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Dit Activiteitenplan 2021 schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2021 gaat uitvoeren. 

De wereld staat voor een aantal grote opgaven zoals het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, 

omgaan met schaarse grondstoffen en water, de energietransitie, het tegengaan van verlies aan biodiversiteit  

en een verandering in voedselproductie. Daarbij is het streven dit in te bedden in een wereld die tevens sociaal 

rechtvaardig en economisch welvarend is. Voor deze opgaven bestaan internationale agenda’s en akkoorden, en 

Europese en Nederlandse beleidsambities. Voor al deze ambities geldt dat onderzoek en innovatie belangrijke 

pijlers zijn om de transities mogelijk te maken. 

Afgelopen jaar heeft Deltares een beweging ingezet om deze mondiale, Europese en Nederlandse ambities en 

missies nadrukkelijk als uitgangspunt te nemen bij de invulling van onze onderzoeksprogramma’s. We hebben de 

externe ambities en missies vanuit het perspectief van water en ondergrond vertaald naar vier missiegebieden: 

Toekomstige delta’s, Duurzame delta’s, Veilige delta’s en Veerkrachtige infrastructuur. Deze missiegebieden 

samen met onze kennisbasis geven richting aan onze onderzoeksprogramma’s en onderzoeksactiviteiten, die  

we in dit activiteitenplan 2021 hebben uitgewerkt.

Bij het opstellen van dit activiteitenplan hebben we gebruik gemaakt van input die we van binnen en buiten onze 

organisatie gekregen hebben. Het activiteitenplan is een startpunt voor onze kennisprogrammering 2021: We gaan 

hier de komende tijd samen met onze kennispartners verder mee aan de slag, want alleen samen kunnen we de 

gewenste impact bereiken.

 

Voorwoord

Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk presenteren wij Deltares en beschrijven we de grote maatschappelijke uitdagingen 
waar Deltares zich op richt. 

De inhoud van onze vier missiegebieden vormt het onderwerp van hoofdstuk 2. 

De kerninformatie over onze missiegerichte onderzoeksprogramma’s is te vinden in hoofdstuk 3. 

De programmering van onze kennisbasis  komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de meest actuele financiële kentallen van het Activiteitenplan 2021.

Tot slot zijn in deel 2 de uitgewerkte onderzoeksprogramma’s opgenomen, met meer gedetailleerde  

informatie over onze programma’s. 
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1.1 |  Deltares, kennisinstituut over 
water en ondergrond

De missie van Deltares is ‘Enabling delta life’. We zetten onze 
hoogwaardige kennis in om innovatieve en duurzame oplossingen 
voor wereldwijde vraagstukken rondom het gebruik en de risico’s 
van water en ondergrond mogelijk te maken. 

Onze missie is urgenter dan ooit en dat zal in de komende decennia 
niet veranderen, want de delta’s veranderen wereldwijd1. Ze ver-
anderen door migratie en bevolkingsgroei, door economische 
groei, door geopolitieke verschuivingen en zeker ook door 
klimaat verandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Voor ons 
als kennisinstituut is het dan ook belangrijk goed in kaart te bren-
gen hoe delta’s kunnen veranderen door al deze invloeden. Alleen 
als we de mogelijke veranderingen goed beschrijven in langeter-
mijn scenario’s kunnen we de juiste afwegingen maken hoe te han-
delen om delta’s leefbaar, veilig en veerkrachtig te houden. 

De ondergrond en het watersysteem vormen de basis van het 
ruimtegebruik in deltagebieden. Kennis van de ontstaans-
geschiedenis en de dynamiek in de ondergrond en het water-
systeem vormt de sleutel tot een geïntegreerd inzicht in de 
kansen en bedreigingen voor het huidige en toekomstige gebruik. 
Klimaatverandering en toenemende benutting van de ondergrond 
leiden tot grote veranderingen in deltasystemen. Een systeembe-
nadering, waarin de samenhang tussen processen in de onder-
grond en het watersysteem wordt doorgrond, is van fundamenteel 

belang om tijdig inzicht te krijgen in de gevolgen die deze veran-
deringen hebben voor de duurzame ontwikkeling in delta’s. En 
dat geldt zeker voor de Nederlandse delta met een lange kustlijn, 
estuaria, Waddeneilanden en unieke deltanatuur. 

Deltares integreert de kennisvelden van het watersysteem en de 
ondergrond. De experts hanteren een systeembenadering voor 
de analyse en aanpak van vraagstukken. Het doorgronden van de 
samenhang tussen processen in de ondergrond en het watersys-
teem is van fundamenteel belang. Cruciaal om tijdig inzicht te 
krijgen in de gevolgen van lange termijnontwikkelingen voor het 
huidige en toekomstige gebruik van de beperkte ruimte. Op basis 
van diepe, hoogwaardige kennis draagt Deltares bij aan innovatieve 
oplossingen, zowel groot als klein, zet implementatietechnieken 
en -paden in, en biedt handelingsperspectieven. Een uniek kennis-
domein. De hoofdtaak van Deltares is het ontwikkelen, toepassen 
en verspreiden van kennis. De hoofdtaak van Deltares is het ont-
wikkelen, toepassen en verspreiden van kennis. Dit ten behoeve 
van het tijdig verkrijgen van inzicht in de opgaven die op onze delta 
afkomen. Hiermee ondersteunen we de overheid bij het maken 
van beleid en de uitvoering ervan bij het omgaan met deze delta-
vraagtukken. Tegelijkertijd moet dit ook bijdragen aan de concur-
rentiepositie van Nederland in de internationale ‘deltamarkt’. 
Daarnaast beheren we strategische onderzoeksfaciliteiten en een 
uitgebreid software-instrumentarium, die veelal uniek zijn. 

De maatschappelijke uitdagingen waar Deltares zich mee bezig-
houdt zijn het voorkómen van overstromingen, watertekort en 
vervuiling van (grond)water en ecosystemen alsmede het klimaat-
robuust bouwen en inrichten van onze leefomgeving om deze 
duurzaam bewoonwaar te houden. Deltares verbindt hierbij zijn 
unieke kennis op het gebied van water en ondergrond met infra-
structuur, duurzame energieproductie, volksgezondheid en voedsel- 2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

1 Wij beschouwen bij de delta het (verstedelijkte) gebied waarin een rivier via 
verschillende aftakkingen in zee uitmondt, samen met de hieraan gekoppelde 
kustgebieden, stroomgebieden en de ondergrond. 

productie. Dat de genoemde maatschappelijke uitdagingen steeds 
belangrijker zullen worden blijkt uit de jaarlijkse ranking van het 
World Economic Forum2. Het Forum benoemt  klimaatverande-
ring, water crises, verlies aan biodiversiteit, gevolgen van extreem 
weer en ander extreme natuurverschijnselen en door de mens 
veroorzaakte milieurampen tot de tien grootste bedreigingen 
voor de wereldeconomie. Al deze onderwerpen bevinden zich op 
het werkterrein van Deltares. 
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Onze missie houdt in dat we integrale benaderingen nastreven. 
We zijn ons ervan bewust dat onze expertise over water, onder-
grond en infrastructuur een schakel vormt in een keten. De op-
gaven waar we aan werken zijn complexer geworden, er zijn vaak 
meerdere partijen, ministeries en bestuurslagen bij betrokken en 

een integrale, gebiedsgerichte aanpak wordt urgenter. We werken 
daarom op veel gebieden samen, met veel verschillende partners. 
Als onafhankelijk kennisinstituut verbinden we de werelden van 
wetenschap, toegepast onderzoek, overheid en bedrijfsleven. 

Ieder TO2-instituut beweegt zich tussen overheid en markt en tussen 
wetenschap en maatschappij. Gezien de maatschappelijke uitda-
gingen waar Deltares zich mee bezighoudt, moet een groot deel 
van de kennis en inzichten van Deltares ingebed worden in een  
publiek kader. De wettelijke taken van publieke instanties vormen 
de hoekstenen van de onderzoeksprogrammering van Deltares. 
Ook marktpartijen spelen een rol in de ontwikkeling en toepassing 
van de kennis van Deltares. Veel van de werkzaamheden van  
publieke opdrachtgevers worden uitgevoerd door marktpartijen. 
Marktpartijen kunnen op hun beurt dus ook opdrachtgever of  
samenwerkingspartner van Deltares zijn. De uiteindelijke valorisatie 
van kennis van Deltares vindt veelal plaats in een publieke, politiek- 
bestuurlijke omgeving: het is de samenleving als geheel die moet 
profiteren van het best denkbare deltamanagement. Om deze reden 
hanteert Deltares in principe een ‘open source’-beleid in haar kennis, 
inzichten en ontwikkelde software. 

1.2 |  Maatschappelijke uitdagingen, 
(inter)nationale agenda’s en 
missies

De wereld staat voor een aantal grote uitdagingen: aanpassen aan  
de gevolgen van klimaatverandering, het beschermen van een 
groter wordende bevolking tegen natuurrampen, het veranderen 
van de energievoorziening naar een systeem zonder broeikas-
gasemissies, omgaan met schaarse grondstoffen door zo veel 
mogelijk kringlopen te sluiten en emissies naar bodem, water en 
lucht te voorkomen (circulaire economie) en het tegengaan van het 
verlies aan biodiversiteit. Dit moet ingebed worden in een wereld 
die tevens sociaal rechtvaardig en economisch welvarend is.  Figuur 1.1  Langetermijnrisico’s voor de wereldeconomie (World Economic Forum, 2020).
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De noodzaak om snel oplossingen te vinden voor deze internatio-
nale uitdagingen neemt toe. Een goede onderlinge afstemming 
van de inspanningen die daartoe vanuit diverse overheden, onder-
zoeksinstellingen en private partijen worden geleverd helpt daar-
bij. Daarom zijn de laatste jaren steeds meer maatschappelijke 
agenda’s, zowel in Nederland als daarbuiten, geformuleerd in  
termen van missies: Voor de grote uitdagingen bestaan internatio-
nale agenda’s en akkoorden, Europese ambities en Nederlandse 
beleidsambities, zoals verwoord in het klimaatakkoord, de groei-
strategie voor Nederland, het Deltaprogramma, het kennis- en 
innovatie convenant, en de Nederlandse Internationale Water 
Ambitie. Voor al deze ambities geldt dat onderzoek en innovatie 
belangrijke pijlers zijn om die transitie mogelijk te maken. 

Deltares geeft die mondiale, Europese en Nederlandse agenda’s 
en missies een centrale plaats en neemt ze als startpunt bij de  
eigen onderzoeksagenda. Figuur 1.2 geeft schematisch weer hoe 
we dat zien. We onderscheiden drie niveaus van agenda’s met bij-
behorende ambities, doelstellingen of missies: mondiaal, 
Europees en nationaal.

Deltares kan en wil bijdragen aan de aanpak van grote maatschap-
pelijke – en gebiedsgerichte uitdagingen en missies. Kunnen: van-
uit onze kennis over water, ondergrond en onze toekomstgerichte 
blik (‘met ons hoofd’). Willen: vanuit de maatschappelijke verant-
woordelijkheid van onze organisatie (‘vanuit ons hart’). Met ons 
hoofd en vanuit ons hart wil Deltares met kwalitatief hoogwaardige 
kennis zorgen voor maatschappelijke impact: samen met onze 

(kennis)partners het verschil maken. 

Op mondiaal niveau zijn voor Deltares relevant: de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de VN, het Sendai Framework 
voor Disaster Risk Reduction, het klimaatakkoord van de klimaat-
conferentie van Parijs 2015 (COP21) en het HABITAT-programma 
van de VN, dat staat voor het implementeren van de New Urban 
Agenda (Habitat III) en SDG 11.a.

Op Europees niveau zijn de Societal Challenges en Key Enabling 
Technologies van de EU relevant. Als richtlijn voor de program-
mering van het Horizon 2020-onderzoeksprogramma heeft de 
Europese Commissie vijf Europese Mission Areas gedefinieerd, 
waarvan er vier van belang zijn voor Deltares (zie figuur 1.3). Voor 
Deltares zijn de Horizon Europe mission areas Adaptation to 
Climate Change, including Societal Transformation, Climate 

Neutral and Smart Cities, Healthy Oceans-Seas-Coastal and 
Inland Water, en Soil health and Food van toepassing. De onder-
liggende missies worden op dit moment nog vastgesteld. 
Daarnaast biedt de Green Deal een kader voor de lange termijn 
verkenningen van onze energievoorziening, gesloten grondstof-
kringlopen en kwaliteit van de leefomgeving

In Nederland is de missiegedreven aanpak nadrukkelijk naar  
voren gekomen in het Missiegedreven Innovatiebeleid van de 
Rijksoverheid. Daarin zijn voor vier maatschappelijke thema’s de 
missies vastgesteld waar het innovatiebeleid de komende jaren 
aan zal werken. Van die vier zijn er voor Deltares twee van bijzon-
der belang: ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ en ‘Landbouw, 
Water en Voedsel’. Een vijfde categorie, de Sleuteltechnologieën, 
vult de vier maatschappelijke thema’s aan. Deltares is actief in de 
categorie sleuteltechnologieën en ziet de grote meerwaarde die 
deze technologische ontwikkelingen bieden in het bijdragen aan 
de maatschappelijke missies. Vanuit Nederland zijn verder ook  
de beleidsagenda’s en de Internationale Water Ambitie van de 
Nederlandse departementen relevant.

Een belangrijk aspect van het Nederlandse missiegedreven onder-
zoek is dat er gezamenlijke, langetermijn doelen worden afge-
sproken, die focus aanbrengen in de R&D-inspanning van bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen. Deze doelen nopen tot samen-
werking tussen sectoren (crossovers) en disciplines in de kennis-
keten. Met het formuleren van de 25 missies heeft de rijksoverheid 
een aanzet gegeven voor de nieuwe generatie Kennis- en 
Innovatie-agenda’s en -convenanten (KIA’s/KIC’s). Deze nieuwe 
generatie KIA’s kent een looptijd van vier jaar (2020-2023) en is 
niet meer sectoraal georiënteerd, maar ontwikkeld langs de lijnen 
van de vier maatschappelijke thema’s plus de sleuteltechno logieën.Figuur 1.2  Doorwerking van de mondiale, Europese en nationale missies en 

onderzoeksagenda’s in de onderzoeksagenda van Deltares.
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Het Deltares Strategisch Onderzoek houdt rekening met ontwikke-
lingen en vraagstukken (beleidsagenda’s) van de meest relevante 
ministeries en stemt de programmering hier op af. 
Zo heeft het ministerie van IenW de kennis- en innovatiebehoefte 
voor haar opgaven op het gebied van water, gebiedsontwikkeling en 
de ondergrond samengebracht in de Strategische kennis- en inno-
vatieagenda van het Directoraat Generaal Water en Bodem (SKIA 
DGWB 2019-2023). 
Rijkswaterstaat heeft de doelstellingen van het ministerie doorver-
taald naar een eigen Innovatie Uitvoeringsagenda en strategieën 
om meer klimaatneutraal en circulair te werken (denk aan de RWS 
transitiepaden aanpak).
Belangrijke pijlers voor ministerie EZK zijn onder meer het missie-
gedreven innovatiebeleid met en via de topsectoren, de sleutel-
technologieën en kennisoverdracht aan het MKB.  Het missie  - 
gedreven werken betekent ook dat er een effectievere organisatie 
nodig is in de keten van fundamenteel onderzoek tot aan toepas-
sing van kennis door bedrijven en maatschappij.
Deltares is als kennisinstituut een belangrijke speler in het onder-
zoeks- en innovatie ecosysteem en schakelt continu met kennis-

partners uit de publieke en private hoek. 

1.3 |  De missiegebieden en 
kennisbasis van Deltares

De externe agenda’s en missies zijn vanuit het perspectief van 
water en ondergrond, inclusief de infrastructuur, vertaald naar 
vier zogeheten missiegebieden: Toekomstige delta’s, duurzame 
delta’s, Veilige delta’s en Veerkrachtige infrastructuur. 
 

Sustainable 
Development Goals
6 Clean water and sanitation

7 Affordable and clean energy

9 Industry, innovation and 
infrastructure

11 Sustainable cities and 
communities

13 Climate action

14 Life below water

15 Life on land

Habitat
- Reduced spatial inequality 
and poverty in communities 
across the urban-rural 
continuum;

- Enhanced shared 
prosperity of cities and 
regions;

- Strengthened climate 
action and improved urban 
environment; and

- Effective urban crisis 
prevention and response

Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction

2015 -2030 Maatschappelijke Missies 
Thema Landbouw, water en voedsel
C: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
E: Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en 

binnenwateren
F: Nederland best beschermde delta, ook na 2100

Thema Energietransitie en Duurzaamheid
A Een volledig CO2-vrij elektriciteitsysteem in 2050
B Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050
C Circulaire grondstofketens en processen

EU mission areas 
A: Adaptation to Climate 

Change, including 
Societal Transformation

C: Healthy Oceans and 
Natural Waters

D: Carbon-Neutral and 
Smart Cities

E: Soil Health for 
sustainable food

Parijs akkoord
- Reach global peaking of greenhouse gas 
emissions (GHGs) as soon as possible 
(economy-wide reduction targets)

- Conserve and enhance, as appropriate, 
sinks and reservoirs of GHGs

- Enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and 
reduction of vulnerability to climate change

- Develop approaches to help vulnerable countries cope with 
the adverse effects of climate change, including extreme - 
weather events and slow-onset events such as sea-level rise

- Support the efforts of developing countries to build clean, 
climate-resilient futures

Sendai
1: Understanding disaster risk

2: Strengthening disaster risk 
governance to manage 
disaster risk

3: Investing in disaster risk 
reduction for resilience 
through structural and non-
structural measures

4: Enhancing disaster prepared-
ness for effective response 
and to “Build Back Better” in 
recovery, rehabilitation and 
reconstruction

Sendai
1: Understanding disaster risk

2: Strengthening disaster risk 
governance to manage 
disaster risk

3: Investing in disaster risk 
reduction for resilience 
through structural and non-
structural measures

4: Enhancing disaster prepared-
ness for effective response 
and to “Build Back Better” in 
recovery, rehabilitation and 
reconstruction

Missiegebieden

Figuur 1.3  Schematisch overzicht van de voor Deltares meest relevante nationale 
en internationale agenda’s en missies en van de manier waarop die verbonden zijn 
met de missiegebieden van Deltares.
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In missiegebied Toekomstige delta’s stellen we ons de vraag: hoe 
gaan delta’s, en de daaraan gekoppelde kustgebieden en stroom-
gebieden, zich ontwikkelen als gevolg van veranderingen in de 
aanvoer van water en sediment, stijgende zeespiegel en dalende 
bodem, maar ook als gevolg van verandering in bevolkingsom-
vang, economische ontwikkeling en nieuwe technologie? Door 

deze processen en ontwikkelingen in lange-termijn scenario’s 
goed te beschrijven, kunnen ondanks de onzekerheden de juiste 
afwegingen worden gemaakt hoe nu moet worden gehandeld om 
delta’s, alsook kustgebieden en stroomgebieden, veilig en veer-
krachtig te houden. Deze kennis is essentieel om Nederland ook 
op de lange termijn de best beschermde delta ter wereld te laten 

blijven. We willen deze kennis ook inzetten om eraan bij te dragen 
dat ook elders in de wereld handelingsperspectieven voorhanden 
zijn en de juiste maatregelen worden genomen. 

In missiegebied Duurzame delta’s richten we ons op de hoofd-
vraag: welke handelingsperspectieven kunnen we ontwikkelen die 
ervoor zorgen dat ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen in de 
verstedelijkende delta’s ook voor toekomstige generaties be-
schikbaar blijven. Water en bodem spelen een belangrijke rol bij 
de missies op het gebied van energietransitie en duurzame voed-
selproductie. Via dit missiegebied dragen we bij aan het inrichten 
en beheren van water op zo’n manier dat energie duurzaam kan 
worden opgewekt en voedsel duurzaam geproduceerd. 

In missiegebied Veilige delta’s richten we ons op de hoofdvraag: 
welke handelingsperspectieven kunnen we ontwikkelen om de 
groeiende bevolking en economie te beschermen tegen extreme 
gebeurtenissen als gevolg van klimaatverandering, extreem weer en 
geologische extremen. Het missiegebied richt zich op het bepalen, 
voorspellen en beheersen van de risico’s, crisismanagement en 
rampenbeheersing bij extreme natuurverschijnselen zoals droogte, 
wateroverlast, overstromingen, extreme erosie en aardverschuivingen. 
Ook gevolgen van geologische extremen vallen hieronder, zoals 
tsunami’s en aardbevingen. 

De infrastructuur die we nodig hebben voor het functioneren van 
een duurzame en klimaatbestendige wereld alsook voor de be-
scherming tegen extreme gebeurtenissen staat centraal in missie-
gebied Veerkrachtige infrastructuur. De hoofdvraag hier is: hoe 
kunnen we onze infrastructuur veerkrachtig maken, zodanig dat 
deze haar functionaliteit kan behouden in de komende decennia 
en kan worden aangepast aan een veranderend klimaat of veran-
derende randvoorwaarden vanuit bodem en water. Hoe kunnen Figuur 1.4  De vier missiegebieden van Deltares en de kennisbasis. 

Toekomstige  
delta’s

Duurzame  
delta’s

Veilige  
delta’s

Veerkrachtige 
infrastructuur

Hoe veranderen delta’s door 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, 
bodemdaling, bevolkingsgroei en 
economische groei.

Hoe zorgen we ervoor dat  
ecosystemen en natuurlijke 
hulpbronnen ook voor toekomstige 
generaties beschikbaar zijn.

Hoe beschermen we de groeiende 
bevolking en economie tegen extreme 
gebeurtenissen gerelateerd aan water 
en ondergrond.

Hoe maken we onze infrastructuur  
op land en water veerkrachtig.  
Adaptief waar nodig en met behoud  
van functionaliteit.

K
en

ni
sb

as
is Kennisfaciliteiten

Sleuteltechnologieën, software en modellen, experimentele faciliteiten en datafaciliteiten

Langetermijn Kennisbasis
Actieve samenwerking met universiteiten en matching van onderzoeksprojecten
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we onze infrastructuur verbeterd ontwerpen, aanleggen en on-
derhouden, als onderdeel van de energietransitie, duurzaam-
heidsdoelstellingen en tegelijkertijd ruimtelijk inpasbaar en 
veerkrachtig maken? 

De vier missiegebieden staan niet los van elkaar. De toekomst-
verkenningen in missiegebied Toekomstige delta’s geven kaders 
of richting aan van robuuste, toekomstbestendige oplossingen 
van actuele beleidsvoornemens en maatregelen voor maat-
schappelijke vraagstukken. Die oplossingen worden uitgewerkt 
in Duur zame delta’s, Veilige delta’s of Veerkrachtige infrastruc-
tuur. In hoofdstuk 2 leest u meer over de missiegebieden.

Gezamenlijk dekken de vier missiegebieden het domein van de 
deltatechnologie af. Daarbij hanteren ze uiteenlopende (maar wel 
gedeeltelijk overlappende) schalen van tijd en ruimte. 

Kennisbasis
We bereiken de impact die we nastreven allereerst met ons be-
langrijkste kapitaal, ca 830 hooggekwalificeerde medewerkers. 
We werken voortdurend aan het ontwikkelen van onze Kennis-
basis. Die kennisbasis is noodzakelijk is om onze onderzoeks-
activiteiten nu en in de toekomst betrouwbaar en vernieuwend te 
kunnen uitvoeren. Het vormt de basis voor nieuwe inzichten en 
oplossingsrichtingen, waar de grote maatschappelijke uitdagin-
gen in de missiegebieden om vragen. Een deel van ons strate-
gisch onderzoek richt zich daarom rechtstreeks op verdere 
ontwikkeling en vernieuwing van deze kennisbasis (zie figuur 1.4).

De Kennisbasis van Deltares bestaat uit twee onderdelen: de 
Kennisfaciliteiten en de Langetermijn kennisbasis. Onder de 
Kennisfaciliteiten vallen vier typen faciliteiten: Software en mo-
dellen, Experimentele Faciliteiten, Datafaciliteiten en de sleutel-

technologieën (die we bij Deltares vaak aanduiden als Enabling 
Technologies). Voor veel van de opgaven in de missiegebieden is 
een combinatie met sleuteltechnologieën onmisbaar. Deze 
sleutel technologieën vinden hun toepassing per missiegebied, 
maar hebben veelal ook een doorsnijdend belang bij de andere 
onderdelen van de kennisbasis en missiegebieden. 

In de Langetermijn kennisbasis wordt de actieve samenwerking 
met universiteiten onderhouden en vindt matching van onder-
zoeksprogramma’s plaats vanuit bijvoorbeeld EU en NWO:  
Bijdragen aan academisch onderzoek via promovendi, deeltijd-
hoogleraren, financiële bijdragen aan NWO-projecten en voor het 
matchen van Europese onderzoeksprojecten. 

Maatschappelijke impact
Maatschappelijke impact betreft de maatschappelijke gevolgen 
van een product of dienst. Daarbij staan twee vragen centraal: 

• Wat dragen de producten en diensten van Deltares bij aan het 
bereiken van maatschappelijke doelstellingen? 

• Wat dragen de producten en diensten van Deltares bij aan het 
verdienvermogen van Nederlandse bedrijven? 

De producten en diensten van Deltares zijn met name relevant 
voor overheden en bedrijfsleven. Maar zeker ook voor NGO’s, de 
media en andere kennisinstellingen, omdat via deze organisaties 
ook bijdragen kunnen worden geleverd aan het genereren van 
maatschappelijke impact. 

In de input-impact keten is Deltares direct betrokken bij input,  
activiteiten en output. Deltares is meestal niet direct betrokken bij 
outcome en het genereren van impact. Van experimenteel onder-
zoek naar een algoritme, naar een model, naar (vermeden) schade 

of slachtoffers: De weg naar het genereren van impact kan lang 
zijn waarbij veel partijen met verschillende verantwoordelijkheden 
een rol spelen. Voordat impact zichtbaar wordt, zijn er vaak ook 
bijdragen van anderen uit het kennisecosysteem aan toegevoegd. 

Impact is dus zeer zelden meteen vast te stellen bij het opleveren 
van een kennisproduct aan een opdrachtgever. In aansluiting op de 
impact-keten zoals hierboven getoond, worden in Deltares projecten 
de input, activiteiten en output beschreven in projectplannen. In 
een groot aantal projecten zal het ook mogelijk zijn om te beschrijven 
hoe een klant vervolgens de producten of kennis benut. Het be-
schrijven van de maatschappelijke gevolgen van het gebruik van de 
kennis of producten is op projectniveau veelal een brug te ver. We 
zullen de maatschappelijke impact daarom zoveel mogelijk be-
schrijven vanuit (combinatie van) programma’s -en in samenhang 
met de Kennisbasis- in relatie tot de missies en Missiegebieden. 

1.4 |  Strategisch onderzoek
Voor het verder ontwikkelen en op internationaal topniveau houden 
van de kennis op het gebied van deltatechnologie ontvangt Deltares 
in 2021 een Rijksbijdrage van ca 19.8 miljoen euro (ca 16% van de 
omzet 2020). De Rijksbijdrage voor strategisch onder zoek (SO) 
wordt ingezet voor het uitbouwen van de kennis in de missiege-

INPUT ACTIVITEITEN OUTPUT OUTCOME IMPACT
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bieden en voor het door ontwikkelen en onderhouden van de kennis-
basis. In hoofdstuk 5 staat de uitwerking van de financiële kaders.

Het SO heeft een tijdshorizon van gemiddeld vier jaar, waarbij 
jaarlijks ongeveer 25% van het budget nieuw geprogrammeerd 
wordt. Het grootste deel van het SO-budget zal worden gepro-
grammeerd op onderzoek dat past binnen de missies van de 

maatschappelijke thema’s Energie en Duurzaamheid, Landbouw, 
Water en Voedsel en Sleuteltechnologieën.

In samenwerking met het ministerie van IenW wordt ingezet op 
een sterke verbinding en synergie tussen strategisch onderzoek 
(SO), toegepast onderzoek voor het ministerie (KPP en SPA) en 
samenwerking in Topsectorenverband (TKI, proeftuinen).
 

1.5 |  Samenwerking
De grote opgaven kunnen alleen succesvol worden aangegaan 
wanneer de kennis en kunde vanuit diverse partijen worden gele-
verd en er wordt samengewerkt. We hebben in Nederland een 
schat aan ervaring door de samenwerking tussen kennisinstellin-
gen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. 
Gezamenlijk beschikken we over een enorme hoeveelheid kennis. 
Een gezamenlijke aanpak leidt tot een steeds meer cross-secto-
rale vorm van samenwerking, met meer samenwerking in de ken-
nis- en innovatieketen. 

De transities en grote opgaven van deze tijd vragen ook om andere 
vormen van samenwerking, financiering en organisatie tussen 
overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke 
organisaties en met de burgers. We zijn op veel gebieden ook 
inter nationaal toonaangevend in het bieden van handelingsper-
spectief met innovatieve oplossingen en maatregelen. Door het 
bundelen van onze krachten zijn we in staat om de uitdagende op-
gaven van vandaag en morgen te lijf te gaan en de gestelde missies 
te bereiken.

De vijf TO2-instituten, organisaties voor toegepast onderzoek, ont-
vangen jaarlijks een rijksbijdrage. Het Strategisch Onderzoek (SO) 
van Deltares wordt gefinancierd met deze instituutssubsidie van het 
ministerie van EZK. De strategische onderzoeksagenda en de daar-
uit voortvloeiende voorgenomen activiteiten toetsen we bij verschil-
lende klankborden (netwerk van maatschappelijke partners) 
waarvan de ministeries (met name het ministerie van EZK en het 
ministerie van IenW) en de Topsectoren (met name de Topsector 
Water & Maritiem en de Topsector Energie) de belangrijkste vor-
men. 

Onder de Topsectoren voert Deltares TKI (Topconsortia voor 
Kennis en Innovatie) projecten uit in de gouden driehoek in pu-
bliek-private samenwerkingsprojecten. Die zijn erop gericht om 
vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen en de 
concurrentiekracht van ons land te versterken. Binnen de 
Topsectoren wordt steeds meer samengewerkt aan proeftuinen, 
waarin innovatieve inrichtingsconcepten (gebiedsgerichte integrale 
inpassing in onze watersystemen) worden gedemonstreerd, getest 
en verbeterd. De proeftuinen vormen internationale iconen: nieuwe 
oplossingen worden wereldwijd onder de aandacht gebracht en de 
samenwerkingsverbanden zijn een kristallisatiepunt van kennis, 
onderwijs en innovatie.

In opdracht van het ministerie van IenW voert Deltares een Kennis-
programma Primaire Proces (KPP) en Specialistische Adviezen (SPA) 
uit. Voor zijn taakuitvoering hecht het ministerie groot belang aan dit 
toegepaste onderzoek, waarbij continuïteit, beschikbaarheid en struc-
turele kennisontwikkeling ten behoeve van de uitvoering en verbete-
ring van het primaire proces van het ministerie centraal staat. 

Internationaal werkt Deltares aan projecten onder Europese en mon-
diale programma’s. Bij een groot deel van de EU – projecten doen we 
dat samen met één of meerdere Nederlandse TO2-instituten, ministe-
ries, andere overheden.



De onderzoeksprogrammering van Deltares 

12

De ligging van ons land is een bron van welvaart en groei. Onze 
hoogwaardige technische kennis om het bodem- en watersysteem 
aan te passen en te beheren en onze unieke bestuurlijke organisatie 
hebben Nederland wereldwijd een leidende rol gegeven in het 
water beheer en de waterbouw. Deze positie is gebouwd op inten-
sieve samenwerking van kennispartijen, onderwijsinstellingen zoals 
het IHE, een sterk internationaal gericht ingenieursbedrijfsleven, 
actieve waterschappen en drinkwaterbedrijven, veel innovatieve 
MKB-bedrijven en wereldwijd toonaangevende waterbouwbedrijven. 
Deltares heeft een unieke positie in dit speelveld: nergens anders in 
de wereld worden de kennisvelden van de ondergrond, het water-
beheer en de waterbouw voor delta’s geïntegreerd en vormt de sys-

teembenadering het vertrekpunt van de analyse van vraagstukken.

Dit betekent dat we de samenwerking met collega TO2-instituten 
verder versterken. De hoofdthema’s waarbinnen de TO2-
instituten samenwerken zijn beschreven in het Strategisch Kader 
2018-2021 van de TO2-federatie (‘De motor van vitaal innovatie 
ecosysteem’). Voorbeelden zijn onderzoek op het gebied van de 
energietransitie (met TNO/ ECN), op het gebied van landbouw, 
water en voedsel (met Wageningen Research) en op het gebied 
van infrastructuur (met TNO en MARIN). Op het gebied van de 
‘enabling technologies’ wordt samengewerkt met alle TO2-
instituten. Voorbeelden van partijen waar we op strategisch ni-
veau internationaal mee samenwerken zijn de NUS (Singapore), 
de OECD, IFI’s (internationale financiële instellingen), de National 
Weather Service en US Geological Survey (beide VS).

Daarnaast versterken we de samenwerking op PPS-projecten, 
waardoor samenwerking en interdisciplinaire kennis wordt ver-
sterkt in de keten van wetenschap tot praktijktoepassing. Het 

Nederlandse missiegedreven onderzoek noopt tot samenwerking 
tussen sectoren (crossovers) en disciplines in de kennisketen. In 
dit eerste jaar van de nieuwe generatie Kennis- en Innovatie-
agenda’s en -convenanten (KIA’s/KIC’s) heeft dit tot brede PPS-
samenwerkingen geleid. In het aankomend jaar bouwen we dit uit 
en werken we steeds meer in cross-sectorale programma’s geo-
riënteerd langs de lijnen van de vier maatschappelijke thema’s 
plus de sleuteltechnologieën.

1.6 |  Kennisdisseminatie    
Onderdeel van de missie van Deltares als TO2-instituut is dat  
ontwikkelde kennis toepasbaar en toegankelijk wordt gemaakt. 
Kennisdisseminatie en communicatie vormen onderdeel van de 
activiteiten. Kennisoverdracht vindt op velerlei wijze plaats, in  
binnen- en buitenland. De meest effectieve vorm van kennis-
verspreiding blijft via projecten met overheden en bedrijfsleven 
(onder andere via Joint Industry Projects en TKI projecten), en met 
collegainstituten (EU, NWO/TTW, TO2) in de vorm van rapporten 
en producten. Dit geeft een directe interactie met betrokkenen, 
geïnteresseerden en stakeholders.
 
In projecten worden veel digitale tools (software) ontwikkeld. Dit 
zijn eveneens belangrijke  kennisdragers. Zo wordt onze software 
wereldwijd breed verspreid en gebruikt. In de jaarlijkse publicatie 
‘R&D Highlights’ worden tientallen kennisontwikkelingsprojecten 
beschreven, een mooie dwarsdoorsnede van onderwerpen waar 
Deltares aan werkt. Via wetenschappelijke artikelen (circa 300 
publicaties ieder jaar), congressen, workshops (zoals de jaarlijkse 
Deltares Software Days), klankbordgroepen en andere bijeen-
komsten bereiken we een breed publiek. 

Ook zijn er open source communities en vindt overdracht plaats 
via medewerkers: cursussen, uitwisselingen, en jaarlijkse bege-
leiding van meer dan honderd afstudeerders en circa 80 PhD  
studenten. De cursussen worden georganiseerd door de Deltares 
Academy (ruim 100 ieder jaar), waarvan een deel samen met  
andere partijen worden gegeven (PAO, Wateropleidingen, TU 
Delft, Deltares USA Inc en andere). Daarnaast maken we blijvend 
gebruik van traditionele media, met name vakmedia maar ook 
landelijke radio, tv en dagbladen. En in toenemende mate ook van 
digitale media, waaronder webinars, apps en sociale mediakanalen. 
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We gaan in 2021 de Deltares website opnieuw inrichten zodat 
onze nieuwe missiegebieden de centrale ingang zijn voor infor-
matie over onze kennis en over oplossingen voor de maatschap-
pelijke vraagstukken. Via de Deltares Kennisbank zijn artikelen en 
rapporten toegankelijk voor iedereen. 

1.7 |  Onderzoek in Nederland en in 
het buitenland

Nederlandse kennis van water en ondergrond wordt wereldwijd 
ingezet. Voor Deltares zijn daarom internationale netwerken, mis-
sies (bijvoorbeeld SDG’s) en projecten in het buitenland van groot 
belang. Deltares voert onderzoek uit ter ondersteuning van de 
Nederlandse positie (vooral die van het ministerie van IenW) in 
internationale fora, zoals bijvoorbeeld HELP (High Level Leaders 
and Experts Panel) Water and Disasters, de Delta Coalition, de 
Delta Alliance, de Global Commission and Center on Adaptation 
en Water as Leverage. Projecten en opdrachten uit het buitenland 
dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van kennis die 
relevant is voor Nederland. Samenwerking met diverse partijen in 
het buitenland in onderzoeks- en adviesprojecten is nodig voor de 
ontwikkeling en het in stand houden van onze kennisbasis en de 
internationale toppositie van de sector. We bevorderen door onze 
kennis internationaal in te zetten en beschikbaar te maken de 
concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Deltares 
zoekt internationaal actief de samenwerking op om kennis te ont-
wikkelen. Deltares is partner in diverse Europese onderzoeks- en 
innovatieprojecten en kennisnetwerken. 

Onze internationale ambitie komt voort uit drie motieven:
-  solidariteit met deltagebieden in de wereld waar de kennis en 

kunde of het samenwerkingsvermogen minder goed zijn en waar 
Deltares een betekenisvolle bijdrage kan leveren;

- nieuwsgierigheid en leergierigheid: elke delta heeft unieke ken-
merken: door onderzoek uit te voeren naar en in andere deltage-
bieden leren wij zelf ook en versterken we onze inzichten in de 
gevolgen van klimaatverandering;

- arbeidsmarktoverwegingen: voor ‘best in class’-medewerkers 
vormt het werken in een internationale context een extra motiva-
tie om voor en bij Deltares te willen werken. 

De internationale vraag is groot, maar Nederland blijft onze thuisba-
sis. Dit vraagt grote selectiviteit in het aangaan van internationale 
uitdagingen. Om die te bereiken hebben we in onze huidige 
Strategische Agenda 2018-2021, maar ook in het daaraan vooraf-
gaande Strategisch Plan 2015-2018, voor drie strategische pijlers 
gekozen. Dit zijn ‘excellente kennis op internationaal topniveau’, 
‘zichtbare maatschappelijke meerwaarde’ en een ‘sterke verbin-

ding van onze kennis met de markt’. 



2  Missiegebieden
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De externe agenda’s en missies zijn vanuit het perspectief van 
water en ondergrond, inclusief de infrastructuur, vertaald naar 
vier zogeheten missiegebieden: Toekomstige delta’s, Duurzame 
delta’s, Veilige delta’s en Veerkrachtige infrastructuur. 

De missiegebieden geven:
• richting aan ons strategische onderzoek en de programma’s;
• zijn een afwegingskader voor ons contractonderzoek;
• geven prioritering in onze software- en modelontwikkeling en de 

inzet van onze faciliteiten;
• dragen bij aan de kennisontplooiing van onze medewerkers en;
• zorgen voor monitoring van het waarmaken van onze ambities 

met impact. 

2.1 |  Toekomstige delta’s
Waar gaat Missiegebied Future Deltas over?
In Missiegebied Future Deltas verkennen we de iets verdere toe-
komst, de generatie van onze kleinkinderen en de daaropvolgen-
de generaties die over 100 jaar leven. De hoofdvraag is: hoe 
ontwikkelen delta’s, inclusief de bijbehorende stroomgebieden en 
kustgebieden, zich op deze lange termijn onder invloed van kli-
maatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling, maar ook 
onder invloed van mogelijke maatschappelijke, economische en 
technologische ontwikkelingen? Het te programmeren onder-
zoek beschrijft de geohydrologische, morfologische, geochemi-
sche en ecologische systeemprocessen, identificeert de 
belangrijkste oorzaken ervan, en brengt de lange termijn maat-
schappelijke impact van deze veranderingen in kaart. De nadruk 
ligt op lange termijn veranderingen in de komende eeuw en de 
betekenis van de lange termijn ontwikkelingen voor de besluitvor-

ming op zowel de langere als de kortere termijn. De veranderin-
gen en de maatschappelijke reactie daarop worden vertaald in 
toekomstbeelden en scenario’s die informatie verschaffen voor 
de te maken afwegingen. Op basis hiervan kunnen lange termijn 
adaptatiestrategieën worden ontwikkeld die beschrijven welke 
maatregelen nodig en effectief zijn om de delta’s op de lange ter-
mijn leefbaar, veilig en veerkrachtig te houden. Samengevat: wat 
moeten we nu en later doen om klaar te staan voor de toekomst?

Wat zijn de vragen in Missiegebied Future Deltas?
De hoofdvraag in Missiegebied Future Delta’s is: 

Hoe ontwikkelen delta’s wereldwijd zich op de lange termijn onder 
invloed van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en 
de maatschappelijke, economische en technologische transities? 
Centraal staan de veranderingen in het fysieke systeem in samen-
hang met sociaal-economische ontwikkelingen in delta’s (inclusief 
stroomgebieden en kustgebieden) op de lange tijdschaal. 
De hoofdvraag kan onderverdeeld worden in een aantal deelvragen:

• Welke ontwikkelingen in de delta’s kunnen we onderscheiden?
• Welke factoren bepalen het tijdsverloop van de delta-

ontwikkelingen? 
• Hoe voorspelbaar zijn die systeemveranderingen? Op welke 

tijdschaal kunnen we de signalen ervan meten?
• In welke mate kunnen delta’s meebewegen met een 

verandering zoals versnelde zeespiegelstijging, een lokale 
bodemdaling, of een veranderend afvoerregime? 

• Welke toekomstpaden leiden naar een leefbare, veilige en 
veerkrachtige delta? 

Deze vragen kunnen worden toegepast op het terrein van bijvoor-
beeld de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, de nood-

zakelijke infrastructuur, de inrichting van verstedelijkte delta’s, en 
de veerkracht van de delta onder grillige omstandigheden. Met de 
antwoorden op de vragen worden de randvoorwaarden duidelijk 
waarbinnen maatschappelijke keuzes en afwegingen gemaakt 
kunnen worden.

Meest relevante trends en ontwikkelingen
Relevante trends voor dit Missiegebied zijn exogene ontwikkelin-
gen (klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling, syste-
matische veranderingen van afvoerregimes) en maatschappelijke 
ontwikkelingen (verstedelijking, veranderend ruimtegebruik, 
energie- en voedseltransities). Veel van de oorzaken en gevolgen 
van deze trends zijn grillig of onzeker. We krijgen meer inzicht, 
maar dat leidt niet automatisch tot minder onzekerheid. Zo wordt 
de bandbreedte aan scenario’s voor zeespiegelstijging eerder 
groter dan kleiner, en worden we geconfronteerd met extreme 
gebeurtenissen met een grote impact, zoals droogte of COVID-19. 
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Relevante agenda’s
Het onderzoek dat bijdraagt aan Missiegebied Future Deltas signa-
leert en agendeert nieuwe ontwikkelingen als gevolg van actualisatie 
van het inzicht in de veranderingen als gevolg van klimaatverande-
ring, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarbij fungeren diverse 
agenda’s en missies als bron (in figuur 2.1 aangegeven in rood).

Op nationaal niveau is de missie dat Nederland de best  
beschermde delta van de wereld (ook na 2100) moet blijven 
richting gevend voor de vraagstukken die in Future Deltas worden 
geagendeerd. Het zwaartepunt ligt bij LWV MMIP F2: Aanpassen 
aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen, 
van de KIA Landbouw Water Voedsel. 

Op Europees niveau is de Horizon Europe missie Adaptation to 
Climate Change, including Societal Transformation richtingge-
vend. De Overeenkomst van Parijs is richtinggevend voor nationa-
le en Europese missies met betrekking tot klimaatvraagstukken. 
Maatregelen zijn gericht op het realiseren van “climate-resilient 
futures” door zowel het reduceren van emissies van broeikasgas-
sen, als het vergroten van adaptief vermogen (adaptive capacity), 
het versterken van de veerkracht (resilience) en het verminderen 
van de kwetsbaarheid (vulnerability). In relatie hiermee zijn ook 
de internationale agenda’s Sendai en SDGs van belang, maar be-
zien vanuit een veranderend klimaat in een langetermijnperspec-
tief. Naast deze missie agendeert de Horizon Europe missie Soil 
health and Food elementen die relevant zijn voor ruimtegebruik 
en trends ten aanzien van bodemdaling en bodemgesteldheid. De 
Green Deal biedt tenslotte een kader voor de lange termijn ver-
kenningen van onze energievoorziening, gesloten grondstof-
kringlopen en kwaliteit van de leefomgeving.

De programma’s die toeleveren aan de doelstellingen van 
Missiegebied Future Delta’s voorzien andere programma’s van 
kennis, concepten en randvoorwaarden, die bruikbaar zijn voor de 
benadering van maatschappelijke vraagstukken. 
De outcome en impact die programma’s in dit Missiegebied willen 
bereiken kan er als volgt uitzien:

• Doorwerking van onderzoeksconcepten in beleidsagenda’s (op 
alle schalen van lokaal tot internationaal en van tientallen jaren 
tot eeuwen) 

• Wetenschappelijke impact (publicaties, keynotes, 
onderzoeksprojecten)

• Gedemonstreerd gebruik van integrale modellen, concepten, 
datasets en visualisaties door derden als grondslag voor 
beleidsbeslissingen.

Figuur 2.1  Missiegebied Future Deltas: de meest relevante onderdelen van de externe agenda’s, missies en doelen (in groen aangegeven).

hoofdmissies

Maatschappelijke Missies 
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Samenwerking
In het kader van de vragen in Future Deltas staat in de program-
ma’s de samenwerking met meteorologische instituten (zoals 
KNMI), internationale organisaties (UN-organisaties, IPCC), 
kennis instellingen, denk-tanks en datatechnologiebedrijven cen-
traal. Voorbeelden van nationale samenwerking met KNMI en 
Nederlandse kennisinstellingen zijn de toekomstverkenningen 
voor de staf Deltacommissaris over de gevolgen van klimaats-
cenario’s en zeespiegelstijging. In Europees kader wordt samen-
gewerkt met internationale kennisinstellingen over de gevolgen 
van de klimaatverandering en mogelijke handelingsperspectie-
ven. In internationaal kader dragen we bij aan o.a. IPCC-
rapportages. 

2.2 |  Duurzame delta’s

Waar gaat Missiegebied Sustainable Deltas over?
In Missiegebied Sustainable Deltas wordt duurzaamheid breed 
opgevat: ecologisch (gezonde ecosystemen, verantwoord om-
gaan met hulpbronnen), economisch (welvaart, green growth) en 
sociaal (welzijn, inclusiviteit, equity); kortom de drie P’s (people, 
planet, prosperity).

Op nationaal niveau richt het onderzoek zich op vraagstukken met 
betrekking tot de zoetwatervoorziening van Nederland, de delta- 
aanpak waterkwaliteit, de ecologische veerkracht grote wateren, 
het integraal rivierbeheer, de energietransitie, de transitie circu-
laire economie en de klimaatbestendige inrichting van landelijk en 
stedelijk gebied. In de komende decennia moeten we met nieuwe 
oplossingen komen. Daarbij zullen we waar mogelijk gebruik ma-
ken van natuurlijke processen en structuren (‘nature based solutions’, 
bouwen met natuur). Veel van deze (ruimtelijke) opgaven komen 

bij elkaar op lokaal niveau. De proeftuin “Klimaatadaptatie” van de 
topsector Water en Maritiem sluit hierop aan.

We verwachten dat de transities een grote invloed gaan hebben 
op de ruimtelijke inrichting, het beheer en gebruik van het lande-
lijk gebied & de riviergebieden, op de veerkracht van steden (ur-
ban resilience) en op het beheer van de zee en de kustgebieden. 
Het onderzoek gaat niet alleen om technisch-inhoudelijke vraag-
stukken maar ook om vragen omtrent governance, financiering 
en impact: breed gedeelde levenskwaliteit (social equity), wel-
vaart voor eenieder, alsmede ecologische en ruimtelijke kwaliteit. 
Een belangrijke component hierbij is de samenhang van de ver-
schillende vraagstukken (nexusbenadering) en het integrale be-
heer van water en bodem voor allerlei verdelingsvraagstukken. 

Op internationaal niveau richt het onderzoek zich op hoe klimaat-
adaptatie en -mitigatie leidt tot interventies in land- en water-
beheer, wat de impact is op ecosystemen en ecosysteem diensten, 
en hoe de relatie tussen water en gezondheid is, en welke moge-
lijkheden er zijn voor duurzame oplossingen voor de energy secu-
rity en de food security. Inzicht in de sociale afhankelijkheid van 
land en water is van belang om te begrijpen wat de sociale gevolgen 
zijn van grotere zelfvoorziening (energie, voedsel, grondstoffen) of 

het juist meer importeren. Daarbij komen ook grote vraagstukken 
aan de orde zoals geopolitieke gevolgen (denk bijv. aan klimaat-
vluchtelingen), inclusiviteit, toegang tot schaarse grondstoffen en 
de vermindering van de afhankelijkheid van andere landen.

Wat zijn de vragen in Missiegebied 
Sustainable Deltas?
De hoofdvraag is hoe we de delta’s duurzaam leefbaar kunnen 
houden ondanks klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodem-
daling, bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen en verste-
delijking. Met als belangrijke nevenvragen:

• Hoe kunnen dichtbevolkte deltagebieden klimaatbestendig 
worden ingericht en beheerd zodat miljoenen mensen daar 
welvarend en gezond kunnen leven, wonen en werken?

• Hoe zorgen we er voor dat de ecosystemen en natuurlijke 
hulpbronnen ook voor de volgende generaties beschikbaar 
zijn?

• Hoe kunnen we water- en bodemsystemen zo inrichten en 
beheren dat energie duurzaam kan worden opgewekt en 
voedsel duurzaam geproduceerd?

Meest relevante trends en ontwikkelingen
De belangrijkste trends die verbonden zijn met dit Missiegebied zijn:

• De toenemende vraag naar natuurlijke hulpbronnen vanwege 
economische en demografische ontwikkelingen en de 
afnemende beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen als 
gevolg van verstedelijking, klimaatverandering, overexploitatie 
van voorraden, landdegradatie en geopolitieke ontwikkelingen

• Toenemende druk op de kwaliteit van water, bodem en 
ecosystemen en de daaraan gerelateerde gezondheidsrisico’s 
en verlies aan biodiversiteit.
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• De groeiende behoefte aan duurzame energie als gevolg van 
klimaatafspraken over een vermindering van uitstoot van 
broeikasgassen en de overgang naar een ‘low- carbon 
economy’.

De beoogde outcome en impact van programma’s in dit 
Missiegebied: 

• We werken wereldwijd voor nationale overheden aan 
adaptatiestrategieën voor een klimaatbestendige inrichting van 
delta’s gericht op ‘security’ van water, voedsel, energie en 
ecosystemen 

• Op nationaal niveau is Deltares zichtbaar en actief betrokken bij 
de onderbouwing van transitiepaden gericht op duurzaam 
ruimtegebruik, energietransitie en veerkrachtig waterbeheer 

• Internationale organisaties maken gebruik van resultaten van 
Deltares onderzoek voor rapportage over voortgang in 
realiseren van de doelen van internationale agenda’s, met 
name Sustainable Development Goals.

Een aantal nieuwe technologieën zijn cruciaal voor de ontwikke-
lingen in dit Missiegebied. Dit betreft nieuwe toepassingen in de 
hoek van data (data science) en modellen (future modelling), o.a. 
gericht op de opbouw van globale datasets, snelle opzet van mo-
dellen, koppelingen tussen modellen en op- en neerschaling van 
modellen. 

Daarnaast zijn er belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het ge-
bied van data-inwinning via aardobservatie, glasvezeltechnologie 
voor grondwater- en sedimentdynamica en nieuwe meetmetho-
den voor (nieuwe) stoffen, DNA en pathogenen in bodem- en wa-
tersystemen. Ook wordt er verder gekeken naar toepassing van 
blockchaintechnologie in het bodembeheer.

Relevante agenda’s
De vragen passen bij de Nederlandse missies die vallen onder het 
thema’s “Energie en duurzaamheid” en “Landbouw, water en 
voedsel”. Op Europees niveau sluit het thema aan de opgaven met 
betrekking tot de Green Deal en Europese missies op het gebied 

van water en bodem, klimaat, energy, milieukwaliteit, biodiversi-
teit en duurzame steden. Internationaal zijn Sustainable 
Development Goals, Paris Agreement en HABITAT relevante 
agenda’s. 

Figuur 2.2  Missiegebied Sustainable Deltas: de meest relevante onderdelen van de externe agenda’s, missies en doelen (in groen aangegeven). 
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Samenwerking
De transities waar we in dit Missiegebied aan werken vragen om 
een interdisciplinaire aanpak in onderzoek en innovatie. Daarvoor 
gaat Deltares strategisch samenwerkingen aan met nationale en 
internationale kennispartners. Op nationaal niveau werken we sa-
men met universiteiten en kennisinstituten zoals TUD, UU, WUR, 
RU, UT, EUR, IHE, RIVM, PBL, KWR, TNO, Clingendael. Op inter-
nationaal niveau werken we samen met internationale partners in 
Europees onderzoek en buiten Europa zijn onder meer NUS, 
IWMI, USGS, Water Institute of the Gulf, CSIRO en WRI belangrij-
ke partners. Daarnaast werken we ook samen met internationale 
UN-organisaties en NGO’s.  

2.3 Veilige delta’s

Waar gaat Missiegebied Safe Deltas over?
Het Missiegebied Safe Deltas betreft het vinden van handelings-
perspectieven om de bevolking en economie te beschermen te-
gen extreme gebeurtenissen en rampen die samenhangen met 
natuurlijke risico’s in de bodem en van water. Het onderzoek richt 
zich op het begrijpen, bepalen, voorspellen en beheersen van de 
risico’s, crisismanagement en rampenbeheersing bij extreme na-
tuurverschijnselen zoals droogte, wateroverlast, overstromingen, 
erosie en aardverschuivingen. Ook gevolgen van geologische ex-
tremen vallen hieronder, zoals tsunami’s en aardbevingen en de 
gevolgen van bodemdaling. Onderwerpen die geadresseerd wor-
den zijn de gevolgen van combinaties van gebeurtenissen (com-
pound events), en de gevolgen van het optreden van 
opeenvolgende extreme gebeurtenissen binnen relatief korte tijd. 
In een aantal programma’s wordt onderzoek verricht naar de 
maatschappelijke, fysieke, ecologische en economische gevolgen 
van natuurextremen en de ontwikkeling van risico-verminderende 
en adaptieve strategieën hiervoor.

Wat zijn de vragen in Missiegebied Safe Deltas?
Binnen het Missiegebied Safe Deltas willen we antwoord geven op 
de volgende vragen:

• Hoe kunnen we de bevolking en economie beschermen tegen 
extreme natuurgebeurtenissen die onder meer gerelateerd zijn 
aan klimaatverandering en zeespiegelstijging?

• Hoe kunnen we de Nederlandse delta de best beschermde 
delta laten blijven en hoe kunnen we waterkeringen inpassen in 
het landschap?

• Hoe kunnen we overheden en hulporganisaties in buitenlandse 
delta’s helpen om de bevolking weerbaarder te maken tegen de 
gevolgen van extreme gebeurtenissen?

Meest relevante trends en ontwikkelingen 
Wereldwijd worden jaarlijks 160 miljoen mensen getroffen door 
natuurrampen die veroorzaakt worden door extreme omstandig-
heden. De verwachting is dat de risico’s door klimaatverandering, 
extreem weer, zeespiegelstijging, bodemdaling en bevolkings-
groei in delta’s en kustgebieden zal stijgen.  Niet alleen grote 
 stormen, overvloedige neerslag maar ook de droogteperioden in 
de afgelopen jaren hebben niet alleen Nederland maar ook grote 
delen van de rest van Europa wakker geschud dat ons klimaat aan 
het veranderen is met een grote impact op de maatschappij, eco-
nomie en natuur in delta’s, stroomgebieden en kustgebieden leven. 

Daarbij zijn extreme gebeurtenissen die tegelijkertijd (zgn. com-
pound events) of vlak na elkaar (consecutive hazards, cascade 
effecten) hoog op de agenda gekomen. Gegeven het bovenstaan-
de is op hoofdlijnen meer aandacht voor: 

• Doorvertaling van hazards naar impacts en realiseerbare-
oplossingen  met besluitvorming en implementatie

• Vertaling van toekomstscenario’s naar extremen, verhaallijnen 
van risico perceptie en mitigatie 

• Dossiers die de totale keten van hazards tot en met impact 
behandelen zoals Small Island Development States (SIDS)

De indicatoren voor de beoogde outcome en impact van 
Missiegebied Safe Deltas zijn:

• Aantal gebruikers van Deltares early warning systemen
• Aantal bewoners die gewaarschuwd worden voor extreme 

omstandigheden door Deltares systemen.
• Aantal DRR-plannen en internationale beleids-en actieplannen 

mbt Sendai – implementatie waarin Deltares systemen zijn 
opgenomen.
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• Citaties naar en gebruik van Deltares veiligheidsconcepten en 
-software in projecten door derden

• Bijdrage aan regionale risico-analyses of systemen voor 
risicobeheer

• Kostenreductie in Euros in beheer van publieke en private 
water-gerelateerde risico’s

De verbinding met Enabling Technologies (zie par. 4.1.1) is in dit 
missiegebied op twee manieren van wezenlijk belang. De fysische 
modellering die vooral bij het kwantificeren van bedreigingen een 
rol speelt ontwikkelt zich naar een hybride modellering (zowel fy-
sica als data). Daarnaast wordt inzicht in impact en schades is 
steeds belangrijker. Die inzichten zijn onder andere data-gedre-
ven en moeten vanuit Enabling Technologies een stap verder ge-
bracht worden.

Relevante agenda’s
De belangrijkste internationale agenda’s zijn in de eerste plaats 
het Disaster Risk Reduction Framework van Sendai, en de 
Sustainable Development Goals, m.n. SDG11 (Sustainable Cities) 
en SDG13 (Climate Action) van de UN.
De hoofdboodschap in alle, nationale en internationale, agenda’s 
is de noodzaak tot een steeds duurzamer ontwikkeling van de we-
reld die zich aanpast aan het veranderende klimaat. Internationaal 
gaat men uit van het gegeven dat rampen zullen vóórkomen, in 
tegenstelling tot de Nederlandse agenda’s die alleen preventie 
benadrukken (het voorkómen van rampen). 

Internationale vragen concentreren zich dan ook meer op het om-
gaan met rampen (disaster risk reduction) en respons en herstel: 
“build back better”. Bij deze gevolgen is er ook steeds meer be-
hoefte aan inzicht wat de maatschappelijke respons is op dergelij-
ke ontwrichtende gebeurtenissen. 

Nationaal is het overstromingsrisicodenken op het gebied van 
waterveiligheid in de afgelopen jaren volop geïmplementeerd. 
Door de veranderingen in weer, klimaat en gevolgen zullen ook de 
nationale risico’s en hoe daarmee om te gaan aan verandering on-
derhevig zijn. Zo zullen waterkeringen ingepast moeten worden in 

een waterkerend landschap.  De nationale kennisagenda waterke-
ren (IenW, DGWB) gaat meer over verbetering van de dijkontwer-
pen op basis van de huidige faalmechanismen. Een onderwerp 
dat ook past in het Missiegebied Resilient Infrastructure. 

Figuur 2.3  Missiegebied Safe Deltas: de meest relevante onderdelen van de externe agenda’s, missies en doelen (in groen aangegeven). 
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Nationaal zijn de meest relevante missies dat Nederland de best 
beschermde delta van de wereld moet blijven (LWV F) en de 
Klimaatbestendigheid van het landelijk en stedelijk gebied (LWV 
C). Daarnaast is er ook een bijdrage de KIA-Veiligheid, missie 4, 
Cyberveiligheid (cybersecurity van waterkeringen) relevant met 
betrekking tot het bedienen en beheer van keringen.

Samenwerking
De ontwikkeling van onze kennis in Safe Deltas wordt in een aan-
tal samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Nationaal zijn dat bij-
voorbeeld het HWBP en de Taskforce Deltatechnologie. In de 
POV’s (projectoverstijgende verkenningen) werken waterschap-
pen, universiteiten, bedrijfsleven en kennisinstituten gezamenlijk 
aan innovatieve oplossingen voor dijkversterkingen. Aanpalend 
worden vanuit de kenniswereld Nederlandse onderzoekspro-
gramma’s zoals Allrisk (TTW programma) geïnitieerd waarbij vrij-
wel alle universiteiten en relevante kennisinstituten betrokken 
zijn. 

Internationaal zijn er kennisnetwerken in EU Horizon 2020 pro-
gramma’s opgebouwd.  Voor het contact met de Europese ken-
niswereld is het FloodRisk 2021 congres in Budapest belangrijk.  
Buiten Europa zijn er langjarige onderzoekspprogramma’s en 
projecten met de US Geological Survey, het US Office of Naval 
Research, het Australische Bureau of Meteorology, de 
Wereldbank en internationaal toonaangevende universiteiten in 
bijvoorbeeld Australië en Singapore.

2.4 |  Veerkrachtige infrastructuur

Waar gaat Missiegebied Resilient 
Infrastructure over?
Het Missiegebied Resilient Infrastructure richt zich op de vraag 
hoe we onze (kritieke) infrastructuur zodanig kunnen ontwerpen 
en beheren dat deze de komende 50 jaar kan blijven voldoen aan 
de steeds hogere eisen die de samenleving aan de functionaliteit 
en betrouwbaarheid stelt. Onder infrastructuur verstaan we zowel 
grijze als groene infrastructuur. Het gaat om netwerken voor ver-
keer, communicatie, energie en water; om objecten zoals brug-
gen, tunnels, keringen, dijken en sluizen; maar ook om de aanleg 
en inzet van gebieden die functionaliteiten van grijze infrastruc-
tuur overnemen. 

In de afgelopen eeuw zijn de economie en de bevolking in delta- 
en kustgebieden sterk gegroeid. Dat is aanvankelijk gepaard ge-
gaan met veel problemen op het terrein van het plannen, bouwen 
en onderhouden van de infrastructuur. Deze infrastructuur is in de 
loop der tijd zeer sterk verbeterd. De huidige kwalitatief hoog-
waardige infrastructuur nemen we veelal als een gegeven. De 
vraag is welke infrastructuur nodig is om de functionaliteit te ga-
randeren, bij een verder groeiende bevolking, economie en uit-
dijing van stedelijke gebieden. De infrastructuur in stedelijke 
gebieden is daarbij een bijzonder aandachtspunt, evenals de infra-
structuur voor energie, die belangrijke veranderingen zal onder-
gaan door de energietransitie. Extra randvoorwaarden worden 
hierbij gesteld door een veranderend klimaat, een stijgende zee-
spiegel, bodemdaling en steeds hogere eisen aan de services en 
de leefbaarheid in deze gebieden.

We moeten daarom anticiperen op de verwachte veranderende 
belasting op de langere termijn. Dit Missiegebied legt de focus 
dus op zowel de huidige als de volgende generatie. Centrale on-
derwerpen zijn planning, maakbaarheid, onderhoud, multifunctio-
naliteit en vervanging en renovatie van de (kritieke) infrastructuur 
in delta’s.

In Nederland vormt onderzoek ten behoeve van de vervangings-
opgave van onze infrastructuur een belangrijk onderdeel van dit 
Missiegebied.
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Wat zijn de vragen in Missiegebied Resilient 
Infrastructure?
Voor Deltares is hier de kernvraag welke infrastructuur nodig is 
om de doelen uit de andere drie Missiegebieden te bereiken. We 
richten ons hierbij op de vraag welke infrastructuur nodig is, op de 
vraag hoe deze duurzaam te implementeren en op de vraag welke 
mogelijkheden er zijn om deze tijdig aan te passen.

De kernvraag is:
• Hoe gaan we onze (kritieke) infrastructuur zo bouwen, 

onderhouden en zo nodig vervangen dat deze zijn vereiste 
functionaliteit behoudt in de komende 50 jaar?

Daaronder liggende vragen zijn onder andere:
• Wat is de snelst voorstelbare adaptatie van onze delta-

infrastructuur?
• Welke transities zijn mogelijk in het bouwen van infrastructurele 

werken?

De indicatoren voor de beoogde outcome en impact van 
Missiegebied Resilient infrastructure zijn:
• Aantal bijdragen aan implementatie van innovaties in ontwerp 

en aanleg van infrastructuur. Innovaties in ontwerp en aanleg 
worden de standaard procedure.

• Een toename van deelname aan projecten en programma’s die 
een gemengde groen/grijze infrastructuur nastreven

• Deelname aan participatieve processen die een breed perspec-
tief op infrastructuur bevorderen

Meest relevante trends en ontwikkelingen
De inhoud van dit Missiegebied wordt gestuurd vanuit een aantal 
belangrijke maatschappelijke en technologische trends en ont-
wikkelingen. 

Veroudering van de infrastructuur
De focus gaat steeds meer naar renovatie, onderhoud en levens-
duurverlenging van de beschikbare infrastructuur, waardoor de 
vraag ontstaat naar de meest cruciale locaties die onderhoud be-
hoeven en hoe we daarbij optimaal rekening houden met toe-
komstscenario’s. De vervangingsopgave vormt hierbij een 
belangrijk onderdeel in de vraagsturing en kennisagenda’s vanuit 
(o.a.) IenW en Rijkswaterstaat. Ook in internationale context is 
veroudering van infrastructuur een steeds urgenter maatschap-
pelijk vraagstuk.

Klimaatverandering, bodemdaling
Toekomstbestendig en klimaatadaptief ontwerpen: bestaande en 
toekomstige infrastructuren moeten zo goed mogelijk bestendig ge-
maakt 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 na-
tuurlijke of hybride oplossingen kunnen hierin meegenomen worden.

Energietransitie en duurzaamheid
Energie- en klimaatakkoorden vragen om de ontwikkeling van 
duurzame energiebronnen en tegelijkertijd om het zuiniger om-
gaan met energie en water. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe 
typen infrastructuur en/of aanpassingen van de huidige netwerken.
Daarnaast is er het streven om grondstofverbruik te verminderen 
en zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. 

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.

Technologische ontwikkelingen / sleuteltechnologieën
Big data, remote sensing en artificial intelligence wordt steeds 
vaker toegepast om enerzijds beter te onderbouwen wat de im-
pact van verstoringen is en anderzijds om de kwetsbaarheid van 
de infrastructuur vast te stellen en te kwantificeren.

Relevante agenda’s
Nationaal sluit dit Missiegebied aan op de KIA Agenda Landbouw, 
Water en Voedsel en de KIA Energie en Duurzaamheid.

KIA Landbouw, Water en Voedsel
• Missie C: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied, MMIP 

C3 Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied, met 
name systeemkennis netwerken en infrastructuur

• Missie F: Nederland is en blijft de best beschermde delta ter 
wereld, ook na 2100, MMIP F1 Verduurzamen en 
kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer.

KIA Energie en Duurzaamheid
• MMIP 1: Hernieuwbare elektriciteit op zee, met name de 

integratie van offshore energie in energiesysteem
• MMIP 4: Duurzame warmte en koude in de gebouwde 

omgeving
• MMIP 5: Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving 

in evenwicht

Op Europees niveau heeft de mission area Adaptation to Climate 
Change, including Societal Transformation, nadrukkelijk een stu-
rende invloed op de ontwikkelingen, die bijdragen aan de resilien-
ce van de infrastructuur. Ook de Europese Green Deal biedt 
duidelijke kaders aan de infrastructuur voor energie-opwekking 
en recycling van materialen.
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Internationaal zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) 9 
en 11 met de daaronder liggende targets richting gevend voor het 
onderzoek.
• 9: Industry, innovation and infrastructure: build resilient 

infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation

• 11: Sustainable cities and communities: make cities and human 
settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Samenwerking
Binnen het Missiegebied Resilient infrastructure wordt intensief 
samengewerkt met diverse partijen. 
Zo wordt bijvoorbeeld met de collega-kennisinstituten TNO en 
Marin samengewerkt op het gebied van de vervangingsopgave 
van de (natte) infrastructuur. 

In Europees verband wordt samengewerkt met collega-instituten 
binnen samenwerkingsverbanden als HydraLab (het delen van 
grote, unieke faciliteiten) en ELGIP (op het gebied van transport, 
infrastructuur en klimaatverandering).
Overheidspartijen, zoals het Ministerie van IenW, het Ministerie 
van EZK, Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, waterschappen en 
gemeenten zijn nauw betrokken in bij de vraagsturing en maken 
deel uit van klankbordgroepen. Op nationaal niveau is ook de sa-
menwerkingsovereenkomst met het HWBP en de taskforce del-
tatechnologie een mooi voorbeeld.

Veel onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met markt-
partijen als bouwbedrijven, baggeraars, energiebedrijven, ingeni-
eursbureaus en MKB-bedrijven. Dit vindt veelal plaats in consortia 
en JIP’s (joint industry projecten). Voorbeelden hiervan zijn sa-
menwerkingsverbanden als GROW (offshore wind) en SmartPort 
(de haven van de toekomst).

De belangrijkste universitaire partner is de TU Delft (onder andere 
op het gebied van havens, kusten en funderingen). Ook wordt sa-
mengewerkt met de universiteiten van Utrecht (bodemdaling), 
Twente (bouwprocessen en risico’s) en Gent (geotechniek).

Figuur 2.4  Missiegebied Resilient Infrastructure: de meest relevante onderdelen van de externe agenda’s, missies en doelen (in groen aangegeven).

hoofdmissies

Maatschappelijke Missies 
* MMIP F2 Aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen

Sustainable 
Development Goals
6 Clean water and sanitation

7 Affordable and clean energy

9 Industry, innovation and 
infrastructure

11 Sustainable cities and 
communities

13 Climate action

14 Life below water

15 Life on land

Habitat
- Reduced spatial inequality 
and poverty in communities 
across the urban-rural 
continuum;

- Enhanced shared 
prosperity of cities and 
regions;

- Strengthened climate 
action and improved urban 
environment; and

- Effective urban crisis 
prevention and response

Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction

2015 -2030 Maatschappelijke Missies 
Thema Landbouw, water en voedsel
C: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied*
E: Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en 

binnenwateren
F: Nederland best beschermde delta, ook na 2100**

Thema Energietransitie en Duurzaamheid
A Een volledig CO2-vrij elektriciteitsysteem in 2050***
B Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050****
C Circulaire grondstofketens en processen

 
A: Adaptation to Climate 

Change, including 
Societal Transformation

C: Healthy Oceans and 
Natural Waters

D: Carbon-Neutral and 
Smart Cities

E: Soil Health for 
sustainable food

Parijs akkoord
- Reach global peaking of greenhouse gas 
emissions (GHGs) as soon as possible 
(economy-wide reduction targets)

- Conserve and enhance, as appropriate, 
sinks and reservoirs of GHGs

- Enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and 
reduction of vulnerability to climate change

- Develop approaches to help vulnerable countries cope with 
the adverse effects of climate change, including extreme - 
weather events and slow-onset events such as sea-level rise

- Support the efforts of developing countries to build clean, 
climate-resilient futures

Maatschappelijke Missies 
*MMIP C3 Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied
**MMIP F1 Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer

**** MMIP 1 Hernieuwbare elektriciteit op zee
***** MMIP 4 Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving

Sendai
1: Understanding disaster risk

2: Strengthening disaster risk 
governance to manage 
disaster risk

3: Investing in disaster risk 
reduction for resilience 
through structural and non-
structural measures

4: Enhancing disaster prepared-
ness for effective response 
and to “Build Back Better” in 
recovery, rehabilitation and 
reconstruction

Sendai
1: Understanding disaster risk

2: Strengthening disaster risk 
governance to manage 
disaster risk

3: Investing in disaster risk 
reduction for resilience 
through structural and non-
structural measures

4: Enhancing disaster prepared-
ness for effective response 
and to “Build Back Better” in 
recovery, rehabilitation and 
reconstruction

Resilient Infrastructure
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Onze onderzoeksactiviteiten organiseren we  in onderzoekspro-
gramma’s. Dit jaar hebben we 15 nieuwe onderzoeksprogram-
ma’s geformuleerd die afgestemd zijn op  de vier nieuwe 
missiegebieden die we vorig jaar gedefinieerd hebben. In het aan-
komende jaar (2021) gaan deze 15 nieuwe programma’s de oude  
24 programma’s vervangen. 

Het geheel aan programma’s in 2021 is opgezet om de doelen in 
de Missiegebieden en achterliggende (inter)nationale missies te 
bereiken. Dat gaan we monitoren aan de hand van de genoemde 
outcome en impact indicatoren. De programma’s hebben een 
duidelijke link met de (inter)nationale agenda’s en missies, ze zijn 
daarmee herkenbaar voor onze stakeholders en faciliteren geza-
menlijke kennisprogrammering met onze (kennis)partners. 

De weg naar het bereiken van de doelen uit de missiegebieden en 
het genereren van impact is niet rechttoe rechtaan. We hebben 
een set van programma’s opgezet waarmee we die weg gaan  
bewandelen: Programma’s die gericht zijn op de grote maat-
schappelijke opgaven, programma’s die gericht zijn op de gebieds -
opgaven en programma’s die gericht zijn op methodologische 
opgaven (zie kader). De onderzoeksprogramma’s staan in nauwe 
verbinding met elkaar en met de kennisbasis: gezamenlijk dekken 
ze ons werk in delta’s [figuur 3.1]. 

Maatschappelijke opgaven zijn de grote opgaven waar we als maat
schappij oplossingen voor zoeken. Het gaat om complexe maatschap-
pelijke vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circu-
laire economie. In de programma’s die gericht zijn op deze 
maatschappelijke opgaven ontwikkelen we onze specialistische ken-
nis over water, bodem en infrastructuur en zetten die in voor het bij-
dragen aan de oplossing van de specifieke opgaven en bij het 
vormgeven en versnellen van de transities. 
 
In de Gebiedsopgaven ligt de focus letterlijk op de opgaven in het ge-
bied. De opgaven zijn met elkaar verbonden en moeten worden opge-
lost binnen de beschikbare ruimte. De Deltares inbreng richt zich op 
de ontwikkeling van integrale, duurzame en gebiedsgerichte concep-
ten op basis waarvan keuzes en beslissingen worden ondersteund 
over inrichting, functies en gebruik. Voorbeelden van typische integra-
le gebiedsopgaven zijn een duurzame inrichting van de Noordzee, kli-
maatbestendige kust of een Deltaplan voor de Mekong Delta. Naast 
de integrale opgave gaat het hier ook om opgaven die vanwege het 
schaalniveau vragen om een gebiedsaanpak, bijvoorbeeld de aanpak 
van waterkwaliteit en sedimenttransport in een heel stroomgebied.   
 

In de programma’s die gericht zijn op de (korte tot (middel)lange ter-
mijn) gebiedsopgaven, bekijken we het gebied op systeemniveau en 
beschouwen we de gebiedskennis in samenhang. We brengen in beeld 
hoe het systeem in zijn geheel functioneert -water, ondergrond en infra-
structuur- gebruik makend van veelal specialistische gebiedskennis. De 
integrale benadering gebruiken we zodat goed onderbouwde en afge-
wogen beslissingen kunnen worden genomen over de gebiedsgerichte 
inrichting en het beheer van gebieden. 

Transities zijn complexe processen. De benodigde kennis is vaak ver-
snipperd, de lange termijn ontwikkeling èn de effecten van huidige 
keuzes zijn onzeker en het valt niet mee oplossingen in een gebied in 
te passen. Het aanpakken van maatschappelijke opgaven en gebieds-
opgaven vraagt dan ook vaak om nieuwe methoden en tools die hel-
pen om risico’s in te schatten, gewogen afwegingen te maken en 
implementatie van oplossingen te versoepelen. Daarom zijn de pro-
gramma’s waarin de methodologische opgaven centraal staan, speci-
fiek gericht op de ontwikkeling van generieke tools, methodieken, 
afwegingskaders, handleidingen en handelingsperspectieven om de 
aanpak van de diverse opgaven te ondersteunen. Ook wordt dieper 
ingegaan op de generiek benodigde kennis, zowel sociaalwetenschap-
pelijke als natuurwetenschappelijke kennis, en de wisselwerking daar-
tussen.

 

In dit hoofdstuk staat de kerninformatie over de onderzoekspro-
gramma’s: Aan welke missiegebieden en (inter)nationale agenda’s 
het programma met name bijdraagt, wat Deltares bijdraagt (het 
hoofddoel van het programma) en hoe we daarin bijdragen (de 
onderzoekslijnen, waarin de specifieke bijdrage van Deltares met 
betrekking tot geïntegreerde kennis over ondergrond en water-
systemen en systeembenadering toegepast worden). In deel 2 

van het onderzoeksplan staat een verdere uitwerking van de pro-
gramma’s. 

De beschrijving van onze onderzoeksprogramma’s is de start van 
de programmering. We gaan hier de komende tijd samen met 
onze (kennis)partners verder mee aan de slag, want alleen samen 
kunnen we de gewenste impact bereiken. 
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Figuur 3.1  Met ons onderzoek en innovaties willen we impact genereren 
op de maatschappelijke uitdagingen en transities mede mogelijk maken. 
Om dit te bereiken hebben we de (inter)nationale ambities en missies als 
uitgangspunt genomen en vertaald naar vier missiegebieden. Deze missie-
gebieden geven richting aan onze onderzoeksprogramma’s en onze 
kennis basis. Het geheel aan programma’s is opgezet om de doelen in de 
Missie gebieden en achterliggende (inter)nationale missies te bereiken, 
ze zijn daarmee herkenbaar voor onze stakeholders en faciliteren onze 
samenwerking in de delta.
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3.1 |  Lange termijn delta 
ontwikkelingen

Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Het programma ontwikkelt (of verbetert) methodieken die de lan-
ge termijn fysische verandering van het systeem in kaart brengen, 
de gevolgen voor de functies bepalen en deze zo te communice-
ren, dat dit tot heldere randvoorwaarden leidt waarbinnen maat-

schappelijke keuzes en afwegingen gemaakt kunnen worden. 
Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Fysische processen en scenario’s 
2 Consequenties voor maatschappij en natuur
3 Duiding en disseminatie

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Publicatie (in de vorm van een artikel, kaartverhaal, white paper 

of pitch) over lange termijn grootschalige ontwikkelingen van 
delta’s en hun drivers. Hiermee creëren we awareness bij delta- 
stakeholders. We zien dit als een voorstudie van grotere/(in-
ter)nationale onderzoeken en als aansturing van gebiedsopga-
ves-programma’s.

2 Samenhangende grafische presentatie (start van een dash-
board voor lange termijn delta-ontwikkelingen). 

3 Gevoeligheids-studie naar impact-indicatoren (Methode-
ontwikkeling voor maatschappelijke impact) en modelconfigu-
raties en exercities (Verkenning van nulde/eerste orde drivers 
en impacts). 

Toekomstige 
delta’s

SDG 1,9,11,13

Sendai prioriteit 3

KIA LWV Missie C klimaatbestendig landelijk en 

stedelijk gebied

KIA LWV Missie F Nederland best beschermde 

delta

Missiegedreven werken: wat houdt de verandering in en wat 
doen we anders?
Het betekent ten eerste dat we nee zeggen tegen contractwerk als 
het werk niet (voldoende) aansluit bij onze missiegebieden en de 
gestelde doelen.

Het betekent tevens dat we niet (alleen) projectgericht werken 
maar (juist) werken aan project- (en organisatie) overstijgende 
missies en opgaven. We stemmen onze activiteiten binnen en 
tussen projecten af op de beoogde doelen en mijlpalen, we 
vergroten daarmee de synergie tussen de verschillende projecten 
en middelen (SO, TKI, KPP middelen). Co-creatie binnen en buiten 
onze organisatie met gelijk waardige partners is daarbij een belang-
rijke transitie:  Andere vormen van samen werking, financiering en 
organisatie en optrekken in inter- of transdisciplinaire teams. 

De verandering is niet van de een op de andere dag zichtbaar. Bij 
nieuwe aanvragen maken we scherpe keuzes wat we wel en niet 
doen en richten onze activiteiten in projecten op de missies en 
opgaven. Waar we ons als kennisinstituut van water en ondergrond 
mee bezig houden is niet veranderd, hoe we erover denken is wel 
degelijk anders: Een duidelijke keuze in de te onderzoeken onder-
werpen gebaseerd op de bijdragen aan de nationale en internationale 
missie(s). 
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SO 01 Lange Termijn Delta Ontwikkelingen
Voor zowel de Nederlandse Rijn-Maas-Schelde als de Vietnamese 
Mekong delta bepalen fysische drivers én menselijk handelen 
(veranderingen in landgebruik, demografische samenstelling) de 
lange-termijn toekomst. Verschillende processen grijpen in elkaar, en 
dat vereist integrale analyses. Zo is de laaggelegen Mekong delta van 
grote economische waarde, maar vanaf begin jaren 1990 is door 
overexploitatie van grondwater en zand een aantal processen in gang 
gezet: bodemdaling, afname zoete grondwatervoorraden, verhoogd 
overstromingsrisico, toename zoutindringing en versnelde kusterosie. 
In de toekomst zal bovendien klimaatverandering het systeem verder 
verstoren. Nederland is momenteel één van de best beschermende 
delta’s te wereld, maar verkennende studies laten zien dat ook 
Nederland onder invloed van drivers als (extreme) versnelde 
zeespiegelstijging te maken kan krijgen met een scala aan 
(existentiële) problemen. In dit programma wordt lange-termijn 
ontwikkelingen van de belangrijkste delta’s verder in kaart gebracht. 
Door onderlinge vergelijking leren we over verschillende 
adaptatiestrategieën die elders ontwikkeld worden om de delta 
leefbaar te houden.Natuurmonumenten en Ecoshape onderzoekt 

Deltares hoe het ecosysteem zich ontwikkelt. 

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Eerste versie van een Noordzee Community model (3D Flexible 

Mesh) waarin data van hydrodynamica, morfologie, geologie, 
ecologie, waterkwaliteit en infrastructuur wordt gecombineerd 
(Lijn 2). 

2 Kwantitatieve beoordeling van gevaren en risico’s voor SIDS-
landen op wereldschaal (Lijn 3) en beoordeling van mogelijke 
oplossingen met een SIDS-land als pilotcase (Lijn 4).

In 2021 zal er een eerste versie van het Noordzee Community Model 
worden gelanceerd waarin data van hydrodynamica, morfologie, eco-
logie, waterkwaliteit, geologie en infrastructuur gecombineerd zal 
worden. Het 3D DCSM-FM model zal de basis vormen van dit sys-
teem. Het ontwikkelde multi-thematisch informatiesysteem kan on-
dersteuning bieden voor stakeholders bij de besluitvorming over de 
toekomstige inrichting, gebruik en beheer van de Noordzee. 
Daarnaast zal dit systeem als centrale informatie hub dienen voor 
model resultaten en observaties van de Noordzee ter stimulatie van 

de samenwerking tussen de Noordzee kennisinstellingen.

3.2 |  Zeeën en kustgebieden
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Het doel van het programma is om de gebiedsopgave van de 
ruimtelijke inpassing en keuzes van water, energie, voedsel, bio-
diversiteit en grondstoffen mogelijk te maken door het toepassen 
van verdiepende en integrale kennis op de watersystemen zeeën 
en kustgebieden, met focus op integrale systeemkennis. 

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Kennisintegratie gericht op de ‘transportpaden’ tussen kust-

zone en zee voor grondstoffen en vervuilers 
2 Integreren van geo-hydro-eco-morfologische kennis in instru-

menten die de duurzame inrichting, gebruik en beheer van  
zeeën en kust ondersteunen. 

3 Kwantificeren van de gevolgen van bestaande en toekomstige 
trends (klimaat- en socio-economische veranderingen) op de 
leefbaarheid van kustzone

4 Ontwikkelen van integrale conceptuele oplossingen voor een 
toekomstbestendige inrichting van marine en kustzones 
wereld wijd en met SIDS en Noordzee als proeftuin.  

Toekomstige 
delta’s
Duurzame 
delta’s 

SDG 13, 14

KIA LWV Missie E Duurzame en veilige Noordzee 

en andere wateren
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3 Geïntegreerd (EO-) data-model assimilatie systeem voor een 
geïntegreerde beoordeling van kust- en mariene problemen en 
oplossingen (o.a.  met satelliet afgeleide kustlijnen; overstro-
mingen en grondwater (Lijn 1, Lijn 3 en Lijn 4).

3.3 |  Rivieren, grote wateren en 
landelijk gebied

Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Ontwikkelen van integrale, klimaatadaptieve en toekomstbestendige 
inrichtings- en beheerconcepten van stroomgebieden (rivieren), 
estuaria, grote wateren en omliggend landelijk gebied. 

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Ontwikkelen integrale systeemkennis en interactie van 

processen 
2  Integrale afwegingen (veerkracht, governance): 
3 Slimme, meervoudige oplossingen

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Methode voor het integraal afwegen van functies voor beleids-

beslissingen toegepast op de Rijn-Maasdelta en/of Bangladesh
2 Methode voor het integraal afwegen van functies voor uitvoerings-

projecten toegepast op water(kerende) landschappen (ZW Delta, 
Waddenzee, Waal en IJssel)

3 Community-model (data en kennis van hydrodynamica, morfo-
logie, geologie, ecologie, waterkwaliteit, infra) voor de 
Waddenzee en/of Bangladesh

KIMA (Kennis- en Innovatieprogramma) Marker Wadden
De Marker Wadden zijn eilanden opgebouwd uit slib, aangevuld met 
zand en klei, alle drie afkomstig uit het Markermeer, om de teloorgang 
van het ecosysteem om te buigen. Het doel is de om een natuur- en 
recreatiegebied te creëren waar planten, dieren, vogels en vissen zich 
thuis voelen en waar mensen van de natuur kunnen genieten. Hiervoor 
is niet alleen technische kennis nodig over het bouwen met slib en 
ecosystemen, maar inzichten in besluitvorming, financiële construc-
ties, samenwerkingsvormen en juridische aspecten zijn minstens zo 
belangrijk. Verschillende opgaven worden met elkaar verbonden, wat 
vernieuwende interdisciplinaire inzichten oplevert, en maakt dat het 
een internationaal icoonproject is. Samen met Rijkswaterstaat, 
Natuurmonumenten en Ecoshape onderzoekt Deltares hoe het 

ecosysteem zich ontwikkelt. 

3.4 |  Veerkrachtige steden
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Vergroten van inzicht in de werking van het stedelijke water- en 
ondergrondsysteem op verschillende schaalniveaus (straat, 
buurt, wijk stad), zodat steden efficiënte maatregelen kunnen ne-
men om veerkrachtiger te worden. Het gaat zowel om kennis over 
de werking van het systeem zelf, als om de interactie tussen het 
systeem en alle fysieke (infrastructuur, gebouwen, energie), eco-
logische en sociaal economische elementen in een stad: het ste-
delijk systeem als geheel.  

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Systeemanalyse en -begrip
2 Maatregelen maken, meten en monitoren
3 Planning, realisatie en beheer
4 Software ontwikkeling

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Voorbeelden van integrale stedelijk watermodellen (riole-

ring-oppervlaktewater) en de daarop gebaseerde analyse van 
de werking van het stedelijk watersysteem
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2  Meetmethoden voor, en kwantitatieve data over, het daadwer-
kelijk presteren van groen/blauwe klimaat adaptatiemaatrege-
len in stedelijk gebied, welke door overheden en private partijen 
vertaald worden naar business cases (kosten/baten). 

3 Rekenmodel relatie schade en bodemdaling, inclusief kosten  
(fragility curves). Bepaling schade op basis van satellietmetingen. 

Klimaatbestendige interactie stedelijk en regionaal watersysteem
Door klimaatverandering zal het vaker voorkomen dat een hoog peil 
in het regionaal watersysteem de neerslagafvoer vanuit de stad 
belemmert. Dit leidt naar verwachting tot meer en grotere 
wateroverlastsituaties. Voor een proefgebied wordt onderzocht 
onder welke omstandigheden het systeem faalt, wat de exacte 
oorzaak daarvan is en hoe dit falen middels maatregelen in het 
stedelijk en regionale systeem, en door een betere afstemming 
tussen die systemen, kan worden voorkomen.

3.5 |  Infrastructuursystemen
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Het kwantificeren en optimaliseren van resilience van infrastruc-
tuursystemen om een gewenst dienstenniveau te kunnen bieden 
aan de maatschappij nu en in de toekomst, met een optimale in-
passing van infrastructuursystemen in het water- en bodemsys-
teem enerzijds en de bebouwde omgeving anderzijds.
Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:

1 Vaststellen van de resilience van infrastructuursystemen
2 Afwegingskaders en handelingsperspectief voor resilient  

infrastructuursystemen
3 Ontwerp, aanleg en onderhoud van (lijn)infrastructuur in  

water & ondergrond
4 Onderhouden van de “fysische” kennisbasis voor lijninfra-

structuur:

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Het PPS project PRISMA II dat is gericht op nieuwe, kosten 

efficiënte en duurzame onderhoudsbaggerstrategieën voor 
havens en vaarwegen. De kennisontwikkeling belandt in 
software tools om de effecten van baggerstrategieën te 
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kwantificeren. Deze tools kunnen worden gebruikt door ha-
venautoriteiten en aannemers om hun baggeronderhoud te 
optimaliseren in termen van kostenbesparingen en reductie 
van CO2 emissies.

2 De verschillende modules van de risicoanalyse tool RA2CE 
zijn als een integrale tool-chain toepasbaar voor wegennet-
werken zodat prioritering van hotspots mogelijk is op basis 
van een kwantitatieve afweging van schade aan het wegen-
netwerk en verstoringen voor gebruikers. Een koppeling met 
de probabilistic toolkit, ontwikkeld in het kader van Robamci, 
is onderzocht om onzekerheden expliciet mee te kunnen  
wegen.

3 Geocentrifugetesten met TU Eindhoven voor de erosie rond 
en degradatie van betonnen ondergrondse pijpleidingen (tbv 
riolering). Dit leidt tot beter begrip van degradatieprocessen, 
waarmee de vervanging van ondergrondse leidingen kan 
worden geoptimaliseerd.

3.6 |  Vervangings- en 
Renovatieopgave

Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

bij we in dit programma de focus leggen op de natte kunst-
werken) wordt een afweging gemaakt tussen de technische 
levensduur, de functionele levensduur en de economische 
levensduur. Deltares voert (in SO-kader, maar ook in het 
KPP en andere projecten) allerlei onderzoek uit naar deel-
aspecten van deze afweging. In het kader van dit SO-
programma brengen we de resultaten van deze projecten 
samen in een integraal afwegingskader. Hiervoor ontwikke-
len we in 2021 de eerste versie van interactief tool (mede op 
basis van bestaande tools uit bv. Robamci en Adaptation 
Catalyst)

3.7 |  Hoogwaterbescherming
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Het aanleveren van strategie, kennis, modellen, methodes en in-
strumenten waarmee de verantwoordelijke organisaties de veilig-
heid tegen overstromingen kunnen bepalen en deze vervolgens 
op het gewenste niveau kunnen brengen. In delta’s, kust- en 
stroomgebieden en zowel nu als op de lange termijn.

Doel van het programma:
Een generiek afwegingskader voor de afweging van mogelijke 
maatregelen voor de overgang van een bestaande naar een nieu-
we levenscyclus van een object in de fysieke infrastructuur in het 
algemeen, met een praktische focus op de natte kunstwerken. Via 
dit generieke afwegingskader gaan we de (civiel)technische ken-
nis en kunde van Deltares op een passende wijze koppelen aan 
beleidsmatige beslissingen bij waterbeheerders.

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1. Technische levensduur
2. Functionele levensduur
3. Integrale afweging
4. Assetmanagement / Economische levensduur

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 In 2021 starten we KpNK-2 (Kennisprogramma Natte 

Kunstwerken): een samenwerking van Deltares met TNO, 
Marin, RWS, Waterschappen en NL-Ingenieurs. We ontwik-
kelen samen een breed scala aan tools en kennis rond de 
Vervangingsopgave van Natte Kunstwerken, die o.a. via een 
website (https://www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl/) 
toegankelijk is. 

2 Zoutindringing: In het recente verleden is veel onderzoek uit-
gevoerd rond dichtheidsstroming in zeesluizen, zowel irt. 
zoutindringing als krachten op schepen. Ook in 2021 ver-
wachten we weer projecten op dit gebied (ACP, Terneuzen, 
Kornwerderzand, bijdrage aan NWO-programma 
SALTIsolutions). In het kader van dit SO-programma bunde-
len we onze kennis uit deze projecten in gevalideerde soft-
ware (ZSF- zeesluisformulering), publicaties en een PIANC 
working group.

3 Afwegingskader: Bij de vervanging van infrastructuur (waar-
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Duurzame 
delta’s 
Veilige delta’s

SDG 6

KIA LWV Missie C klimaatbestendig landelijk en 

stedelijk gebied

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Verbetering kennis overstromingskansen met accent op de 

taken van IenW, Rijkswaterstaat en waterschappen ten aan-
zien van het beoordelen van waterkeringen en het concept 
faalpaden.

2 Vergroten en optimaliseren van de gereedschapskist voor 
het ontwerpen en uitvoeren van de versterkingsopgave van 
waterkeringen, zodat deze beter passen binnen budget, 
planning, landschap en duurzaamheidsdoelstelling. 

3  Verdiepen en verspreiden van de kennis door middel van in-
zet van software, AI, ET (emerging technologies), de unieke 
faciliteiten van Deltares en  kennisnetwerken. 

4 Verbinden van kennis voor hoogwaterbescherming met risi-
cobenadering, NBS, gebiedskwaliteit, andere maatschappe-
lijke opgaven en lange termijn adaptatie door middel van het 
concept waterveiligheidslandschappen.

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1. Handreikingen en instrumenten voor de waterveiligheidsbe-

oordeling en voor het beoordelen en ontwerpen van water-
keringen.

2. De versterkingsopgave voor hoogwaterveiligheid wordt on-
dersteund met gevalideerde software tools en nieuwe of ge-
optimaliseerde versterkingsmethodieken.

3. Strategieën en aanpakken voor hoogwaterveiligheid met de 
verbinding naar de ruimtelijke opgaven.

Om op langere termijn, grofweg tot 2100, adaptief met de gevolgen 
van klimaatverandering om te gaan, conform het Deltaprogramma, 
kunnen de kosten (in termen van geld, hinder, verminderde 
ruimtelijke kwaliteit) voor het verder versterken van onze 
waterkeringen gaan uitstijgen boven wat maatschappelijk 
aanvaardbaar wordt geacht. Daarnaast zullen we (in toenemende 
mate) te maken krijgen met conflicterende ruimteclaims, 
bijvoorbeeld vanuit de bouwopgave, de energietransitie en 
natuurbehoud. Gebiedsgerichte oplossingen, onder de noemer 
“waterveiligheidslandschappen”, met daarin voldoende 
mogelijkheden om andere ruimtelijke opgaven tegelijkertijd te 
realiseren, kunnen helpen om onze waterveiligheid ook in de 
toekomst zeker te stellen tegen aanvaardbare maatschappelijke 
kosten. De onderzoeksvraag die wordt opgepakt is: Hoe kunnen we 
een veerkrachtig systeem voor waterveiligheid combineren met 
andere ruimtelijke functies die de kwaliteit van onze leefomgeving 
bepalen? Zo’n systeem zorgt voor een stabiel en toekomstbestendig  
waterveiligheidsbeleid, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, 

zelfs bij toenemende druk op de beschikbare ruimte. 

3.8 |  Waterbeschikbaarheid
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Het programma ontwikkelt kennis, methodieken en tools voor het 
kwantificeren van waterbeschikbaarheid, (gevolgen van) waterte-

korten voor sectoren en maatschappij en voor het aandragen van 
oplossingen die klimaatbestendig, economisch veerkrachtig, 
ecologisch verantwoord, en maatschappelijk inclusief zijn en het 
ondersteunen van besluitvorming daarover.

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Het ontwikkelen van kennis en tools voor het gekwantificeerd 

in beeld brengen van de huidige en toekomstige beschik-
baarheid van grond- en oppervlaktewater en het verant-
woord gebruik van water nu en in de toekomst, van lokaal, 
stroomgebied tot mondiaal niveau. 

2 Het ontwikkelen van methodieken gericht op strategieën/ 
handelingsperspectieven voor het omgaan met schaarste 
aan (zoet)water en het uitwerken van oplossingen als water-
retentie, waterverdeling, reservoirbeheer, hergebruik van 
water, ontzilting, verminderen van de watervraag, etc.   

3  In beeld brengen van de impact van waterschaarste en oplos-
singen (zie 1. en 2.); niet alleen voor het watersysteem, maar 
ook op economische sectoren, maatschappij en natuur.

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1. Bijdrage aan NL Later studie via verdiepende studies naar 

kwetsbaarheid van NL ten aanzien van droogte en het in beeld 
brengen van innovatieve oplossingen.

2. Toepassing van BlueEarth in meerdere IWRM projecten in ver-
schillende delta’s in de wereld.  

3. Meerdere policy briefs voor internationale organisaties over het 
onderwerp waterbeschikbaarheid en watergebruik in een ver-
anderende wereld
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Veilige delta’s SDG 11, 13 

Sendai prioriteit 1 en 4

KIA LWV Missie F Nederland best beschermde delta

3.9 |  Natuurrampen
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Providing and developing knowledge and tools to mitigate the 
consequences of  extreme natural multi-hazard events such as 
fluvial, pluvial and marine floods, erosion and landslides

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Understanding natural hazards 
2 Data, tools and models for the quantification of natural multi-hazards
3 Locally-appropriate physical measures to prevent or mitigate 

natural hazards.  

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Resulting from Program line 2: Vision document on computati-

onal multi-hazard analysis around the GHIRAF framework in 
collaboration with the Risk management Program

2 Resulting from Program line 2:  Tools to describe hazard sour-
ces in a multi-hazard environment, including development and 
further validation of TCWise (rainfall and wind damage), extre-
me rainfall estimators.

3 Resulting from Program line 2:  Development of a new model to 
describe rainfall-induced landslide hazards and improvement 
and validation of event-driven erosion (XBeach) and compound 
flooding (SFINCS) models.

3.10 | Gezonde ecosystemen
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Het ontwikkelen en hanteerbaar maken van systeemkennis voor 
het vinden van antwoorden op de hedendaagse complexe vraag-
stukken op gebied van ecologie en waterkwaliteit met behulp van 
instrumentarium, scenario’s, ontwerp van oplossingen en inrich-
tingsconcepten. Met deze kennis kunnen handelingsperspectie-
ven en adviezen gegeven worden bij besluitvorming.
De prioriteiten die we hierbij voor de komende jaren zien, zijn:
• relatie tussen het functioneren van ecosystemen en de gevol-

gen daarvan op humane gezondheid. 
• een geïntegreerd modelinstrumentarium voor het verkennen 

van scenario’s en duiden van de impacts op natuur en mens.
• Antropogene stoffen, zoals opkomende stoffen en plastics
• Reductie van broeikasgasemissies door verandering in water-

beheer en bijdragen aan vastlegging van broeikasgas en nega-
tieve emissies door ingrepen in het water en bodemsysteem 
(land, water, oceaan)

GHIRAF – Globally-applicable High-resolution Integrated Risk 
Assessment Framework
The impact of natural hazards is set to increase in future, through sea 
level rise, climate change and continued development in hazard-
prone environments. To help reduce and mitigate these risks around 
the world, the Natural Hazards Program is spearheading the 
development of a next-generation natural hazard risk assessment 
framework that couples global and local datasets with hazard models 
to rapidly assess the potential impact of historic, current- and future 
natural hazards. The framework is being developed in collaboration 
with the Risk Management program and will support Deltares’ efforts 
to improve prevention (scenario-testing, design), preparation (early 
warning), response (targeted relief efforts) and recovery (build-back-
better) efforts. 

Figure 1: Rapid assessment of hurricane-induced flooding 
(marine, fluvial and pluvial) on the east coast of the USA 
using GHIRAF.

Duurzame 
delta’s 

SDG 3,6,13,14,15 

EU Mission Area C. Healthy Oceans and Natural 

Waters 

EU Mission Area E. Soil Health for sustainable food. 

KIA LWV Missie C Klimaatbestendig landelijk en 

stedelijk gebied

KIA LWV Missie E Duurzame en veilige Noordzee en 

andere wateren



34

Onderzoeksprogramma’s

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Warmtenetten: design- en sturingstoolkit, ontwerprichtlijnen, 

potentiekaarten en masterplannen
2 Offshore wind: rapportage over transport van windenergie, 

kosteneffectieve funderingsinstallatiemethoden, 
3 Waterkracht: rapportage over optimale sturing van water-

krachtcentrales 

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1. Systeemkennis
2. Oplossingen en inrichting
3. Instrumentarium
4. Scenari’s en verkenningen

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1. Bijdrage aan de World Water Quality Assessment die door de 

United Nations is geïnitieerd: modellering van de waterkwaliteit 
op mondiale schaal, voor toxische stoffen en plastics.

2. Deltares wil in 2021 van het project BlueCan omzetten naar een 
breder programma waar toegepast en fundamenteel onder-
zoek bij elkaar komen. Het programma wil de belangrijkste vra-
gen beantwoorden die er zijn rond water en de koolstofcyclus

3. Verbeterde methode om antibioticaresistentie (AMR) in opper-
vlaktewater te bepalen, inzicht in verspreiding van bacteriën en 
AMR via water van en naar ziekenhuizen.

3.11 | Energietransitie
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Het programma Energietransitie beoogt met kennis, systeem- en 
procesinnovaties de duurzame energietransitie van Nederland, en 
mogelijk Europa en daarbuiten, te faciliteren en te versnellen. 

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Duurzame energiediensten in de vorm van warmte uit water en 

bodem geïntegreerd in collectieve warmtenetten, met focus op 
aquathermie en opslag van warmte

2 Duurzame energiediensten in de vorm van elektriciteit vanuit 
water en bodem: windenergie, zon op water, waterkracht en 
opslag van waterstof

3 Ruimtelijke en ecologische gevolgen en medegebruik. Inzicht 
in gevolgen van grootschalige toepassing energiediensten: 
aquathermie, geothermie, zonne- en windenergie, waterkracht, 
warmtekoudeopslag, hoogtemperatuuropslag.

4 Systeemintegratie en ondersteuning opschaling  (in 
voorbereiding)

5 Integratie energietransitie met andere opgaven en transities (in 
voorbereiding)
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Aquathermie volwaardig meenemen in de Regionale Energie-
strategieën en de Transitievisies Warmte. Met dat doel voor ogen  
werken we in het consortium WarmingUP oa aan de interactieve 
webviewer Aquathermie 2.0. Hiermee kunnen alle partijen in de 
warmte keten de potentie van aquathermie op wijkniveau ver-
kennen en de interferentie van warmteonttrekkingen analyseren. 
De gebruiker kan een aquathermieplan maken en aquathermie 
afwegen tegen andere warmtebronnen.  Digitaal worden alle 
aquathermie-toepassingen in Nederland bijgehouden. Deze boek-
houding is vooral bedoeld voor waterbeheerders. Eind 2021 zullen 
een aantal voorbeelden van gebiedsplannen aquathermie zijn uit-
gewerkt. De webviewer en bijbehorend instrumentarium zijn be-
langrijke bouwstenen voor het ontwerp van toekomstbestendige 
warmtenetten en het uitdenken van opschalings routes.

3.12 | Duurzaam
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Bijdragen aan duurzaam beheer en gebruik van ecosystemen en im-
plementatie van duurzame oplossingen en strategieën voor leefbare 
en veilige deltagebieden met een veerkrachtige infrastructuur. 

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Beoordelingskaders voor duurzaamheid
2 Ontwikkelen, testen, demonstreren en verbeteren van duurzame 

beheermaatregelen en oplossingen
3 Implementatie van duurzame beheermaatregelen en oplossingen 

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Vanuit lijn 1: 1e concept circulair tool voor sediment; 1e tool voor 

hergebruik van sediment op een dijk
2 Vanuit lijn 3: ‘Act on NBS’ workshops over implementatiekansen 

in Europese steden resulterend in wetenschappelijke publicatie
3 Vanuit lijn 3: Actieplan implementatie NBS in hoogwaterbe-

scherming NL (ism HWBP)

3.13 | Risicomanagement
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Het ontwikkelen van nauwkeurige, robuuste en efficiënte methoden 
en tools voor kwantitatieve risicoanalyse en  risicomanagement.

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Risicoanalyses voor natuurrampen (bv. overstromingen, wind, 

aardverschuivingen, droogtes) en waterbeschikbaarheid
2 Betrouwbaarheidsanalyses voor (kritieke) infrastructuur (bv. 

dijken, kademuren, havendammen, baanlichamen, lijninfra-
structuur). 

3 Risicomanagement frameworks (bv. disaster risk cycle, resili-
ence, social inclusiveness, adaptation pathways, criticality ana-
lysis, optimalisatie technieken, risicoperceptie).

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Vanuit lijn 1: Uitbreiding van de Flood Impact Assessment Tool 

(FIAT) waarmee op objectniveau (gebouwen) schades bepaald 
kunnen worden en waarmee eenvoudig kosten-batenanalyses 
uitgevoerd kunnen worden 

2 Vanuit lijn 2: Methodes en tools ter beoordeling van de betrouw-
baarheid van infrastructuur assets, incl. efficiënte verwerking 
van metingen en monitoring-data: o.a. de Nationale Praktijk 
Richtlijn Kademuren en nieuwe modules voor reliability up-
dating in de Probabilistic Toolbox 

Figuur x.  vb. een mogelijk ontwikkelpad voor aanleg van 
met aquathermie gevoed warmtenet in Nijmegen
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3 Vanuit lijn 3: Handleiding voor het meenemen van ‘resilience’ 
en ‘social inclusiveness’ in de afweging van maatregelen voor 
het beheersen van risico’s.

FIAT-BCA is een beoogde uitbreiding c.q. opvolger van Delft-FIAT, 
het door Deltares ontwikkelde en internationaal veel toegepaste model 
voor het berekenen van overstromingsschade. Waar Delft-FIAT 
schades berekent op het niveau van grids, gaat FIAT-BCA een stap 
verder door de schade te berekenen op het niveau van gebouwen en 
andere assets. Aanvullend stelt deze tool de gebruiker in staat om 
kosten-baten analyses van maatregelen door te rekenen (BCA staat 
voor ‘Benefit Cost Analysis’). Door deze uitbreiding neemt het aantal 
toepassingsmogelijkheden van FIAT significant toe en blijft FIAT state-
of-the-art.

FIAT-BCA gebruikersschil

3.14 | Operationele informatie
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?:

Doel van het programma:
Het verbeteren van operationeel waterbeheer en crisismanagement 
door gebruikers te voorzien van op hen toegesneden informatie over 
water en ondergrond. Deze informatie komt tot stand door de opti-
male integratie van modellen en actueel beschikbare data.

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
1 Tailored real-time information in support of sector-specific de-

cision making, before, during and after an event. 
2 Data driven and hybrid systems for forecasting and real-time 

information. 
3 Enriching global data to provide locally relevant operational in-

formation anywhere. 
4 Quantitative methods for multi-objective decision problems. 

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
1 Global hydrological drought forecasting system draait operatio-

neel bij Deltares, en resultaten worden beschikbaar gesteld via 
BlueEarth Data. 

2 Global voorspelsystemen voor hoogwater leveren lokaal rele-
vante informatie op, welke beschikbaar wordt gesteld via 
BlueEarth Data. 

3 Showcase application for end-to-end forecasting and decision 
making 

Systeem voor mondiale droogtevoorspelling
Om maatregelen te kunnen nemen is het belangrijk om de droogte 
ruim van te voren aan te zien komen. Deltares werkt aan droogte-
voorspellingssystemen op verschillende schalen, waarbij de kans op 
droogte voor de komende weken en maanden in beeld wordt ge-
bracht. Recent is een droogtevoorspellingssysteem op wereldschaal 
ontwikkeld op basis van het mondiale hydrologische model PCR-
GLOBWB. Hiermee worden meteorologische droogte (SPI-3), agra-
rische droogte (bodemvochtanomalie) en hydrologische droogte 
(afvoeranomalie) voor het aankomende seizoen in beeld gebracht. In 
2021 wordt het operationele droogtevoorspellingssysteem geopera-
tionaliseerd en gedemonstreerd (BlueEarth). Ook worden verbete-
ringen aangebracht, zoals de effecten van reservoirbeheer op de 
droogtesituatie rond grote rivieren. Ook wordt onderzocht op welke 
manier het systeem kan worden verbeterd door actuele metingen en 
satellietdata te betrekken.

Veilige delta’s 
Duurzame 
delta’s 
Veerkrachtige 
infrastructuur

SDG 6

Sendai prioriteit 4

KIA LWV Missie C Klimaatbestendig landelijk en 

stedelijk gebied

KIA LWV Missie E Duurzame en veilige Noordzee en 

andere wateren

KIA LWV Missie F Nederland best beschermde delta 
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3.15 | Adaptatie en implementatie
Waaraan draagt het programma bij (hoofdlijn)?

Doel van het programma:
1)Better mapping of the solution space, understood as the area 
within which opportunities and constrains determine why, how, 
when and who implements activities and adaptation efforts. 2)
Proactive closing of the implementation gap, including for adapta-
tion efforts and implementation and decision-making processes. 
3)Efficient monitoring of implementation and adaptation efforts 
for continuous systemic improvement 4)Understanding and in-
creasing impact of applied research. 

Dit bereiken we via de volgende onderzoekslijnen:
• Lijn1 – Mapping the solution space
 How to better map solutions for improved implementation and 

adaptation efforts? 
• Lijn2 – Closing the implementation gap 
 How to close the implementation gap, including for adaptation 

efforts?
• Lijn3 – Monitoring implementation and adaptation
 How to monitor the implementation progress and adaptation 

needs to support timely implementation and reassessment? 

Duurzame 
delta’s 
Veilige delta’s
Toekomstige 
delta’s 
Veerkrachtige 
infrastructuur

SDG 6, 11, 13

EU mission area A. Adaptation to Climate Change

KIA LWV Missie C Klimaatbestendig landelijk en 

stedelijk gebied

• Lijn 4 – Societal impact
 How to increase societal impact of applied research?

Drie concrete producten / resultaten voor 2021 zijn:
• Contribution on solution space and adaptive planning to IPCC 

Assesment Report 6
• Guidance documents on social inclusion, institutional frame-

work assessment, and financial arrangements
• Integrated methodology for Investment Planning for Climate 

Resilient Development 

De oplossingsruimte verkenner is een methode om het speelveld 
(solution space) van een bepaald adaptatie en implementatie 
vraagstuk in beeld te brengen. Onder de oplossingsruimte wordt 
het oplossingsgebied verstaan dat bepaald wordt door biofysische, 
sociaal-economische, financiële en institutionele dimensies. Dat 
betekent dat de gevonden oplossingen niet alleen technisch effec-
tief zijn, maar ook maatschappelijk acceptabel en implementeer-
baar. De methode resulteert in een set van mogelijke 
adaptatiepaden die de basis vormen voor 
effectief en uitvoerbaar adaptatiebeleid. 
Om de methode te ontwikkelen zal 
deze toegepast worden op   
diverse adaptatie en imple-
mentatie vraagstukken. 
Hierbij kan gedacht  
worden aan crisis-
management, bodem-
daling, zee spiegel - 
 stijging of toenemende 
waterschaarste.
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Kennisbasis 

De Kennisbasis van Deltares betreft de strategische capaciteit die 
noodzakelijk is om onze hoofdtaken nu en in de toekomst be-
trouwbaar en vernieuwend te kunnen uitvoeren. De unieke com-
binatie van hooggekwalificeerde mensen, unieke faciliteiten, 
innovatieve sleuteltechnologieën en specialistische software 
staat daarmee aan de basis van het slagen van het missiegedre-
ven onderzoek bij Deltares. Het zijn de belangrijkste ‘assets’ waar 
onze kennis mee wordt ontwikkeld en waarmee we meerwaarde 
kunnen bieden.  

De ontwikkeling van de Kennisbasis richt zich op de voor Deltares 
specifieke kennisopbouw (zoals diepgaand inzicht in fysische of 
andere processen op het gebied van water en ondergrond) en de 
daarbij behorende nieuwe modellen en methoden, de ontwikke-
ling en toepassing van algemene sleuteltechnologieën en risico-
dragend verkennend onderzoek met een langetermijn oriëntatie 
en een laag tot medium TRL (Technology Readiness Level). Door 
de kennisbasisactiviteiten in samenhang met de onderzoekspro-
gramma’s te ontwikkelen zal de implementatie van nieuwe kennis 
en technieken worden versneld met als resultaat dat de impact op 
de missiegebieden wordt vergroot. 
De Kennisbasis van Deltares bestaat uit twee onderdelen: de 
Kennisfaciliteiten en de Langetermijn kennisbasis. Onder de 
Kennisfaciliteiten vallen vier typen faciliteiten: de 
Sleuteltechnologieën (die we bij Deltares aanduiden als Enabling 
Technologies), Software en modellen, Experimentele Faciliteiten 
en Data-faciliteiten. Onder de Langetermijn kennisbasis vallen on-
der andere de samenwerkingsverbanden met universiteiten, MKB 
en de matching van onderzoek in bijv. EU- en NWO-verband.

De interpretatie van de diversiteit aan metingen van het water- en 
ondergrondsysteem, en de vertaling ervan naar een beter begrip 
van de fysische systemen is essentieel in ons werk. De combina-

tie van de kennisfaciliteiten die Deltares tot haar beschikking 
heeft is daarbij zeer waardevol en uniek. We zetten sleuteltechno-
logieën in om diepe kennis uit de nieuwe data te combineren met 
onze state of the art software en modellen. Met experimenteel 
onderzoek op kleine en grote schaal valideren we metingen en 
modellen. En met onze groeiende kennis en kennisfaciliteiten ge-
ven we mede richting aan nieuwe meetcampagnes, lokaal en op 
wereldschaal

4.1 | Kennisfaciliteiten
Om de kennis bij Deltares en haar partners te borgen en te ont-
wikkelen hebben we de beschikking over diverse kennisfacilitei-
ten, die onderling sterk verbonden zijn (zie kader): 

• Sleuteltechnologieën 
• Software en modellen 
• Experimentele faciliteiten 
• Data-faciliteiten 

Experimenten, software & modellen, datafaciliteiten en sleutel-
technologieën 

Experimentele faciliteiten vormen de eerste stap op weg naar toe-
pasbare kennis. Experimenten laten zien hoe fysische processen 
verlopen en maken kwantificering voor specifieke gevallen mogelijk. 
Bij voldoende begrip kan het fysisch proces worden opgenomen in 
software en modellen, waarmee de kennis breder toepasbaar wordt. 
Experimenten maken validatie van de Deltares software mogelijk. 
Data uit gevalideerde numerieke modellen vormen daarbij de basis 
voor gedragsregels op systeemniveau (metamodellen). Door de in-
tegratie van experimentele faciliteiten en onze (numerieke en data-
gedreven) modellen te versterken, vergroten we de mogelijkheden 
voor het gebruik van resultaten van experimenten voor verdere da-
ta-analyse of modelverbeteringen. De data faciliteit maakt  imple-
mentatie van open datasets, data-assimilatie en datagedreven 
modelleren mogelijk, direct gekoppeld aan onze experimenten. De 
data faciliteit biedt daarbij de infrastructuur om integratie van datas-
ets en modellen mogelijk te maken zodat gebruikers continu worden 
voorzien van de nieuwste informatie voor hun specifieke opgaven. De 
sleuteltechnologieën zorgen ervoor dat kennisfaciliteiten robuuster, 
sneller en betrouwbaarder worden. Denk hierbij aan technologische 
ontwikkelingen zoals op het gebied van (remote) sensing (drones en 
satellieten voor data-inwinning), data science (bijv, AI en machine 
learning technieken voor data analyse), en modelleren. De technolo-
gie ondersteunt hiermee onze onderzoeksprogramma’s en maakt 
schaalvergroting mogelijk waarmee de kennisfaciliteiten ook in de 

toekomst maatschappelijke impact houden

De voortdurende ontwikkeling van de Kennisfaciliteiten is cruciaal 
voor de Kennisbasis van Deltares. Een deel van ons strategisch 
onderzoek richt zich daarom rechtstreeks op verdere ontwikke-
ling en vernieuwing van deze faciliteiten. De interactie met het on-
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derzoek in de programma’s is enerzijds faciliterend en anderzijds 
initiërend en inspirerend. Faciliterend geven we invulling aan de 
behoeften vanuit de onderzoeksprogramma’s wat betreft de func-
tionaliteit en het type kennisfaciliteiten. Deze behoeften richten 
zich typisch op de komende paar, jaar. Anderzijds beoogt het stra-
tegisch onderzoek vanuit de kennisfaciliteiten de onderzoekspro-
gramma’s te inspireren door nieuwe mogelijkheden aan te reiken 
om impact te creëren. Deze activiteiten richten zich op toepas-
singsmogelijkheden van sleuteltechnologieën in de onderzoeks-
programma’s, en op de langere termijn – al gaan de 
ontwikkelingen in de sleuteltechnologieën zo snel dat 3 tot 5 jaar 
vooruit al ‘lange termijn’ kan zijn. 

Een aantal trends motiveert ons om een verdere impuls te geven 
aan een effectieve samenhang tussen de verschillende kennisfa-
ciliteiten, samenhang met de onderzoeksprogramma’s en aan het 
toepassen van sleuteltechnologieën: 

• Er wordt veel gemeten aan water en ondergrond, zowel op 
mondiale schaal (aardobservatie) als lokaal. Sensoren en 
meetplatforms ontwikkelen zich snel. De data komen steeds 
meer beschikbaar. 

• Digitale technologie om de groeiende bronnen van data te han-
teren en te analyseren ontwikkelt zich snel: kunstmatige intelli-
gentie, high performance computing, cloud technologie. 

• Een ontwikkeling van ‘small scale’ naar ‘full scale’ proeven met 
veldlaboratoria en real cases

• Kennisontwikkeling wordt steeds meer gestuurd en geïnspi-
reerd door maatschappelijke missies. De vraagstukken groeien 
bovendien in complexiteit, waardoor een steeds integralere 
aanpak nodig is en juist de gecombineerde inzet van onze ken-
nisfaciliteiten tot kennisgroei leidt. 

4.1.1 Sleuteltechnologieën

De oplossingen die nodig zijn om delta’s leefbaar te houden vra-
gen om een groot innovatief en adaptief vermogen van ons alle-
maal. Technologische ontwikkelingen bieden kansen om tot 
nieuwe oplossingen te komen. Enabling Technologies heeft als 
doel om sleuteltechnologieën in data science, modelleren en (re-
mote) sensing in te zetten voor onze missie Enabling Delta Life. 
Dit bereiken we door zelf als instituut een breder scala aan tech-
nologieën te benutten, en door in samenwerkingen en netwerk-
verband de digitalisering van de watersector te versnellen en 
versterken.

Onze ambitie is om technologische doorbraken tot stand te bren-
gen, door het vertalen van sleuteltechnologieën naar de water- en 
ondergrondpraktijk. Dan doen we op drie niveaus. We scannen 

specifieke technologieën, vaak vanuit andere disciplines, op hun 
toepassingsmogelijkheden in onze missiegebieden. Daarnaast 
implementeren we kansrijke technologieën in concrete toepas-
singen en werkvelden en zorgen we hier voor kennisoverdracht 
naar een brede groep van experts in de sector. Tenslotte willen we 
een leidende rol hebben in de digitalisering van de water- en on-
dergrondsector, via daarvoor bestaande en op te richten netwer-
ken en samenwerkingsverbanden.

In 2021 ligt de focus vanuit Enabling Technologies, wat betreft 
specifieke technologieën, op AI (articifial intelligence) algoritmes 
om aardobservatiedata geavanceerd te benutten, en op het com-
bineren van ruimtelijke en in situ data om modellen en voorspel-
lingen betrouwbaarder te maken. Daarnaast is een focus op het 
verkennen van datafusie technieken en digital twins, van dataver-
zameling en -assimilatie uit experimenten en het gebruik van au-
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tonome platforms voor monitoring. In de maatschappelijke 
opgaven infrastructuur systemen, waterbeschikbaarheid (droog-
te), in de vervangings- en renovatieopgave en de energietransitie 
willen we met hulp van sleuteltechnologieën nieuw perspectief 
bieden. Bovendien zullen verbindingen met de andere program-
ma’s (gebiedsopgaven en methodologische opgaven) leiden tot 
nieuwe connecties. Om onze rol in de digitalisering van de water- 
en ondergrondsector te benutten en verder te versterken zetten 
we ons actief in om het netwerk DigiShape verder te laten groei-
en, en de samenwerking met de NL AI Coalitie tot stand te bren-
gen.

Voor de keuzes van activiteiten die we vanuit Enabling 
Technologies maken hebben we voor ogen dat we op twee manie-
ren het werk van en vanuit Deltares beïnvloeden. Enerzijds zijn we 
ondersteunend aan het werk dat vanuit de missiegedreven pro-
gramma’s wordt gedaan, we zorgen voor kennis en een kennis-
netwerk op het gebied van sleuteltechnologieën. Anderzijds 
dagen we de programma’s uit om de aanpak en gebruikte metho-
den uit te breiden of te herzien en snelle en efficiënte oplossingen 
voor specifieke vraagstukken in te zetten.

Wat zijn de belangrijkste doelen voor 2021?
• Doelstelling 1: Toepasbaarheid verkennen of vergroten van 

sleuteltechnologieën. Bijvoorbeeld een tech scan en position 
paper over digital twins

• Doelstelling 2: Het versterken van opgaves door inzet van sleu-
teltechnologieën. Waaronder de onderzoeksprogramma’s 
Infrastructuursystemen, Waterbeschikbaarheid (droogte), 
Vervangings- en renovatieopgave en Energietransitie

• Doelstelling 3: Versterken van het netwerk digitalisering water-
sector 

4.1.2 Software en modellen
In de Kennisfaciliteiten worden een aantal softwareproducten en 
initiatieven ondersteund die missie- en programma-overstijgend 
zijn. Uitdrukkelijk zal de softwareontwikkeling in nauwe samen-
hang met de onderzoeksprogramma’s plaatsvinden. Het doel 
hierbij is om gedragen, onderhoudbare en gevalideerde software 
te ontwikkelen zodat kennisontwikkeling op de missiegebieden 
wordt versterkt en versneld.

In 2019 en 2020 is ingezet op een aantal softwarepakketten waar-
van de ontwikkeling in 2021 doorgezet worden en een aantal nieu-
we ontwikkelingen op het gebied van hybride modelleren (waarin 
fysisch-gebaseerde modellen worden gecombineerd met data) 
en snellere en efficiëntere rekenmodellen in gang gezet worden. 
Deze betreffen o.a.:

• D-HYDRO: verbreding toepassing proces-gebaseerde model-
len. In dit traject wordt D-HYDRO geschikt gemaakt voor regio-
nale en stedelijke toepassingen. De SOBEK/D-HYDRO-software 
wordt behalve door Deltares, door Rijkswaterstaat en alle water-
schappen gebruikt. Verder wordt het gebruikt door de 
Nederlandse advies- en ingenieursbureaus, zowel in Nederland 
als internationaal. Dit traject wordt gedeeltelijk gefinancierd uit 
het SO en gedeeltelijk uit TKI-projecten waaraan ook wordt bij-
gedragen door meer dan tien waterschappen en waarin wordt 
samengewerkt met diverse adviesbureaus.

• Delft3D-FM 3D waterkwaliteit en morfologie: beter proces- 
gebaseerd rekenen. Delft3D is de wereldwijd leidende soft-
ware op het gebied van hydrodynamica, waterkwaliteit en mor-
fologie. Een aantal jaren geleden is ingezet op de ontwikkeling 
van een ongestructureerde versie Delft3D-FM waarmee com-

plexe kusten, estuaria en riviersystemen efficiënter gemodel-
leerd kunnen worden. In dit traject wordt Delft3D-FM verbeterd 
voor 3D waterkwaliteit en morfologie toepassingen. Onder an-
der wordt de rekenprocedure gestroomlijnd en wordt ontwik-
kelde functionaliteit gevalideerd.

• IMOD: verbeterd model voor grondwaterstroming
 iMOD is door Deltares ontwikkeld voor de simulatie van grond-

waterstroming en gerelateerde processen. Deze open-source 
software wordt toegepast in nationale en internationale projec-
ten, door Deltares en door externe gebruikers. In dit traject 
wordt de software vernieuwd om de nieuwe MODFLOW-6 van 
partner US Geological Survey te kunnen integreren. In 2021 
wordt er gewerkt aan het uitbrengen van iMOD6.0, inclusief 
een geïntegreerde userinterface voor gestructureerd en onge-
structureerd rekenen en een complete toolbox voor het opzet-
ten en bewerken van ongestructureerde en gestructureerde 
MODFLOW 6-modellen

• Blue Earth: een nieuw platform voor planningsbeslissingen
 Blue Earth is een nieuw platform om gedragen planningsbeslis-

singen te kunnen nemen op het gebied van watergebruik en 
landinrichting. Het bestaat uit een aantal componenten: een 
stakeholder-engagement module, een analyse raamwerk en 
model-data modules, de BlueEarth Data en BlueEarth Engine. 
In de laatste module wordt ingezet op het snel opzetten van 
modelschematisaties, het ontwikkelen van een ‘computational 
framework’ (Delft-FEWS gebaseerd) waarmee huidige en toe-
komstige scenario’s en strategieën doorgerekend kunnen wor-
den en het integreren van prototypes van snelle rekensoftware 
voor hydrologische en hydrodynamische (overstromings) toe-
passingen, zoals WFLOW en SFINCS.
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• Geo-software: beter het gedrag van grond kunnen berekenen
 Met Geo-software wordt het grondgedrag gemodelleerd als 

gevolg van externe belastingen of natuurlijke omstandigheden. 
Onze software wordt in zowel ontwerpstudies als analyse van 
bestaande systemen veelvuldig ingezet. Gebruikers hechten 
veel waarde aan de validiteit van de rekenresultaten en het 
kwaliteitsstempel dat we met onze software mee leveren. 
Echter, de bestaande software (D-Series) is inhoudelijk en in 
gebruiksgemak verouderd waarvoor een vernieuwing wordt 
ingezet in de ontwikkeling van gevalideerde rekenkernels, ge-
koppeld aan user of API interfaces. 

• Probabilistische toolbox: een efficienter probabilistisch reken-
instrument. Risico- en betrouwbaarheidsanalyse van geotech-
nische en waterbouwkundige constructies en netwerken wordt 
steeds belangrijker. Bestaande methoden zijn onvoldoende 
toekomstbestendig vanwege de toegenomen complexiteit en 
behoefte aan nauwkeurigere beoordelingen (wat tot significan-
te besparingen kan leiden). Daarom zetten we in op toeganke-
lijke software als kennisdrager en de doorontwikkeling van 
robuuste en efficiënte probabilistische rekentechnieken.

• Metamodellering: hybride rekenen met data en fysica 
 Een interessante toekomstige ontwikkeling zijn hybride tools 

(waarin fysisch-gebaseerde modellen worden gecombineerd 
met data) waarmee besluiten kunnen worden genomen (deci-
sion support tools) over de impact van voorgestelde interven-
ties in stroomgebieden. In plaats van het strikt (rekenintensief) 
modelleren met proces-gebaseerde modellen zoals Delft3D-
FM wordt gebruik gemaakt van statistische relaties die gede-
stilleerd worden uit al gemaakte procesmodelberekeningen en 
van empirische relaties. Deze ontwikkeling wordt nauw samen 
met Enabling Technologies bekeken.

4.1.3 Experimentele faciliteiten
Deltares beschikt over een groot areaal aan experimentele facili-
teiten op het gebied van water en ondergrond, met onder meer 
laboratoria, faciliteiten waar model- en schaalonderzoek plaats-
vindt, meet- en monitoren expertise, instrumenten en veldfacili-
teiten. Het betreft hier de expertise van mensen gecombineerd 
met unieke middelen. 

Het onderzoek in de experimentele faciliteiten staat niet op zich-
zelf. Het is integraal onderdeel van onze onderzoeksactiviteiten en 
draagt integraal bij aan de meerwaarde en impact die Deltares 
missie gedreven en opgaven gestuurd tot stand wil brengen (zie 
kader). 

Faciliterend vanuit de programma’s richten we ons in het aanko-
mend jaar op:
• In 2020 zal de nieuwe Geocentrifuge operationeel worden. Een 

faciliteit die langdurende bodem- en constructieprocessen kan 
modelleren en versnellen voordat deze worden gerealiseerd. 
Dit is essentieel voor belangrijke innovaties voor bijvoorbeeld 
een snellere en goedkopere uitvoering van het nationale dijk-
versterkingsprogramma (HWBP) of het optimaliseren van het 
paalfunderingsontwerp van gebouwen en constructies. Bij deze 
faciliteit worden in 2020 het meten van de proef, het datama-
nagement en de koppeling met modellen voor het eerst inte-
graal opgezet.

Inspirerend richting de onderzoeksprogramma’s richten we ons 
in de aankomende jaren op:
• Periodiek faciliteiten vernieuwen: ontwikkeling van experimen-

tele faciliteiten is noodzakelijk vanuit een visie op ontwikkelin-
gen in maatschappelijke opgaven en beschikbare technologie 
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• Experimenten gericht op meer-fase (vloeibaar, vast, gas). 
Daarbij worden ecologie, microbiologie en chemie in experi-
menten geïntegreerd en wordt de verkregen randvoorwaarde-
kennis in de praktijk toegepast. Denk bijvoorbeeld aan 
experimenten waarbij de stabiliteit van onderwaterbodems on-
der invloed van veranderende biologische activiteit in bodem 
en water wordt getest. Dergelijke experimenten worden gedre-
ven door veranderingen in temperatuur en waterkwaliteit en 
dragen bij aan duurzaam beheer van water en bodem.

•  Experimenten gericht op de impact van extremen en klimaat-
variabelen: Klimaatontwikkelingen en daarbij behorende extre-
men die processen initiëren die nog slecht of niet begrepen en/
of gekwantificeerd zijn, kunnen beter worden getest, voorspeld 
en begrepen. Denk binnen deze scope aan het ontwikkelen en 
valideren van nature-based solutions, de effecten van droogte, 
verzilting en bodemdaling op de eigenschappen van construc-
ties en infrastructuur, de warmteopslagcapaciteit en effecten 
op het natuurlijk systeem van warmtetransport en de conditie 
van constructies onder veranderende klimaatcondities. 

Voor model en veldwerk faciliteiten is het cruciaal te kunnen beschik-
ken over de beste meten en monitoren expertise en middelen. De 
kennis van mensen maakt dat experimenten kwalitatief hoogwaardig 
worden uitgevoerd. Internationaal worden netwerken onderhouden 
waarbinnen de experimentele faciliteiten worden gepositioneerd als 
onderdeel van excellente onderzoeksfaciliteiten, zoals het Europese 
GeoLab initiatief. Er wordt binnen bijpassende onderzoeksprogram-
ma’s samengewerkt met collega instituten en universiteiten, aan 
proeftuinen in consortia, met stakeholders vanuit overheid en markt. 
In de aankomende jaren werken we aan de totstandkoming van ken-
nisconcentratie en -disseminatie van experimenteren, van meten en 
observeren bij mensen, in teams en communities. 

4.1.4 Data faciliteiten 
De data faciliteiten spelen een centrale rol in de vernieuwing en ont-
wikkeling van onze kennisbasis en het missie-gedreven onderzoek. 
Immers de hoeveelheid data groeit snel, de diversiteit aan bronnen 
neemt toe en ook de technieken om data te analyseren ontwikkelen 
zich snel. Het hoofddoel van het kennisbasisprogramma datafacili-
teiten is het faciliteren en initiëren van het duurzaam en innovatief 
omgaan met data. Hierbij zijn de volgende sporen te onderscheiden:
In de eerste plaats is de beschikbaarheid van gevalideerde gege-
vens en informatie op basis van meetdata van essentieel belang 
voor de kennisontwikkeling. Daartoe ontwikkelen we binnen het 
kennisbasisprogramma methodieken gericht op het verbeteren 
van het ontsluiten van data uit onze experimentele faciliteiten ten 
behoeve van verdere data-analyse en/of modelverbeteringen. 

In de tweede plaats combineren we datasets en tools voor model-
leurs en beleidsmakers, met een op diverse gebruikers afgestem-
de visualisatie. Goed op elkaar af gestemde modules en 
concepten in een toolbox maken het voor onze opdrachtgevers 
mogelijk om een geïntegreerde aanpak te volgen in plannings- en 
ontwerpprocessen. Een robuust platform dat de nieuwste infor-
matie ontsluit zal hun continue processen ondersteunen. Daartoe 
is in het kader van het Blue Earth Initiatief gestart met het ontwik-
kelen van het Blue Earth Platform. Een belangrijk element hierbij 
is de in 2019 gelanceerde datadienst Blue Earth Data: het vrij be-
schikbaar stellen van mondiale datasets. In 2021 zal een verdere 
ontwikkeling van dataproducten en -diensten plaatsvinden. De 
activiteiten richten zich op:

• Het in- en extern beschikbaar stellen van mondiale modellen en 
datasets (BlueEarth Data)

• Het ontwikkelen van methodieken en tools voor een efficiënte 
modelbouw en dataverzameling

• Het ontwikkelen van tools voor het verbinden van data en mo-
dellen in het kader van een integrale aanpak in plannings- en 
ontwerpprocessen

Een derde spoor is gericht op innovatie en het toepasbaar maken 
van nieuwe data-analyse technieken. Hiermee leggen we een ver-
binding met enerzijds het kennisbasisprogramma Enabling 
Technologies (sleuteltechnologieën), waar nieuwe data-analyse 
technieken worden ontwikkeld, en anderzijds met de missie-ge-
dreven programma’s, waarin de nieuwe data-analyse technieken 
worden toegepast.  
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4.2 | Langetermijn kennisbasis
Bij de langetermijn kennisbasis gaat het om het onderhouden van 
de actieve samenwerking met universiteiten. De nauwe samen-
werking met kennisinstellingen komt tot uiting in de vorm van  
gedeelde leerstoelen, AIO’s en postdocs, en samenwerking in 
NWO/TTW-programma’s. Hierbij wordt opgemerkt dat de  
activiteiten met betrekking tot de langetermijn kennisbasis ook 
nadrukkelijk bijdragen aan de doelen en ambities van de missie-
gebieden van Deltares  en daarmee aan de maatschappelijke  
thema’s.

Het gaat bij de langetermijn kennisbasis om het op de lange ter-
mijn (in samenwerking met de universiteiten) in stand houden van 
een relevant kennisfundament. Zoals medewerkers die een 
deelfunctie hebben als hoogleraar, universitair (hoofd)docent of 
lector, promovendi en post docs die financieel en inhoudelijk door 
Deltares gesteund worden. Voor 2021 gaat het in totaal om circa 
20 (deeltijd) hoogleraren, circa 20 universitaire (hoofd)docenten 
en circa 80 promovendi. Deze posities, al dan niet via NWO/TTW 
trajecten, worden ingevuld bij verschillende Nederlandse univer-
siteiten (TUD, UU, RU, UvA, VU, UT, WUR).

De samenwerking met universiteiten en doorstroming van kennis 
naar Deltares wordt verder gestimuleerd door deel te nemen aan 
nationale calls voor onderzoek. Voorbeelden zijn de call voor on-
derzoek in het kader van de nationale wetenschapsagenda 
(NWA), NWO Topsector water en de Topsectoren cross-over 
calls. Deelname van Deltares wordt in dergelijke calls nooit volle-
dig vergoed en strategische onderzoeksmiddelen worden ingezet 
om deel te kunnen nemen. Uitgangspunt blijft dat Deltares alleen 
aan projecten deelneemt die aansluiten op de doelstellingen van 

de eigen onderzoeksprogramma’s en de lange-termijn kennisvra-
gen die gerelateerd zijn aan de missiegebieden. 

Voor Europese activiteiten is matching een middel om deel te 
kunnen nemen in onderzoeks- en innovatie programma’s en 
kennis netwerken. Deze projecten dienen als multiplier op de  
SO-middelen, waardoor meer kennis beschikbaar komt tegen ge-
deelde kosten. In het geval van Horizon 2020 draagt de Europese 
Commissie ongeveer de helft van de kosten. Deltares is betrok-
ken bij circa 30 Europese onderzoeksprojecten, voor het meren-
deel H2020. Zo is Deltares onder meer betrokken bij de projecten 
EVOKED, RECEIPT, SOPHIE, UNITED, IMPAQT, Turnkey, 
CCOACH en de Europese Onderzoeksinfrastructuur Danubius-RI.

Daarnaast wordt vanuit de kennisbasis Deltares brede netwerken 
met kennisinstellingen en private sector gefinancierd. Dit zijn die 
netwerken die programma-overstijgend zijn en een strategisch 
belang hebben. Voorbeelden zijn onder meer IPCC, NCR, NCK, 
Euraqua, PIANC, COB, Eén van taken van Deltares is het versterken 
van de innovatiekracht van Nederlands bedrijfsleven. De kennis-
basis wordt benut om het partnership met MKB te facili teren en 
onderzoeksprogramma’s te ondersteunen. 
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5.1 | Introductie 

De instituutssubsidie voor de uitvoering van het Strategisch 
Onderzoek door Deltares is vastgesteld met een subsidieplafond 
voor het boekjaar 2021 van € 19.782.000. Het Activiteitenplan 2021 
sluit aan op de kennis en innovatie agenda’s van de relevante de-
partementen en Topsectoren. De bijdrage aan maatschappelijke 
thema’s – zoals die zijn vastgelegd in nationale en internationale 
agenda’s – is in de voorgaande hoofdstukken uitgewerkt en toe-
gelicht. In dit hoofdstuk wordt een indicatie gegeven hoe de sub-
sidie budgettair bijdraagt aan het missiegedreven kennis- en 
innovatiebeleid.

5.2 |  Economische en niet-
economische activiteiten

Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe ‘subsidieregeling insti-
tuten voor toegepast onderzoek’ van kracht. Dit betreft de 
Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 
1 februari 2018, nr. WJZ/17203973. In de nieuwe regeling wordt 
alle bestaande regelgeving samengebracht. Belangrijk daarbij is 
(in het kader van de regelgeving op het gebied van staatsteun) het 
onderscheid tussen economische en niet-economische activitei-
ten die een instituut voor toegepast onderzoek uitvoert. De werk-
zaamheden binnen Deltares worden uitgevoerd in projecten. Aan 
projecten worden kenmerken meegegeven zoals klant en type 
werkzaamheid. Op basis van deze kenmerken kan onderscheid 
worden gemaakt in economische en niet-economische activiteiten.

Vanaf de ingang van de nieuwe subsidieregeling begin 2019 wordt 
bijgehouden welke projecten als economische en welke projecten 
als niet-economische activiteiten kunnen worden beschouwd. 
Voor 2021 wordt een inschatting gemaakt van de verhouding tus-
sen economische en niet-economische activiteiten op basis van 
de realisatie van afgelopen jaren en rekening houdend met het 
subsidieplafond van het ministerie van EZK in 2021 voor Deltares. 
Dit wordt berekend aan de hand van de omzetcijfers. De verwach-
ting voor 2021 is dat er voor (minimaal) 60% aan niet-economi-
sche activiteiten worden uitgevoerd binnen Deltares. De 
instituutssubsidie zal niet worden ingezet voor economische acti-
viteiten. Net als in voorgaande jaren zullen in december 2020 de 
tarieven die gehanteerd zullen worden voor het uitvoeren van ac-
tiviteiten die vallen onder de ‘instituutssubsidie’ en zoals beschre-
ven in het Activiteitenplan 2021, aan het ministerie van EZK 
worden verstrekt, voorzien van een goedkeuring door de accoun-
tant.

5.3 |  Inzet op topsectoren en 
missiegedreven onderzoek 

In 2021 zal circa twee-derde van het SO-budget (13 M€) direct in-
gezet worden voor activiteiten die bijdragen aan de missies zoals 
omschreven in de KIA’s, met daarin de grootste bijdrage aan KIA 
LWV. Deze activiteiten zullen deels in pps-verband en deels via 
publieke samenwerking worden uitgevoerd. Een verdeling hier-
tussen is op voorhand niet goed te maken. Wel zullen alle activi-
teiten integraal besproken worden binnen de overlegorganen van 
de relevante topsectoren/TKI’s (met name water/deltatechnolo-
gie), waarin het bedrijfsleven vertegenwoordigd is. Circa 7 M€ 
wordt ingezet in het doorontwikkelen van onze Kennisbasis.

In tabel 1 is de budgettaire verdeling te zien op het niveau van de 
KIA’s. In tabel 2 is de verdeling weergegeven op missie-niveau. 
Samen met onze stakeholders zullen we in het verdere proces 
deze indicatieve getallen verder uitwerken in de onderzoekspro-
grammering.

Deze activiteiten zullen deels in pps-verband en deels via publieke 
samenwerking worden uitgevoerd. Een verdeling hiertussen is op 
voorhand niet goed te maken. Wel zullen alle activiteiten integraal 
besproken worden binnen de overlegorganen van de relevante 
topsectoren/TKI’s (met name water/deltatechnologie), waarin 
het bedrijfsleven vertegenwoordigd is.
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MG
Future 
Deltas

MG
Sustainable 
Deltas

MG
Safe  
Deltas

MG
Resilient 
Infra

Sleutel 
techno-
logieën 
(ST)

Totaal 
Meuro’s

KIA1 E&D 1.5 0.5 2.0

KIA2 LWV  1.0 2.5 3 2.5 9.0

KIA3 G&Z 0.25 0.25

KIA4 V 0.3 0.3

KIA5 ST 1.25 1.25

KIA6 rest 0

Totaal KIA’s 1 4.25 3.3 3 1.25 12.8

Totaal 
Kennisbasis 
(excl ST)

0.85 2.0 1.9 1.8 6.55

Progr. Man. 0.432

Totaal SO 19.782

Missies

MG
Future 
Deltas

MG
Sustainable 
Deltas

MG
Safe  
Deltas

MG
Resilient 
Infra

Sleutel 
techno-
logieën 
(ST)

Totaal 
Meuro’s

IKIA A 0.25 0.25 0.5

IKIA B 0.75 0.25 1.0

IKIA E (=LWV B*) 0.25 0.25

CE 0.25 0.25

LWV A 0.25 0.25

LWV B

LWV C 0.25 1.0 1.0 1.0 3.25

LWV E 1.25 0.75 0.5 2.5

LWV F 0.75 1.25 1.0 3.0

G&Z 0.25 0.25

V 0.3 0.3

ST 1.25 1.25

Totaal Missies 1 4.25 3.3 3 1.25 12.8

KB (excl ST) + 
PM

6.982

Tabel 1  Indicatie budgetverdeling voor het SO in 2021, op het niveau van de KIA’s (Kennis- en Innovatieagenda’s). KIA 1-6 
zijn respectievelijk Energietransitie & Duurzaamheid, Landbouw Water Voedsel, Gezondheid & Zorg, Veiligheid, 
Sleuteltechnologieën, en Maatschappelijk Verdienvermogen. De KIA’s zijn hier online te vinden. MG=missiegebied.

Tabel 2  Indicatie budgetverdeling voor het SO in 2021, op het niveau van missies van de IKIA en de KIA LWV. KIA 1-6 zijn 
respectievelijk Energietransitie & Duurzaamheid, Landbouw Water Voedsel, Gezondheid & Zorg, Veiligheid, 
Sleuteltechnologieën, en Maatschappelijk Verdienvermogen. MG=missiebied
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5.4 |  Inzet op samenwerking met 
private partijen

Eén van taken van Deltares is het versterken van de innovatie-
kracht van het Nederlands bedrijfsleven. Private partijen spelen 
dan ook een belangrijke rol bij de vraagarticulatie en bij de toepas-
sing van kennis, als financier en als co-creator. De belangrijkste 
private partijen komen uit de (water)bouw of zijn advies- en inge-
nieursbureaus, uit binnen- en buitenland. Toch blijft de overheid 
de grootste afnemer van kennis en innovaties op het gebied van 
de Deltatechnologie. Van de private sector wordt een bijdrage 
voorzien van circa 15 M€ per jaar aan het toegepaste onderzoek 
van Deltares. Deze bijdrage wordt onder meer geleverd in JIP’s 
(joint industry projects), PPS-en (met en zonder TKI subsidie) en 
in H2020 projecten. In veel van deze activiteiten zet Deltares ook 
een eigen bijdrage, opsommend tot ongeveer 1.5 M€, in via het 
SO. 

Deltares zet in op vele vormen van samenwerking -zoals boven-
genoemde trajecten maar daarnaast ook nieuwe activiteiten- die 
specifiek zijn gericht op het MKB en start-ups. Deltares heeft in-
teractie met een groot aantal Nederlandse MKB-bedrijven. Hierbij 
wordt kennis overgedragen aan het MKB, kennis ontvangen van 
het MKB of gezamenlijk gewerkt aan toegepaste kennisontwikke-
ling. Per jaar schakelen ongeveer 300 MKB’ers Deltares in (en 
vice versa) voor hun projecten. Naast deze project-gerelateerde 
samenwerking zijn er ook innovatietrajecten die met gesloten 
beurzen of externe financiering worden opgepakt. 

Sinds 2019 hebben we een loket voor het MKB en start-ups. 
Tevens kunnen het MKB en start-ups kosteloos gebruik maken 

van het ‘Technologieconsult’ (een ééndaags advies) en zet 
Deltares de experimentele faciliteiten verder open (via MKB vou-
chers) voor test- en validatieproeven van MKB’ers en start-ups. 
Hiermee beoogt Deltares haar kennis en expertise verder toegan-
kelijk te maken voor deze ondernemers. Deltares is daarnaast, 
samen met de andere TO2-instituten, bezig de relatie met de 
branche-organisaties te versterken om op die manier ook meer 
MKB’ers te bereiken. Voor de start-ups en scale-ups heeft 
Deltares de strategie zich te verbinden met accelerator omgevin-
gen. In 2019 is daartoe bijvoorbeeld een overeenkomst getekend 
met PortXL. Voor deze activiteiten wordt een SO-budget van circa 
700 k€ gereserveerd.
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MG Future Deltas MG Sustainable Deltas MG Safe Deltas MG Resilient Infra Budgetkeuro’s

Onderzoeksprogramma’s 

1 Lange termijn delta ontwikkelingen ** * * *  1000

2 Zee- en kustsystemen * ** * *  800

3 Rivieren, grote wateren en landelijk 
gebied

* ** * *  800

4 Veerkrachtige steden * ** * *  800

5 Infrastructuursystemen * * * **  1000

6 Vervangings- en renovatieopgave **  800

7 Hoogwaterbescherming ** *  800

8 Waterbeschikbaarheid ** *  900

9 Natuurrampen **  800

10 Gezonde ecosystemen **  800

11 Energietransitie ** *  1100

12 Duurzaam **  800

13 Risicomanagement ** *  800

14 Operationele informatie * ** *  800

15 Adaptatie en implementatie * * * *  800

Kennisbasis 

Software en modellen  2000

Experimentele faciliteiten  900

Data faciliteiten  400

Enabling Technologies  1250

Kennisnetwerken  400

Leerstoelen  600

Anticiperend onderzoek  1000

Subtotalen 

Totaal onderzoeksprogramma’s  12.800

Totaal Kennisbasis  6.550

Programmamanagement  432

Totaal  19.782

5.5 | Programmabudgetten 



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

www.deltares.nl
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