepasbaarheid van glasvezel voor het meten van trillingen, 

grondverplaatsingen en warmteopslag in de bodem.

Earth Observation

In 2019 is een begin gemaakt met het programma ‘Earth 

Observation’. Daarbij is in eerste instantie gekeken 

naar toepassingen op basis van multi-sensor feature 

detection. Een begin is gemaakt met een toepassing 

voor het detecteren van rivierijs op basis van Sentinel-1, 

Sentinel-2, LandSAT en Radarsat-beelden en het 
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koppelen van de resultaten aan een FEWS-applicatie voor 

overstromingswaarschuwingen. Hierbij wordt gekeken naar 

een geschikt algoritme voor automatische rivierijs-detectie 

op basis van SAR en multispectraal-beelden. De toepassing 

bouwt voort op de ervaring met multi-sensoranalyse, zoals 

de Aquamonitor. 

Daarnaast is gestart met een analyse van algoritmes voor 

de detectie van plastic afval in rivieren op basis van een 

multi-sensor-benadering. Hiervoor is begonnen met een 

eerste review van beschikbare literatuur en algoritmes. 

De combinatie van Very High Resolution (VHR) beelden 

met NIR- en radarbeelden lijkt hierbij kansrijk te zijn. 

Indien succesvol, dan kan de methode gebruikt worden 

in combinatie met in-situ-observaties en hydrologische 

modellen om de flux van plastic afval van rivieren naar de 

oceaan te monitoren. 

In 2019 is tevens gekeken naar de bredere toepassing van 

aardobservatie binnen het werkveld van Deltares. Hiervoor 

is o.a. het ESA-Living Planet-symposium bezocht en is 

een inventarisatie gedaan van de mogelijkheden die VHR-

beelden van constellaties als Planet voor mogelijkheden 

bieden voor feature detection.
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De Noordzee kent nu al een intensief gebruik, denk 

alleen al aan de scheepvaartroutes, visserij en 

zandwinning ten behoeve van kustveiligheid. 

Maar in de toekomst gaat er nog veel meer spelen 

op de Noordzee, zoals grootschalige uitrol van 

windmolenparken, nieuwe natuurgebieden, energie 

eilanden, initiatieven voor grootschalige voedselkweek, 

CO2 opslag en meer. En dit allemaal ten tijde van 

versnelde klimaatverandering waarvan we de effecten nog 

niet goed kennen. 

Kortom de druk(te) op de Noordzee neemt toe, 

en daarmee het belang van zorgvuldige en goed 

onderbouwde afwegingen, ook voor de langere termijn. 

Recent is het Noordzeeonderhandelingsakkoord 

(NZA) door het Rijk en stakeholders aangeboden aan 

de ministers van I&W en LNV. Hierin staan voorstellen 
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voor keuzes en afspraken voor beleid die de opgaven 

voor visserij, natuur en windenergie tot en met 2030 en 

daarna met elkaar in balans brengen. Verwacht wordt 

dat dit akkoord eind maart 2020 door de verschillende 

stakeholders ondertekend wordt. Onderzoek moet meer 

kennis opleveren over bijvoorbeeld de gevolgen van de 

aanleg en aanwezigheid van grote windmolenparken in 

relatie tot ander gebruik en omgeving. Daar is nu heel 

weinig over bekend, omdat er wereldwijd nog maar weinig 

grootschalige windmolenparken bestaan. 



Zowel nationaal als internationaal ontstaan steeds meer 

initiatieven, onderzoeken, pilots en proeftuinen, die 

maatschappelijke vraagstukken rond het gebruik van 

rivieren adresseren. 

Een voorbeeld hiervan is het “Verhaal van de Rivier” 

en hieruit voortvloeiend het Rijksprogramma Integraal 

Riviermanagement (Irma) van het Ministerie van I&W. 

Een ander voorbeeld is DANUBIUS-RI, een internationaal 

initiatief voor een grootschalig pan-Europese 

onderzoeksfaciliteit op het gebied van rivier-zee systemen. 

Deltares is bij veel van deze ontwikkelingen betrokken. 

Voor een optimale inzet van onze “rivieren know-how” 

en verbinding aan onze kennisagenda, is het speerpunt 

Resilient Rivers gelanceerd. 

Resilient Rivers beschouwen we als een verbindende 

kerngedachte: met kennis van de dynamiek en de 

respons van riviersystemen op menselijke ingrepen 

alsook klimaatverandering, bijdragen aan adequate 

inrichtingsmaatregelen, integraal (adaptief) beheer en 

duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal en de daaraan 

verbonden ecosysteemdiensten, om zo te voorkomen dat 

riviersystemen (nog verder) uit balans raken.
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Deltares is een onafhankelijk  

kennisinstituut op het gebied  

van water en ondergrond.  

Wereldwijd werken we aan 

slimme innovaties, oplossingen 

en toepassingen voor mens, 

milieu en maatschappij.

Deltares heeft vestigingen 

in Delft en Utrecht.

Deltares 

Postbus 177 

2600 MH Delft 

T 088 335 8273

F 088 335 8582

info@deltares.nl

www.deltares.nl

mailto:info@deltares.nl
http://www.deltares.nl
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