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Het voorliggende Activiteitenplan 2022 schetst de hoofdlijnen van het missiege-
dreven Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2022 gaat uitvoeren met de SITO 
instituutssubsidie. 

De wereld staat voor een aantal grote opgaven zoals het aanpassen aan de ge-
volgen van klimaatverandering, de bescherming van de bevolking tegen natuur-
rampen, het omgaan met schaarse grondstoffen en water, de energietransitie, 
de vervanging van infrastructuur, 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 is een aantal internationale agenda’s en akkoorden, en Europe-
se en Nederlandse (beleids)ambities opgesteld, die richting geven aan onderzoek 
en innovatie. Deltares heeft deze mondiale, Europese en Nederlandse ambities en 
missies nadrukkelijk als uitgangspunt genomen in de programmering.  We clus-
teren de ambities en missies in vier perspectieven (kijkrichtingen), waarmee we 
focus aanbrengen in ons werk. De perspectieven waarlangs wij vanuit onze water 
en bodem blik naar de (inter)nationale ambities en missies kijken en waarlangs wij 
werken zijn: Toekomstige delta’s, Duurzame delta’s, Veilige delta’s en Veerkrachti-
ge infrastructuur. 

In 2022 worden onze ambities verder geconcretiseerd aan de hand van zogehe-
ten moonshots die betrekking hebben op dossiers waarop wij de komende jaren 
leiderschap zullen tonen, gericht op maatschappelijke impact. De moonshots 
geven richting aan onze activiteiten op de langere termijn. Ze zijn een afgeleide 
van de missies en agenda’s en zullen een rol gaan vervullen in het beschrijven van 
de impact die we nastreven. De perspectieven en de moonshots geven richting 
aan onze vijftien missiegedreven programma’s en kennisfaciliteiten, die we in dit 
activiteitenplan 2022 hebben uitgewerkt.
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1.  Enabling Delta Life:  
kennis is urgenter dan ooit
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De missie van Deltares, ‘Enabling Delta Life’, is urgenter dan ooit, 
want deltagebieden staan wereldwijd steeds meer onder druk en 
de mensen die in de gebieden wonen voelen dat het gaat knellen. 
Niet alleen door bevolkings- en economische groei maar ook door 
klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Recente 
gebeurtenissen benadrukken de urgentie nog eens.

Na drie extreem droge zomers waarin de grondwatervoorraden voor 
de landbouw en natuur uitgeput raakten, stond in Nederland de zo-
mer van 2021 juist in het teken van wateroverlast. Extreme regenval 
in het Maas-Moezel-Rijn stroomgebied resulteerde in overstromin-
gen en hoge rivierafvoeren. In Nederland vielen geen slachtoffers, 
maar was de schade met name in de beekdalen in Zuid-Limburg 
groot. De piekafvoer van 3262 m3/s, die hoger is dan de winter-
records van 1993 en 1995, was aanleiding voor evacuaties en het 
aanbrengen van noodversterkingen. Bij een calamiteit als in Limburg 
stonden Rijkswaterstaat crisisteams dag en nacht paraat. Deltares 
experts waren daar onderdeel van, ze analyseerden de situatie ter 
plekke en brachten advies uit over mogelijke oplossingsrichtingen. 
Vlak na de overstromingen in Limburg heeft een breed consortium 
van kennisinstellingen, onder leiding van Deltares en de TU Delft, 
in opdracht van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) een 
eerste analyse gemaakt van de beschikbare informatie, zodat we 
hiervan leren om ons systeem toekomstbestendig te maken. 

Klimaatverandering vergroot de kans op deze mate van regenval 
aanzienlijk. Een veranderend klimaat zorgt nu al voor de opwarming 
van de atmosfeer, waardoor er meer water in de atmosfeer is met 
als gevolg ook extremere neerslag. In een laag gelegen delta als 
Nederland waren we bekend met de uitdagingen van overstromin-

1. Enabling Delta Life: kennis is urgenter dan ooit

gen vanuit zee en de rivier, daar komt overstroming door extreme 
regenval bij. Hoe leiden we die extreme hoeveelheid water op veilige 
manier door ons delta systeem? Hoe doen we dat duurzaam en ma-
ken we optimaal gebruik van het natuurlijke systeem? Welke (harde 
en zachte) technische maatregelen èn maatschappelijke oplossingen 
zijn in samenhang nodig? Hoe zorgen we dat we in tijden van teveel 
water we ook voldoende water opvangen voor te droge tijden? Want 
ondanks de hoge neerslaghoeveelheden deze zomer, zijn er ook 
gebieden die nog steeds te maken hebben met het langdurige effect 
van de drie voorgaande droge zomers. Met BoschSlabbers en Sweco 
heeft Deltares in de zomer van 2021 een essay uitgebracht, getiteld 
‘Op Waterbasis’, dat een beeldend pleidooi bevat om ons landgebruik 
meer af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water 
en bodem. Dit met als doel om meer flexibiliteit terug te krijgen met 
het oog op toekomstige ontwikkelingen.

Het net verschenen IPCC rapport, waaraan zes Deltares experts 
hebben meegewerkt, laat zien dat klimaatverandering sneller ver-
loopt dan gedacht. Droogte en wateroverlast zullen toenemen als de 
temperatuur oploopt, niet alleen in rivierstroomgebieden maar ook 
aan de kust. De verwachting is dat de zeespiegel in 2100 tussen de 
ca. 30 en 100 cm zal zijn gestegen, maar dit kan fors meer worden 
bij versnelde smelting van de poolkappen. Deze zeespiegelstijging 
vermindert de bescherming tegen overstroming door onze duinen en 
zeedijken. Maar heeft ook heeft gevolgen voor de drinkwaterinlaat, 
natuurgebieden zoals de Waddenzee en – in combinatie met bodem-
daling - de leefbaarheid van laaggelegen delen in de delta. En dat 
terwijl er tegelijkertijd een grote opgave ligt om ongeveer 1 miljoen 
huizen bij te bouwen . Bouwen in delta’s met zeespiegelstijging, kli-
maatverandering en bodemdaling: dat is een uitdaging. 

Wereldwijd zal klimaatverandering leiden tot vaker voorkomende 
rampsituaties, meer overstromingen, kusterosie, hittegolven en toe-
nemende zuurgraad in zee met gevolgen voor ecosystemen. Omdat 
10% van de wereldbevolking en 15 van de 20 grootste megasteden in 
laaggelegen gebied liggen, hebben deze globaal verspreide effecten 
enorme implicaties voor benodigde aanpassingen in die gebieden. 

Eind augustus raasde Orkaan Ida over de Verenigde Staten. Het 
nieuwe waterkeringssysteem dat rond New Orleans is aangelegd, 
hield stand tegen de stormvloed. Toch was er veel overlast en uitval 
van vitale functies en infrastructuur door regenval en overstromin-
gen. De versnelde klimaatverandering komt op het moment dat we 
te maken hebben met een verouderende infrastructuur. De infra-
structuur die we juist nodig hebben om transities en maatschappelij-
ke opgaven waar te maken. In augustus 2021 maakte Rijkswaterstaat 
bekend dat jaarlijks 1 miljard euro extra nodig is om de kwaliteit van 
de Rijksinfrastructuur op lange termijn op orde te houden èn om te 
kunnen voldoen aan de eisen van een veranderend klimaat. Hoe kun-
nen beheerders beslissen over vernieuwing en renovatie, als onder-
deel van een strategie richting een toekomstbestendig netwerk? De 
opgave om verouderde infrastructuur te vervangen of aan te passen 
is complex. Schade aan de omgeving, ecologie of biodiversiteit 
vraagt om meer aandacht voor ruimtelijke inpassing en kwaliteit. 

Zo gaven aanpassingen aan het kanaal Almelo - de Haandrik vanaf 
2018 aanleiding tot schademeldingen door eigenaren van meer dan 
400 naastgelegen panden. In opdracht van de provincie Overijssel 
voert Deltares een verdiepingsonderzoek uit of piping een verkla-
rend mechanisme is van de schade aan de panden in het gebied en 
of en hoe veen een rol speelt in de opgetreden schade. Tegelijker-
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tijd worden in Amsterdam 850 verkeersbruggen en 200 kilometer 
kademuur met voorrang vervangen. Hoe vervang je zoveel kilometer 
kademuur zonder schade aan naastgelegen panden?

Om klimaatverandering te verminderen moet de uitstoot van broei-
kasgassen nog sneller worden verlaagd om de doelstellingen van 
het Parijsakkoord te halen. Een van de manieren om dit te bereiken 
is om energie duurzaam op te wekken en om uitstoot van landbouw, 
mobiliteit en industrie terug te dringen. De opgave om deze urgentie 
om te zetten in concrete actie in landelijk gebied of in de bebouwde 
omgeving, is eveneens groot. Vanuit onze kennis en kunde is Delta-
res een actieve partner in de energietransitie. We werken aan manie-
ren waarop het water- en bodemsysteem een grotere rol kan spelen 
als energiebron. In het programma WarmingUP werken we daarvoor 
samen met partners in de warmteketen aan het veerkrachtig ont-
werpen en beheren van duurzame collectieve warmtesystemen uit 
water- en bodemenergie.

De bovenstaande voorbeelden hebben gemeen dat de kennis van 
water- en ondergrondsystemen die Deltares kan leveren onontbeer-
lijk is. En daarom zullen we als Deltares nog betere verbindingen 
leggen tussen onze kennis en inzichten in bodem, ondergrond en 
watersystemen en de veranderingen in onze Delta als gevolg van 
klimaatverandering, de energietransitie, het landgebruik voor wonen, 
landbouw, natuur én infrastructuur. Door de stem van de onder-
grond, watersystemen en kritische infrastructuur in te brengen in het 
gesprek over de wereld waarin we willen leven. Door de dialoog te 
voeren over onze waarden: van solidariteit, duurzaamheid, flexibiliteit 
en leefbaarheid. Met andere woorden: Enabling Delta Life.

Leeswijzer

De ambities om deze uitdagingen en vraagstukken op te lossen 

zijn in de afgelopen jaren al beschreven in diverse maatschap-

pelijke agenda’s en missies, zowel in Nederland als daarbuiten. 

Deze agenda’s en missies brengen focus aan in de R&D-inspan-

ningen van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Deltares 

heeft ze als startpunt genomen in de programmering en bij het 

formuleren van concrete moonshots waarop we onze activitei-

ten de aankomende jaren willen richten (Hoofdstuk 2). Ze geven 

een duidelijke focus waarop Deltares met kennis over water en 

bodem een leidende rol wil spelen in het aandragen van oplos-

singen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag 

en morgen, die we alleen in samenwerking met opdrachtgevers, 

kennisinstellingen en marktpartijen kunnen waarmaken. De 

kennis die nodig is om deze ambities waar te maken wordt ont-

wikkeld in missiegedreven programma’s. De activiteiten in 2022 

om deze ambities te bereiken zijn geformuleerd in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 wordt de verdeling van SITO instituutssubsidie 

over de programma’s en kennisfaciliteiten gegeven. In het laatste 

hoofdstuk wordt beschreven hoe de programma’s bijdragen aan 

de specifieke accenten van de Strategische Agenda van Deltares. 
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2. Missiegedreven werken:  
 focus in onze programmering
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Missiegedreven werken vormt de ruggengraat van dit Activiteiten-
plan 2022. Hierbij nemen we de specifieke ambities en missies uit 
de verschillende maatschappelijke agenda’s, zowel in Nederland als 
daarbuiten, als uitgangspunt en bekijken we deze in samenhang. 
Immers, de mondiale, Europese en Nederlandse agenda’s liggen in 
elkaars verlengde en overlappen elkaar deels. We clusteren de am-
bities en missies in vier perspectieven (kijkrichtingen), waarmee we 
focus aanbrengen in ons werk. De perspectieven waarlangs wij naar 
de (inter)nationale ambities en missies kijken en waarlangs wij met 
onze kennis over water en ondergrond aan die missies en ambities 
willen werken zijn: Toekomstige Delta’s, Veilige Delta’s, Duurzame 
Delta’s en Veerkrachtige Infrastructuur. We definiëren delta’s hierbij 
als stroom- en kustgebieden en de hieraan gekoppelde stedelijke 
gebieden en infrastructuur.

Figuur 1  De specifieke ambities en missies, gerelateerd aan water en ondergrond, waar Deltares zich op richt. 
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Vanuit Toekomstige Delta’s bezien we de (inter)nationale ambities 
en missies op het gebied van de toekomstige ontwikkeling en kli-
maatbestendige inrichting van wateren en gebieden in samenhang 
(paragraaf 2.1). In perspectief Veilige Delta’s staan de (inter)nationale 
ambities en missies op het gebied van bescherming tegen overstro-
ming, weersextremen en natuurrampen centraal (paragraaf 2.2). 
Langs perspectief Duurzame Delta’s richten we ons op de (inter)na-
tionale ambities en missies op het gebied van klimaatmitigatie en –
adaptatie en duurzaamheid: enerzijds de energietransitie, anderzijds 
het behoud van duurzame ecosystemen en het duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen (paragraaf 2.3). Tot slot bezien we vanuit 
Veerkrachtige Infrastructuur de (inter)nationale ambities en mis-
sies met betrekking tot de aanleg, en vervanging van infrastructuur 
(paragraaf 2.4).

De vier perspectieven staan niet los van elkaar. De toekomstver-
kenningen in Toekomstige Delta’s geven kaders voor robuuste, 
toekomstbestendige oplossingen van actuele beleidsvoornemens en 
maatregelen voor maatschappelijke vraagstukken. Die oplossingen 
worden uitgewerkt in Duurzame Delta’s, Veilige Delta’s en Veer-
krachtige Infrastructuur. Daarbij hanteren ze uiteenlopende, maar 
wel gedeeltelijk overlappende, tijd- en ruimteschalen. 

Figuur 2 De vier perspectieven waarop wij naar de delta kijken en waaraan we ons werk toetsen aan de internationale ambities.



Missiegedreven onderzoek Activiteitenplan 2022

10

De vier perspectieven zijn de eerste stap in het aanbrengen van 
focus in ons werk. Om de lange termijn doelen concreter vorm te ge-
ven in termen van uitdaging, samenhang en resultaatgedrevenheid, 
werken we in de strategieperiode 2022-2025 met moonshots. Deze 
moonshots zijn verhalende voorbeelden van de dossiers waarop wij 
de komende jaren leiderschap zullen tonen, gericht op maatschap-
pelijke impact. Ze zijn een afgeleide van externe missies en agen-
da’s en vragen van ons ‘thought leadership’ om knelpunten tijdig te 
adresseren en handelingsperspectieven te bieden. Moonshots zijn 
inspirerende, richtinggevende doelen om ons zelf uit te dagen om tot 
het uiterste te gaan. Het is een stip op de horizon en een uitnodiging 
naar onze kennispartners: Doe je met ons mee in deze uitdaging? 
We kiezen bewust een beperkt aantal moonshots. Dit zijn de dos-
siers waarop we in de aankomende jaren gaan versnellen. En juist 
om die versnelling te bereiken moeten we focus  aanbrengen. 

De moonshots krijgen een centrale plaats in het denken en doen 
binnen onze organisatie, en in onze samenwerkingen buiten onze 
organisatie. In dit Activiteitenplan staat een eerste uitwerking van de 
moonshots met bijbehorende activiteiten. We gaan de moonshots 
verder uitwerken met onze partners, omdat we deze alleen in sa-
menwerking kunnen waarmaken. Samen zullen we bepalen wat 
er nodig is aan nieuwe initiatieven en samenwerkingen om de 
moonshot te bereiken en hoe we lopende initiatieven zoveel mogelijk 
kunnen verbinden en versterken. We gebruiken de moonshots om 
strategische samenwerkingsrelaties op te bouwen en te versterken 
met opdrachtgevers, andere kennisinstellingen en marktpartijen. 

Figuur 3 Van missies via perspectieven naar moonshots
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2.1 |  Perspectief en moonshot:  
Toekomstige delta’s

In Toekomstige Delta’s bezien we de (inter)nationale ambities en 
missies op het gebied van de toekomstige ontwikkeling en klimaat-
bestendige inrichting van delta’s in samenhang (Figuur 4). Vanuit dat 
perspectief stellen we ons de vraag: hoe gaan delta’s zich ontwikke-
len als gevolg van veranderingen in de aanvoer van water en sedi-
ment, stijgende zeespiegel en dalende bodem, maar ook als gevolg 
van verandering in bevolkingsomvang, economische ontwikkeling en 
nieuwe technologie, en hoe we daarop kunnen anticiperen via adap-
tatie- en implementatiestrategieën in relatie tot ruimtelijke inrichting. 

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, veilig en veerkrachtig 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.

Figuur 4   De (inter)nationale ambities en missies met betrekking tot toekomst- en klimaatbestendige inrichting die we in  samenhang 
bezien in het perspectief Toekomstige Delta’s.
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MOONSHOT 1

Delta’s blijven bewoonbaar, zelfs met twee  meter 
 zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaat verandering 

Wereldwijd kampen delta’s en laaggelegen gebieden met toene-

mende verstedelijking en ruimtelijke druk op het landelijk gebied. 

In de Nederlandse Delta staan we voor de uitdaging om 1 miljoen 

huizen bij te bouwen naast andere inrichtingsvraagstukken met 

grote ruimtelijke consequenties, zoals de transities rond energie, 

landbouw en natuur, en vervanging en renovatie van de infra-

structuur.

En er komt nog meer op ons af. De bodem daalt, de zeespiegel 

stijgt en door klimaatverandering veranderen ook weerpatronen. 

Deze fenomenen beperken de beschikbare ruimte voor oplossin-

gen. Dit alles betekent dat delta’s wereldwijd te maken hebben 

met complexe inrichtingsopgaven. Deze inrichtingsopgaven 

vergen een integrale aanpak die de balans vindt tussen wonen, 

werken, energie, mobiliteit, natuur en landbouw in een verande-

rend landschap. 

In deze moonshot verschaft Deltares inzicht in de toekomstige 

fysische en socio-ecologische veranderingen van dichtbevolkte 

deltagebieden. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor buiten-

landse delta’s. We ontwikkelen innovatieve maatregelen om 

bodemdaling te verminderen, ons aan te passen aan zeespie-

gelstijging en een veranderend klimaat. Daarbinnen moet ook de 

infrastructuur klimaatbestendig worden aangelegd en vervangen.

Voorbeelden relevante agenda’s & missies:

SDG 13 - Climate action

EU – Adaptation to climate change

MMIP F2 - Aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en 

 toenemende weersextremen

Waar gaan we aan werken?
In 2022 werken we aan het verbeteren en ontwikkelen van kennis en 
modellen om de fysieke ontwikkeling van de Delta op langere termijn 
te voorspellen. Daarnaast werken we aan indicatoren en de verhaal-
lijnen om veranderingen in de leefbaarheid in delta’s te duiden en om 
te bepalen wanneer in de tijd geacteerd moet worden. We bieden 
inzicht in de oplossingsruimte die de delta biedt om tot adaptatie 
van zeespiegelstijging en andere klimaatgerelateerde bedreigingen 
te komen. Wat zijn de adaptatiemogelijkheden? Welke trade-offs en 
synergiën met mitigatie en andere socio-economische ontwikkelin-
gen zijn er? We nemen de duurzame inpassing van infrastructuur in 
het water- en bodemsysteem hierin mee. 

Gegeven de fysieke ontwikkelingen werken we aan oplossingen om 
Delta’s leefbaar te houden. Zo kijken we in het onderzoeksprogram-
ma Salti-solutions naar mogelijkheden om (gevolgen van) verzil-
ting te beperken. We werken aan maatregelen om het maaiveld in 
polders in Bangladesh mee te laten stijgen met de zeespiegel en de 
sedimentatie in rivieren te verminderen. Een ander voorbeeld is de 
uitwerking van het concept Waterveiligheidslandschappen waarin 
we met andere partijen kennis van hoogwaterbescherming verbin-
den met Nature Based Solutions, gebiedskwaliteit en lange termijn 
adaptatievraagstukken. Tot slot werken we aan monitoring en eva-
luatiemethoden om de effectiviteit van maatregelen te volgen en te 
bepalen.
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Figuur 5   De (inter)nationale ambities en missies met betrekking tot bescherming tegen overstroming, weersextremen en natuur-
rampen die we in samenhang bezien in het perspectief veilige delta’s.

2.2 |  Perspectief en moonshot:  
Veilige delta’s

In het perspectief Veilige Delta’s staan de (inter)nationale ambities 
en missies op het gebied van bescherming tegen overstroming, 
weersextremen en natuurrampen centraal (Figuur 5). Vanuit Veilige 
Delta’s richten we ons op de hoofdvragen: wat zijn de oorzaken en 
gevolgen van deze extreme gebeurtenissen van klimaatverandering, 
extreem weer en geologische extremen, en welke handelingsper-
spectieven kunnen we ontwikkelen om de groeiende bevolking en 
economie hiertegen te beschermen? 

We richten ons daarbij 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 geologi-
sche extremen vallen hieronder, zoals tsunami’s en aardbevingen.
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MOONSHOT 2

Honderden miljoenen mensen zijn in 2030 beter  
beschermd tegen overstromingen tegen acceptabele  
kosten
Wereldwijd lopen nu al honderden miljoenen mensen het risico 

op overstromingen vanuit zee, de rivier en door directe regenval, 

met jaarlijks duizenden slachtoffers en veel schade tot gevolg. 

Door de economische ontwikkeling van en migratie naar laagge-

legen gebieden groeit het aantal mensen in de overstromingszo-

ne en daarmee het gevaar. 

Nederland loopt voorop in het beschermen van de bevolking 

tegen overstromingen door een combinatie van beleid, kennis, 

financiering en organisatie. Echter, in veel andere landen ont-

breekt het aan het inzicht en de mogelijkheden om de bevolking 

te beschermen tegen de gevolgen van natuurrampen. 

De uitdaging van deze moonshot is om de wereld veiliger te ma-

ken tegen overstromingen tegen acceptabele kosten. 

Om Nederland goed beschermd te houden, leiden de vervanging 

van bestaande waterkeringen en waterkerende kunstwerken 

door veroudering en verwachte hogere waterstanden tot hoge 

kosten. Deltares ontwikkelt innovatieve technieken en oplossin-

gen om dit te verminderen. 

Internationaal zetten we in op het mogelijk maken van kostenef-

fectieve investeringen door overheden en internationale finan-

ciers om de bevolking in overstromingsgevoelige gebieden te be-

schermen. We nemen een leidende rol in de kennisontwikkeling 

en toepassing van de te verwachten bedreigingen door water en 

wind, de blootstelling en kwetsbaarheid van bevolking en infra-

structuur en de gevolgen van rampen op korte en lange termijn. 

Voorbeelden relevante agenda’s & missies:

Sendai – 1 t/m 4

MMIP F1 Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojec-

ten waterbeheer (HWBP)

Waar gaan we aan werken?
Om Nederland goed beschermd te houden, leiden de vervanging 
van bestaande waterkeringen en waterkerende kunstwerken door 
veroudering en verwachte hogere waterstanden tot hoge kosten. 
Voor Nederland zetten we nu in op het ontwikkelen van innovatie-
ve technieken en oplossingen waarmee het HWBP 50% sneller en 
goedkoper kan worden uitgevoerd. We zetten in op het vergroten 
en optimaliseren van de gereedschapskist voor het ontwerpen en 
uitvoeren van de versterkingsopgave van waterkeringen, zodat deze 
beter passen binnen budget, planning en duurzaamheidsdoelstellin-
gen. Het accent ligt hierbij op samenwerking met het Hoogwaterbe-
schermingsprogramma (Kennis en Innovatie agenda), waterschap-
pen en adviesbureaus. In de KPP-programma’s BOI en Kennis voor 
Keringen ligt het accent op de taken van het Ministerie van IenW, 
Rijkswaterstaat en waterschappen ten aanzien van het beoordelen 
van waterkeringen en het concept faalpaden. We ontwikkelen hier-
voor statistische methoden om de hydraulische randvoorwaarden 
van stormopzet, golven, regen en hoogwaterafvoer te kunnen bepa-
len en methoden om waterkeringen te beoordelen. We benutten de 
‘fact-finding’ missie van het hoogwater in Limburg in de zomer van 
2021 hierbij als belangrijke input.

Om de kennis en voorspelkracht van bedreigingen op wereldschaal 
te vergroten zetten we in op een synergie van snelle fysische model-
len, data sets en kunstmatige intelligentie (AI). Zo ontwikkelen we 
met de US Geological Survey voor de National Weather Service een 

data-gedreven model waarmee snel de golfaanval kan worden uitge-
rekend, onderzoeken in het EU project EUCP data-reductie technie-
ken waarmee ook de beoordeling van de Nederlandse kustveiligheid 
sneller kan worden gedaan, en ontwikkelen modellen die snel een 
overstroming kunnen uitrekenen, met behoud van nauwkeurigheid. 
We breiden onze kennis over de maatschappelijke ontwrichting door 
schade aan kritieke infrastructuur en -systemen uit en maken op ba-
sis van deze kennis modules die gecombineerd kunnen worden met 
onze hydrodynamische software. We bieden adaptatiepaden met in 
de tijd gefaseerde oplossingen die technisch mogelijk, duurzaam 
en maatschappelijk aanvaardbaar zijn zodat overheden afgewogen 
beslissingen kunnen nemen, vooral in dichtbevolkte kustzones en 
rivierdalen. Ervaringen en ontwikkelingen die we voor buitenlandse 
partijen doen gebruiken we om Nederland beter te beschermen en 
vice versa.

Een voorbeeld van een nieuw initiatief is het delen van wereldwijd 
toepasbare planningsmethoden, gereedschappen en data (zoals 
 BlueEarth/GHIRAF), waarmee overstromingen en water-gerelateer-
de natuurgebeurtenissen (zoals erosie en aardverschuivingen) kun-
nen worden voorspeld en bepaald, en waarmee oplossingen kunnen 
worden vergeleken op effectiviteit, toepasbaarheid, maatschappelijk 
draagvlak en praktische implementatie. We nemen hiermee een lei-
dende rol in het helpen van landen zodat ze beter kunnen anticiperen 
op hydro-meteorologische natuurrampen en omgaan met de gevol-
gen daarvan, zoals schades en maatschappelijke ontwrichting door 
overstroming-gerelateerde ziektes.
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2.3 |  Perspectief en moonshots:  
Duurzame delta’s

Vanuit het perspectief Duurzame Delta’s richten we ons op de (inter)
nationale ambities en missies op het gebied van klimaatmitigatie: 
enerzijds de energietransitie, anderzijds het behoud van duurza-
me ecosystemen en het duurzaam (her)gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen (Figuur 6). Daarbij richten we ons op de hoofdvraag: 
welke handelingsperspectieven kunnen we ontwikkelen om ervoor 
te zorgen dat ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen ook voor 
toekomstige generaties beschikbaar blijven. Daarbij gaat het ook om 
inrichten en beheren van water en ondergrond op zo’n manier dat 
energie duurzaam kan worden opgewekt en voedsel duurzaam kan 
worden geproduceerd.

Figuur 6   De (inter)nationale ambities en missies met betrekking tot klimaatmitigatie, het behoud van ecosystemen en duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen die we in samenhang bezien in het perspectief duurzame delta’s.
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MOONSHOT 3

Een veerkrachtige en gezonde watervoorraad voor mens 
en natuur in 2030

Watervoorraden - zowel kwantiteit als kwaliteit - staan wereldwijd 

onder grote druk, ook in Nederland, als gevolg van klimaatver-

andering en activiteiten van de mens. Dit komt tot uitdrukking in 

een ernstig toenemende verdroging, bodemdaling, vermesting 

en diffuse verontreinigingen in oppervlaktewater en grondwater: 

we voldoen hiermee niet aan de afspraken uit de Kaderrichtlijn 

Water en de Natura2000 wetgeving.

Een watertransitie naar een duurzaam watersysteem is noodza-

kelijk om gezonde watervoorraden en natuur voor toekomstige 

generaties veilig te stellen. Een duurzaam watersysteem is een 

watersysteem in balans: de watersystemen zijn ecologisch en 

chemisch gezond en het gebruik van de systemen leidt niet tot 

uitputting van de voorraden grond- en oppervlaktewater. De 

watersystemen worden zodanig beheerd dat ook toekomstige 

generaties leven met gezonde watersystemen en dat de water-

vraag door maatschappij en economische sectoren in harmonie 

is met de watersysteemkenmerken voor onze natuur. Een duur-

zaam watersysteem betekent ook dat water- en bodemsystemen 

sturend zijn voor de ruimtelijke inrichting. Bovendien is een duur-

zaam watersysteem ook veerkrachtig en klimaatbestendig. Door 

klimaatverandering zal de beschikbare watervoorraad meer gaan 

fluctueren: dit vraagt om buffers in het watersysteem om deze 

fluctuaties op te vangen zonder dat dit tot onmiddellijke schade 

leidt bij gebruikers.

Deltares zal, als internationaal opererend kennisinstituut dit 

moonshot in perspectief plaatsen voor de wereld: er is immers 

overal in de wereld sprake van onduurzame watersystemen: 

toenemende risico’s op langdurige droogte en waterschade met 

grote gevolgen voor natuur, mens en economie, de toegang tot 

veilig drinkwater en sanitatie, de ernstige vervuiling die tot ge-

zondheidseffecten en ecosysteemschade leidt, de razendsnelle 

bodemdaling als gevolg van diepe onttrekkingen: we zullen onze 

ambitie niet beperken tot onze eigen delta, maar onze data, mo-

dellen, beslismethoden beschikbaar stellen en geschikt maken 

voor het veiligstellen van de watervoorraden en gezonde leefge-

bieden in de wereld.

Voorbeelden relevante agenda’s & missies:

SDG 6 – Clean water and sanitation

SDG 14 & 15 - Life below water & on land

Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

Missie E – Duurzame Noordzee, oceanen en binnenwateren

Waar gaan we aan werken?
Deltares gaat datadiensten en data-gedreven modellen ontwikkelen 
die voldoen aan de specifieke wensen van eindgebruikers voor het 
monitoren en het verkrijgen van inzicht in de status van de water-
systemen en de risico’s voor mens en natuur. We willen daarvoor 
periodieke evaluaties uitvoeren en over de uitkomsten en bevindin-
gen rapporten. 

Daarnaast gaan we een geïntegreerd modelinstrumentarium – 
 BlueEarth - ontwikkelen en inzetten voor het analyseren en beoorde-
len van beleidsbeslissingen, planontwikkelingen en uitvoeringsmaat-

regelen op de impact van het watersysteem voor de lange termijn. 

We zullen strategische verkenningen in de vorm van systeema-
nalyses op het niveau van (deel)stroomgebieden uitvoeren om de 
opgave en de handelingsperspectieven om te komen tot de gewens-
te toestand van een duurzaam watersysteem in beeld te krijgen. Een 
voorbeeld van een lopend initiatief is de ontwikkeling van strategieën 
om (drink) watervoorziening voor de mens, industrie en de landbouw 
te garanderen via buffers aan het oppervlak en in de bodem. Ook 
ontwikkelen we methoden om de waterkwaliteit naar de geldende 
standaarden te brengen, zoals de Kaderrichtlijn Water.

Tot slot zetten we een platform op voor het beschikbaar stellen van 
data, informatie en kennis aan waterbeheerders, opdat zij hun stu-
rende rol in de ruimtelijke beslissingen en vergunningverlening met 
gezag kunnen vervullen.
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MOONSHOT 4

In 2030 voorziet energie uit water en bodem in 75% van 
de energiebehoefte van duurzame collectieve warmte-
systemen
 

Nederland en de wereld staan voor een grote opgave om duur-

zaam energie op te wekken. Eén van de doelen van het klimaa-

takkoord is om in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas te 

hebben. De verwachting is dat 700.000 woningen in 2030 via 

duurzame collectieve warmtesystemen van warmte worden 

voorzien. Het water- en bodemsysteem kan een grote rol spelen. 

Zo’n 25% van de duurzame warmtesystemen kan gevoed worden 

met warmte uit het water en 50% door hoge temperatuuropslag 

of geothermie. Daarnaast wordt in 50% van de systemen gebruik 

gemaakt van slim ontwerp, aanleg en sturing. Door een zorgvul-

dig samenspel met gebruikers zal de vraag naar warmte minder 

uit pieken bestaan. 

Water en bodem spelen een belangrijke rol als warmtebron (zoals 

in aquathermie en geothermie) en als opslag- en transportmedi-

um, zoals in warmte-koude opslag en hoge temperatuuropslag. 

Gebruik van water en bodem voor de warmtetransitie heeft eco-

logische en ruimtelijke effecten op het water- en bodemsysteem, 

waarvan de negatieve effecten geminimaliseerd moeten worden. 

De uitdaging is om duurzaam gebruik te borgen en te zorgen voor 

een haalbare en maakbare ruimtelijke inpassing in het stedelijk 

gebied. Dit vraagt om aanlegmethoden met minder hinder en 

tegen lagere maatschappelijke kosten. 

Deltares heeft kennis en kunde om duurzame collectieve warm-

tesystemen uit water- en bodemenergie veerkrachtig te ontwer-

pen en te beheren, ten eerste in Nederland en in toenemende 
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mate in de rest van Europa. We ontwikkelen oplossingen waarbij 

water en bodem duurzaam als bron én als opslag van warmte en 

koude kunnen worden ingezet. We zullen een leidende positie 

oppakken in de opschaling, verduurzamen van bron en opslag en 

in de reductie van kosten.

Voorbeelden relevante agenda’s & missies:

SDG 7 - Affordable and clean energy

MMIP F4 - Energie uit water

Missie A & B – Een CO2 vrij elektriciteitssysteem en gebouwde 

omgeving

Waar gaan we aan werken?
Een voorbeeld van een lopend initiatief is het Warming UP consor-
tium waarin door partijen uit de warmteketen wordt samengewerkt 
aan deze moonshot. Dit garandeert dat er gewerkt wordt aan ken-
nisproducten en publicaties die gevraagd en gewenst zijn. Samen 
zorgen we voor zowel de benodigde maatschappelijke impact en 
bijdragen aan de missies, als de wetenschappelijke impact. 

Daarnaast is er een Groeifondsvoorstel in voorbereiding over duur-
zame collectieve warmtesystemen: NieuweWarmteNu! Dit voorstel 
beoogt de realisatie van duurzame collectieve warmtesystemen te 
versnellen door de onrendabele top van deze systemen te financie-
ren en andere knelpunten weg te nemen.
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2.4. Perspectief en moonshot: Veerkrachtige 
 Infrastructuur

Tot slot bezien we in het perspectief Veerkrachtige Infrastructuur de 
(inter)nationale ambities en missies met betrekking tot infrastruc-
tuur in samenhang. De infrastructuur die we nodig hebben voor het 
functioneren van een duurzame en klimaatbestendige wereld en 
voor de bescherming tegen extreme gebeurtenissen staat hierbij 
centraal. 

De hoofdvragen zijn: hoe kunnen we onze infrastructuur veerkrach-
tig maken, zodanig dat deze haar functionaliteit kan behouden in de 
komende decennia en kan worden aangepast aan een veranderend 
klimaat, gebruik of veranderende randvoorwaarden vanuit bodem 
en water. Hoe kunnen we onze infrastructuur verbeterd ontwerpen, 
aanleggen en onderhouden, als onderdeel van de energietransitie, 
duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd ruimtelijk inpasbaar en 
veerkrachtig maken? 

Figuur 7   De (inter)nationale ambities en missies met betrekking tot infrastructuur die we in samenhang bezien in het perspectief 
veerkrachtige infrastructuur.
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MOONSHOT 5 

In 2030 is aanleg en vervanging van infrastructuur volledig 
veerkrachtig

Wereldwijd groeit de bevolking en is er groeiende behoefte aan 

mobiliteit en transport van energie, water en goederen. Met de 

levering van schoon drinkwater, bescherming tegen overstro-

mingen en sociale verbindingen, dragen infrastructuurdiensten 

bij aan een duurzame en sociale samenleving. Met een aandeel 

van 10-14% van ons BBP vormt infrastructuur bovendien de basis 

van het vestigingsklimaat. In drukbevolkte deltagebieden komen 

netwerken, zoals wegen, spoorwegen maar ook waterleidingen 

en energievoorzieningen elkaar steeds meer tegen. Dat maakt 

het relevant om als één systeem naar infrastructuurnetwerken te 

kijken. Tegelijk zijn deze netwerken aan degradatie onderhevig 

en nemen de fysieke belastingen in de toekomst door intensiever 

gebruik en door klimaatverandering toe, resulterend in een zware 

investeringsagenda, geschat op tenminste 390 miljard euro tot 

2050. De afhankelijkheden in het infrastructuursysteem worden 

daarmee groter. De kans op cascades van falen neemt toe, met 

bijbehorende economische consequenties. De uitdagingen zijn 

complex, omdat we leven in een dichtbevolkte en laaggelegen 

delta met een slappe bodem met bijkomende risico’s van aanleg 

en constructie. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de druk 

op ruimte en ruimtelijke kwaliteit die de aanleg en operatie van 

infrastructuurdiensten met zich meebrengt. In Nederland leiden 

complexe projecten tot schade aan objecten en omgeving. Ge-

bruik van primaire bouwstoffen zorgt voor een negatieve voetaf-

druk van infrastructuurprojecten. Natuurlijke stromen van water, 

sediment en nutriënten worden door infrastructuur belemmerd 

met consequenties voor ecologie en biodiversiteit. 

Deze ontwikkelingen maken dat we niet meer van de traditionele 

aanpak kunnen uitgaan. Kennis en ervaringen moeten meer dan 

voorheen worden gedeeld over projecten, objecten en netwerken 

heen. Relevante beschikbare data over infrastructuurnetwerken 

en -objecten moeten worden gebundeld en benut voor optimale 

maatregelen voor duurzaam en veilig gebruik. Data en kennis 

over risico’s en effectieve handelingsperspectieven moeten wor-

den gedeeld en op het juiste moment beschikbaar komen. 

Deze moonshot maakt aanleg en vervanging van infrastructuur 

volledig veerkrachtig. De ambitie is om in 2030 data van infra-

structuur over toestand, risico’s en onderlinge afhankelijkhe-

den te ontsluiten zodat beslissingen over aanleg, aanpassing of 

vervanging met volledige informatie kunnen worden genomen. 

Dat doen we door projectoverstijgend leren mogelijk te maken. 

Dat doen we door samenwerking en het delen van data, kennis en 

ervaringen over de verschillende infrastructuurnetwerken heen 

te stimuleren. Een centrale rol hierin spelen data science technie-

ken en digital twins. Hiermee worden schade en omgevingsbeïn-

vloeding van aanleg en vervanging van infrastructuur voorspeld 

en gemonitord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest 

recente projectervaringen en data uit het verleden, zodat conse-

quent kan worden ingespeeld op veranderde klimaatextremen en 

lange termijn technologische en klimaatontwikkelingen. Digital 

twins stellen ons in staat om data te delen tussen verschillende 

infrastructuur netwerken en providers. Dezelfde digitale tech-

nieken worden gebruikt om op netwerkniveau kwetsbaarheden 

voor natuurrampen en weersextremen in beeld te brengen en om 

mogelijke redundanties te analyseren. 

Met deze moonshot wordt de beschikbaarheid van infrastruc-

tuurobjecten en -diensten op netwerkschaal draaiend gehouden 

onder onzekere omstandigheden. Tegelijk wordt schade en om-

gevingsbeïnvloeding geminimaliseerd, wordt ruimtelijke kwaliteit 

versterkt en wordt de doelmatigheid van toekomstige investerin-

gen in aanleg, aanpassing en vervanging vergroot.

Voorbeelden relevante agenda’s & missies:

SDG 9 - Industry, innovation and infrastructure

Sendai 4 -  …and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation 

and reconstruction

MMIP F1 - Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringspro-

jecten waterbeheer (Vervanging & Renovatie)

Waar gaan we aan werken?
In 2022 werken we aan de ontwikkeling van integrale probabilisti-
sche methoden- en tools voor gebruik in domeinen als waterkerin-
gen, haveninfra, kustwaterbouw en (spoor)wegen. Het gaat dan om 
betrouwbaarheidsanalyses of risico-gebaseerde ontwerpconcepten. 
Deze tools worden ingezet in de breedte van deze moonshot. Denk 
aan het samenwerkingsverband SMARTPORT, maar ook aan de 
vervanging van bruggen in Amsterdam en de samenwerking met 
ProRail. 

In het kennisprogramma Natte Kunstwerken, onderzoeken we 
samen met Rijkswaterstaat, MARIN en TNO of de verwachte le-
vensduur van natte kunstwerk klopt. We verkennen of natte kunst-
werken nog voldoen aan de actuele functionele vraag en hoe we, 
gebruikmakend van het systeem, vervangingen kunnen vermijden 
of uitstellen. Voor deze moonshot ontwikkelen we de (Nederlandse 
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Praktijk) Richtlijn voor het beoordelen van bestaande damwanden 
en kademuren, een probabilistische aanpak voor het ontwerpen van 
kunstwerken op risico’s van aanvaring. Maar, we kijken bijvoorbeeld 
ook naar de gecombineerde levensduur van de stormvloedkering in 
de Hollandse IJssel.

Daarnaast kijken we naar de resilience van infrastructuur op asset-, 
netwerk- en systeemniveau. Bijvoorbeeld in het programma kli-
maatbestendige netwerken van Rijkswaterstaat. Parallel aan deze 
toepassing ontwikkelen we een instrumentarium om te kunnen 
rekenen aan de resilience van infrastructuursystemen en om hande-
lingsperspectieven te verkennen. De RA2CE tool vormt daarmee een 
kennismanagementsysteem voor verschillende infrastructuursyste-
men. Tot slot ondersteunen beslissingen over een veilige, duurzame 
en toekomstbestendige inpassing van infrastructuur in het water- en 
bodemsysteem, ook bij veranderend gebruik en klimaat. Zo werken 
we met private partijen in TKI projecten (PRISMA en Gel barriers) 
aan innovaties om de kosten en de emmissies van haven- en vaar-
geulonderhoud te reduceren.
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3.  Missiegedreven programma’s 
en kennisfaciliteiten 2022
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3.1 | Inleiding

Hoe komen we waar we willen zijn en hoe bereiken we onze ambi-
ties gericht op maatschappelijke impact? Vanuit de (inter)nationale 
missies hebben we onze ambities verwoord in perspectieven en 
moonshots. Deze bevinden zich in onze ‘sphere of interest’ (Figuur 
8). Van daaruit kijken we naar wat we in onze ‘sphere of control’, onze 
onderzoeksprogrammering, aan activiteiten moeten ontplooien om 
aan die ambities bij te dragen. We bouwen daarbij aan de nodige 
en stevige samenwerkingen en netwerken met stakeholders, zodat 
onze activiteiten ook daadwerkelijk kunnen doorwerken (via de ‘sp-
here of influence’).
 
Dit vraagt dus om concrete uitwerking in onderzoeksactiviteiten en 
output en dat doen we in onze missiegedreven programma’s en met 
onze kennisfaciliteiten. We werken met een samenhangend geheel 
van programma’s die bijdragen aan onze moonshots. 

Aan de moonshot Delta’s blijven bewoonbaar leveren gebiedsgerich-
te programma’s de belangrijkste bouwstenen (activiteiten en out-
put), zie Figuur 9. In deze programma’s gaat het om samenhangende 
vraagstukken die specifieke gebiedskenmerken hebben. 
 
Aan de overige moonshots leveren thematische programma’s de 
belangrijkste bouwstenen, zie tabel 1. Dit zijn programma’s rondom 
de grote maatschappelijke opgaven waarop we willen  versnellen. 

Daarnaast hebben we een viertal methodische programma’s, pro-
gramma’s opgebouwd rondom onmisbare nieuwe methoden en tools 
om transities in gebieden en maatschappelijke opgaven mogelijk 
te maken, zie Figuur 10. Zij leveren (met en via de andere program-
ma’s) bouwstenen voor alle vier perspectieven en alle moonshots.
Om de kennis bij Deltares en haar partners te borgen en te ontwik-

Figuur 8:  Doorwerking van activiteiten naar impact  
(Aangepast naar Belcher et al., 2020)

kelen hebben we naast de missiegedreven programma’s de beschik-
king over kennisfaciliteiten (software & modellen, data faciliteiten, 
experimentele faciliteiten, sleuteltechnologieën, kennisnetwerken, 
samenwerking met universiteiten). Net als de methodologische 
programma’s leveren zij bouwstenen voor alle vier de perspectieven 
en alle moonshots.

Om de kennis bij Deltares en haar partners te borgen en te ontwik-
kelen hebben we naast de missiegedreven programma’s de beschik-
king over kennisfaciliteiten (software & modellen, data faciliteiten, 
experimentele faciliteiten, sleuteltechnologieën, kennisnetwerken, 
samenwerking met universiteiten). Net als de methodologische 
programma’s leveren zij bouwstenen voor alle vier de perspectieven 
en alle moonshots.

Aan de moonshots en in onze missiegedreven programma’s en 
kennisfaciliteiten werken we met ons gehele portfolio van verschil-
lende type projecten in samenhang (marktopdrachten, publiek 
private samenwerkingen, EU projecten, KPP en SPA projecten met 
het Ministerie en IenW). Want dat is wat missiegedreven werken ook 
inhoudt: een integrale benadering waarbij we van verschillende kan-
ten werken aan het oplossen van de grote vraagstukken. Het is onze 
drijfveer en passie om hier met al onze collega’s en ons gehele port-
folio, intern en extern, gericht aan te werken.  We durven het missie-
gedreven werken leidend te laten zijn in de keuzes die we maken in 
projecten en activiteiten. Onze SITO instituutssubsidie is daarbij de 
belangrijke bouwsteen om dat neer te zetten. In de volgende para-
grafen van dit hoofdstuk beschrijven we wat we in onze missiegedre-
ven programma’s onder de SITO Instituutssubsidie als activiteiten in 
2022 voornemens hebben om de gewenste maatschappelijke impact 
te bereiken. Daarbij gaan we ook in op onze belangrijkste samen-
werkingspartners met wie we een breder portfolio delen om dat te 
verwezenlijken. 
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Figuur 10: Moonshot ambities worden ondersteund door methodologische program-
ma’s specifiek gericht op de ontwikkeling van generieke tools, methodieken, afwe-
gingskaders, handleidingen en handelingsperspectieven . 

Operationele informatie Risicomanagement

Adaptatie en 
implementatie

Duurzaam

Figuur 9: Gebiedsgerichte programma’s leveren de belangrijkste bouwstenen voor de moonshot Delta’s blijven bewoonbaar. In de 
Gebiedsgerichte programma’s ligt de focus op de opgaven op de korte en middellange termijn in een bepaald ruimtelijk domein. De 
integrale benadering gebruiken we zodat goed onderbouwde en afgewogen keuzes en beslissingen kunnen worden genomen over de 
gebiedsgerichte inrichting en het beheer van gebieden. 
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3.2 | Missiegedreven programma’s

3.2.1 Lange termijn Deltaontwikkeling

In dit programma worden lange termijn ontwikkelingen op water 
en ondergrond op delta-schaal onderzocht, met als doel de lange 
termijn ontwikkeling van de delta’s en de gevolgen voor de mens 
in kaart te brengen en te duiden. Het complexe samenspel tussen 
mens en natuur leidt op lange termijn tot grote veranderingen van de 
leefbaarheid en ecologische kwaliteit van vele drukbevolkte deltage-
bieden. Of het nu gaat om bodemdaling, zeespiegelstijging, verzil-
ting, verdroging, overstroming of kustontwikkeling: de lange termijn 
fysische kenmerken van delta’s hangen, naast klimatologische 
veranderingen, nauw samen met de hedendaagse menselijke exploi-
tatie, en bepalen het toekomstige draagvlak van het gebied en welke 
keuzes we in het hier en nu moeten maken om de delta’s leefbaar te 
houden. Het programma lange termijn delta ontwikkelingen draagt 
bij aan deze uitdaging, door de methodieken te ontwikkelen of te 
verbeteren die fysische verandering van het systeem in kaart kunnen 
brengen, de gevolgen voor de functies bepalen en deze zo te com-
municeren, dat dit tot een helder handelingsperspectief leidt voor de 
betrokken stakeholders (Figuur 11). Hiermee levert het programma 
een belangrijke bijdrage aan de Moonshot “Bewoonbare Delta’s”.
 
We dragen bij aan het op lange termijn (50 tot meer dan 100 jaar) 
bewoonbaar houden van Delta’s Wereldwijd. Hiervoor brengen we de 
fysische veranderingen in kaart, bepalen we de gevolgen van deze 
veranderingen voor mens en natuur en zetten we in op communica-
tiemethoden en handelingsperspectieven, zodat de maatschappij, 
bedrijfsleven en overheden de lange termijn mee gaan wegen in hun 
keuzes in het hier en nu. Daarnaast streven we ernaar dat onze ken-
nis en tools voor het bepalen van lange termijn delta ontwikkelingen 
en de gevolgen voor mens en natuur wereldwijd ingezet worden. Figuur 11: Lange termijn delta-ontwikkelingen



Missiegedreven onderzoek Activiteitenplan 2022

25

Programmalijnen

Lijn 1 Fysische processen en scenario’s: ontwikkelen van 

modellen, data en scenario-tools die de lange termijn 

veranderingen in kaart brengen.

Lijn 2 Consequenties voor maatschappij en natuur van 

lange termijn veranderingen op de grote ruimtelijke 

en temporele schaal van de delta, met signaalwaar-

den die fysische, socio-economische en ecologische 

kenmerken beschrijven. 

Lijn 3 Duiding en disseminatie van de lange termijn delta 

ontwikkeling en consequenties voor maatschappij en 

natuur, door deze in bruikbare indicatoren te vangen 

en handvaten te geven voor keuzes in het hier en nu 

die delta’s leefbaar houden. 

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV F: Nederland is en blijft 

de best beschermde en leefbare 

delta ter wereld, ook na 2100

MMIP F2: Aanpassen aan 

versnelde zeespiegelstijging en 

toenemende weersextremen

KIA LWV C: Klimaatbestendig 

landelijk en stedelijk gebied

Missie C1 Het landelijk gebied 

in 2050 klimaatbestendig en 

waterrobuust.  

Missie C3 Het stedelijk gebied 

in 2050 klimaatbestendig en 

waterrobuust 

SDG 6 Clean Water and Sanita-

tion

Target 6.5: Implement IWRM

SDG 13 Climate Action Target 13.1: Strengthen resili-

ence and adaptive capacity to 

climate-related disasters

Sendai Framework Priority 1. Inzicht in calamiteiten 

risico's vanuit een lange ter-

mijn perspectief op thema's als 

droogte, bodemdaling, erosie, 

verzilting, overstromingen.

Verbeelding van de Nederlandse delta op lange termijn
Op diverse terreinen is de ontwikkeling van de Nederlandse ruimte 
en waterhuishouding op lange termijn strijdig met mogelijke interne 
en externe ontwikkelingen. Niet alles kan altijd of overal. De IPCC 
rapporten geven aan dat grote impacts te verwachten zijn en dat 
aanpassing nodig is, terwijl de milieugebruiksruimte ook in onze tijd 

al sterk wordt beperkt door de druk op natuur en toekomstig ruim-
tegebruik. Deltares stelt zich ten doel de urgentie en opties voor 
mogelijk ingrijpende besluiten te ondersteunen. We gaan pilots en 
werkvormen ontwikkelen waarmee we lange termijn transities in 
kaart gaan brengen, op een manier die het maatschappelijk debat 
en de cruciale besluitvorming vooruit helpt: “Door de stem van de 
ondergrond, watersystemen en kritische infrastructuur in te brengen 
in het gesprek over het land waarin we willen leven.” 

In het programma Lange Termijn Delta Ontwikkelingen bepalen we 
de lange termijn fysische ontwikkeling van de Nederlandse Delta, 
berekenen en tekenen we de impacts voor verschillende oplossings-
paden, en bedenken aansprekende presentatievormen. Het resultaat 
hiervan zijn delta-verhalen die invloed kunnen hebben op cruciale 
beslissingen voor de ontwikkeling van de Nederlandse delta, en toe-
pasbaar kunnen zijn voor delta’s wereldwijd.

De beoogde maatschappelijke impact van ons werk is een kennis 
gedreven beïnvloeding van publieke en private besluitvorming op 
cruciale terreinen. We ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde 
modellen en concepten die de transitie in beeld kunnen brengen. We 
participeren in publieke debatten. We adviseren overheden, be-
roepsgroepen en belangenverenigingen. En we leiden mensen op in 
integrale probleemanalyses en effectieve communicatie.

Verbeelding van belangrijke werelddelta’s op langere termijn
Ook voor enkele drukbevolkte delta’s elders in de wereld brengen we 
in kaart welke lange termijn veranderingen en gevolgen de leefbaar-
heid en ecologische kwaliteit van deze delta’s beïnvloeden, en welke 
gunstige ingrepen daarbij mogelijk zijn. We bundelen bestaande 
kennis en modelresultaten en ontsluiten deze in een openbaar toe-
gankelijke database. We rekenen lange termijn veranderingen (zee-
spiegelstijging, klimaatverandering, exploitatie water en zand, aanleg 
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dammen en andere infrastructuur) door om de huidige en toekom-
stige status van omgevings- en menselijke drijfveren, fysieke reac-
ties en lange termijn effecten te kunnen bepalen. Verder analyseren 
we bestaande integrale impact & responses assessments en vatten 
deze samen in ‘deltaverhalen’. In 2022 richten we ons op de delta’s 
van de Nijl (Egypte), Ganges/Brahmaputra Meghna (Bangladesh) 
en de Mekong (Vietnam). Resultaten worden gecommuniceerd in 
storylines, beleidsnotities, wetenschappelijke high-impact journals, 
in webinars en op conferenties. 

De centrale kennisspeler voor de lange termijn deltaontwikkelin-
gen en oplossingen
Deltares wil bij de top blijven horen met haar software en datatech-
nologie om de gevolgen van de lange termijn deltaverandering in 
kaart te brengen, integraal af te wegen en te presenteren. In een 
methodisch ontwikkelspoor richten we ons op de volgende activi-
teiten: het verbeteren, ontsluiten en integreren van modellen voor 
de lange termijn fysische respons van onze systemen; het opzetten 
van afwegingskaders en verhaallijnen om de consequenties van de 
veranderingen in onze delta voor mens en natuur in kaart kunnen 
brengen en een web-portaal waarop we onze kennis, data, methodes 
en modellen etaleren en ontsluiten. We beogen dat organisaties en 
overheden wereldwijd onze tools en methodieken inzetten om de 
lange termijn gevolgen van klimaatverandering en socio-economi-
sche ontwikkelingen in beeld te krijgen. Dit heeft tot gevolg dat de 
lange termijn op tijd wordt meegewogen in de besluiten die we in 
het hier en nu moeten nemen ten aanzien van de inrichting van onze 
toekomstige delta’s.

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS, EZK, 

Ambassades, waaronder Egypte 

en Vietnam 

Kennispartners IHE Delft, TU Delft, U Utrecht, 

Wageningen UR, Delta Alliance

Internationale overheden  

en organisaties

USGS

Private sector o.a. Arcadis, Royal Haskoning, 

Witteveen+Bos, Dunea, VEI 

Image courtesy of the Earth Science and Remote Sensing Unit, 
NASA Johnson Space Center
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3.2.2. Zeeën en Kustgebieden

Zeeën, en voor Nederland specifiek de Noordzee, zijn belangrijk voor 
voedselvoorziening, energietransitie, zandwinning, transport over 
water en recreatie. De kustgebieden, die de zeeën verbinden met 
land, zijn van grote economische en ecologische betekenis. Zowel op 
zee als in de (vaak smalle) kustzones beïnvloeden de gebruiksfunc-
ties elkaar en is er een groeiende behoefte aan een integrale kennis 
en tools om de diverse functies optimaal te combineren.

Dit programma richt zich de komende jaren specifiek op het ontwik-
kelen en toepassen van verdiepende en integrale (systeem) kennis 
en instrumenten op basis waarvan stakeholders keuzes kunnen 
maken over de toekomstige inrichting, gebruik en beheer van zeeën 
en kustgebieden. Naast de ontwikkeling van fundamentele proces-
kennis, data, en modelinstrumenten zijn ook focus gebieden nodig 
om toepassingen te kunnen testen, in samenwerking met relevante 
stakeholders. Daarom worden twee specifieke gebieden uitgelicht: 
de casus Noordzee, in het kader van het Noordzeeakkoord, en de 
kustzone van kleine eilanden (Small Island Developing States, SIDS), 
als een proeftuin voor de effecten van overexploitatie, klimaatveran-
dering en sociaaleconomische druk in een beperkte ruimte.
 

Figuur 12: Zeeën en Kusten
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De integratie van systeemkennis richt zich op het combineren van 
data en kennis van verschillende kust- en marine subsystemen 
en processen met de focus op het integreren van morfologische 
kust(verandering), hydro(geo)logische bodemgesteldheid, overstro-
mingen en grondwaterkwaliteit (zie Figuur 12). De instrumentontwik-
keling focust zich op remote sensing (EO) technieken, geïntegreerd 
modelleren van water, bodem en ondergrond, en multidisciplinaire 
informatiesystemen, zoals community modellen en decision support 
tools. De ontwikkelde kennis en tools worden toegepast voor het 
ontwikkelen van innovatieve integrale oplossingen voor huidige en 
toekomstige bedreigingen voor inrichting en beheer van een duur-
zame, veerkrachtige en leefbare zee en kust.

De Noordzee en -kust duurzaam en veilig inrichten en beheren 
Ten behoeve van een duurzame inrichting van de Noordzee verken-
nen en combineren we toekomstige scenario’s in ruimtegebruik 
op de Noordzee (visserij, windenergie, zandwinning, scheepvaart, 
recreatie). Binnen het programma doen we onder andere onderzoek 
naar de toekomstige interacties van gebruiksfuncties en wederzijdse 
effecten aan de hand van het Noordzee Community Model. Hier-
mee kunnen bijvoorbeeld de invloed van de zeebodemdynamiek op 
windmolenparken en kabels onderzocht worden maar ook de effec-
ten van deze parken op de kustdynamiek. Om in de toekomst oplos-
singen voor meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee te kunnen 
opschalen wordt er kennis ontwikkeld door middel van 5 prototype 
multi-use pilot cases. Voor een duurzaam onderhoud van de Neder-
landse kust worden opschaalbare strategieën ontwikkeld gericht op 
optimalisatie van de fysische impact, maar ook mogelijkheden tot 
financiering en contractvormen.

Ter ondersteuning van bovenstaande activiteiten ontwikkelen en 
integreren we in dit programma kennis, data en modellen vanuit 
verschillende disciplines, zoals hydrodynamica, morfodynamica, wa-
terkwaliteit (allen met Delft3D-FM), geohydrologie (Seawat), duin-
ontwikkeling (AeoLiS, XBeach) en ecologie. Deze ontwikkeling doen 
we in onderzoeksprojecten met academische, markt-, en overheids-
partners. Wetenschappelijk gezien zal de centrale informatie hub 
voor model resultaten en observaties van de (DigiTwin Noordzee) de 
samenwerking tussen de NZ kennisinstellingen stimuleren. Door het 
effectief inbrengen van kennis en informatie, kan Deltares een actie-
ve, ondersteunende rol bekleden in integrale beoordelingen van en 
oplossingen aandragen voor het meervoudig ruimtegebruik op zee 
en duurzaam onderhoud van kustzones. Activiteiten van dit program-
ma vinden plaats in samenwerking met het thematisch georiënteer-
de programma Gezonde Ecosystemen. 

Programmalijnen

Lijn 1 Kennisintegratie van ‘transportpaden’ tussen 

 kustzone en zee voor grondstoffen en nutriënten.

Lijn 2 Integratie van geo-hydro-eco-morfologische kennis 

in instrumenten voor de duurzame inrichting, gebruik 

en beheer van zeeën en kust.

Lijn 3 Kwantificering van de gevolgen van klimaat- en so-

cio-economische veranderingen op de leefbaarheid 

van kustzone.

Lijn 4 Ontwikkeling van integrale conceptuele oplossingen 

voor een toekomstbestendige inrichting van marine 

en kustzones wereldwijd. 

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV E: Duurzame 

en veilige Noordzee

MMIP E1 Duurzame Noordzee: 1) moni-

toring en modellering; 2) natuurvrien-

delijke aanleg; 3) meervoudig ruimtege-

bruik

KIA LWV F: Nederland 

Best Beschermde Delta

MMIP F1 Verduurzamen en kostenbe-

heersing uitvoeringsprojecten waterbe-

heer

SDG 13 Climate Action 13.1: Strengthen resilience and adaptive 

capacity 

13.b: Promote mechanisms for raising 

capacity for effective climate change-re-

lated planning and management in small 

island developing States

SDG 14 Life Below Water 14.2: Sustainably manage and protect 

marine and coastal ecosystems 

14.7: Increase the economic benefits to 

small island developing states 

Sendai Framework Priority 1: Understanding disaster risk
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De veerkracht van SIDS-landen, hun inwoners en lokale  
ecosystemen vergroten 
De veerkracht van SIDS-landen, hun inwoners en lokale ecosys-
temen moet worden vergroot (SDG Target 14.7). Deltares draagt 
daar aan bij door een beter begrip en kwantificering van gevaren 
en risico’s en het definiëren van geschikte adaptatie maatregelen. 
Het programma richt zich op de ontwikkeling van geïntegreerde 
modellen en tools die huidige en toekomstige gevaren en risico’s 
kunnen beschrijven en kwantificeren (Sendai Framework Priority 1 
en SDG 13). Geïntegreerde modellen zullen verschillende processen 
omvatten die relevant zijn voor SIDS-landen, waaronder: overstro-
mingen (SFINCS-model), verzilting van grondwater (Seawat-model), 
kusterosie (XBeach-model, satellietbeelden) en hun effect op de 
lokale bevolking, activa (FIAT) en ecologische systemen. De mo-
delleringstools omvatten zowel het effect van korte-termijn risico’s 
(bijvoorbeeld een storm) als lange-termijn processen zoals zeespie-
gelstijging, klimaat en sociaaleconomische veranderingen. 

Modellen zullen op lokale schaal worden ontwikkeld en getest (bij-
voorbeeld via een case study op de Marshalleilanden) en op wereld-
wijde schaal worden opgeschaald door verdere ontwikkeling van het 
GLO-RIF kader (“GLO”lobal “R”esilient “I”sland “F”ramework). 
Dit modelleringskader maakt het mogelijk prioriteiten te stellen voor 
gebieden die meer urgente aanpassingen nodig hebben en onder-
steunt de overheid en financieringsorganisaties in de richting van 
veerkrachtiger investeringen. De modelleringstools zullen worden 
gebruikt om geschikte oplossingen te ontwikkelen op de korte en 
middellange termijn (jaren tot decennia) met een blik op hun veer-
kracht op de lange termijn (eeuwen) door het gebruik van adaptatie-
paden. In nauwe samenwerking met het COASTMOVE-project (VU 
Universiteit) zullen agent-gebaseerde modellen worden gebruikt om 
de reactie van lokale bevolkingsgroepen te beschrijven en hoe zij 
zich kunnen aanpassen aan veranderingen in het fysieke en soci-

aal-economische systeem. De interactie met lokale belanghebben-
den, overheden en financiële organisaties zal worden ondersteund 
door de ontwikkeling van een webportaal dat het enerzijds mogelijk 
zal maken om modelresultaten te delen en oplossingen te bespre-
ken, en anderzijds om input, lokale gegevens en kennis te ontvan-
gen. die onze beoordelingen kunnen verbeteren.

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS

Kennispartners U Twente, TU Delft, U Leiden, 

NIOZ, WUR, VU

Internationale overheden  

en organisaties

Marshall Islands government, 

World Bank, Asian Development 

Bank

Private sector Marine sector
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3.2.3. Rivieren, grote wateren en landelijk gebied

Het programma richt zich op integrale systeemkennis; integrale 
planning en afwegingen en; meervoudige oplossingen voor rivieren, 
estuaria, meren en landelijk gebied.

Integrale systeemkennis draagt bij aan het behoud en vergroten van 
de veerkracht van het natuurlijk bodem-water-sediment-systeem 
van rivieren, estuaria, meren en landelijk gebied. Daardoor kun-
nen verschillende functies, opgaven en diensten / waarden (zoals 
scheepvaart, natuur, voedselproductie, energiewinning, hoogwater-
veiligheid, zoetwatervoorziening, CO2-opslag) beter naast elkaar 
op duurzame wijze worden ingezet. Een aandachtsgebied daarbij is 
het omkeren, voorkomen en tegengaan van degradatie van bodem, 
water en land. Denk aan wateroverlast, droogte, verzilting, verslech-
tering bodem- en waterkwaliteit, ongewenste morfologische ont-
wikkeling, afname biodiversiteit, bodemdaling en het oxideren van 
veenweidegebieden.

Voor ondersteuning van beleid, afwegingen, planning en implemen-
tatie van maatregelen en beheer worden integrale methoden ontwik-
keld en toegepast. Daarbij wordt de impact op ecologie, economie en 
mens bepaald waarbij als basis de integrale werking van het fysisch, 
ecologisch en bestuurlijke systeem wordt meegenomen. 

Ook wordt onderzocht welke meervoudige oplossingen er zijn om 
verschillende opgaven in een gebied op te pakken, waarbij trade-offs 
zo veel mogelijk worden voorkomen of verminderd.

Figuur 13: Rivieren, grote wateren en landelijk gebied
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In het programma is een aantal casusgebieden geselecteerd waarop 
de aankomende jaren de nieuwe kennis wordt toegepast om bij te 
dragen aan gebiedskennis met mede neming van verschillende opga-
ven. Dat zijn de cases Waddenzee, Rijn-Maasdelta, Bangladesh en het 
landelijk gebied. Als tijdschaal wordt gekeken naar korte tot middel-
lange termijn (decennia). 
In het Waddengebied wil men o.a. de biodiversiteit vergroten en 
overgangen van het Wad verzachten, liggen duurzaamheids- en 
dijkversterkingsopgaven en wil men grip hebben op de slibproblema-
tiek. In de Rijn-Maasdelta (+ waar relevant inclusief de bovenstrooms 
gelegen stroomgebieden), speelt o.a. de integrale afweging met 
betrekking tot vergroting van de afvoercapaciteit voor waterveilig-
heid, vasthouden en verdelen van water in tijden van droogte, verzil-
ting en het stoppen van erosie van het zomerbed. Bangladesh is een 
morfologisch zeer dynamisch deltagebied, met bijbehorende uitda-
gingen voor waterveiligheid, gebiedsontwikkeling en scheepvaart, 
en spelen o.a. waterbeschikbaarheid en -kwaliteitsvraagstukken. In 
het landelijk gebied spelen diverse grote transities en opgaven (zoals 
landbouw-energie-watertransitie en klimaatverandering), waarbij het 
tegengaan van landdegradatie een belangrijke uitdaging is.

In 2022 ontwikkelen we methoden om de veerkracht van syste-
men in kaart te brengen en te verhogen, bij te dragen aan integrale 
planning en beleid en meervoudige oplossingen door beter inzicht 
in ingreep-effectrelaties. We hebben meer gebiedskennis van de 
genoemde cases en werken aan een portfolio door een aantal inspire-
rende voorbeelden uit te werken.

Programmalijnen

Lijn 1 Ontwikkelen integrale systeemkennis nodig voor 

het omgaan met en gericht zoeken naar oplossingen 

voor opgaven en transities, inschatten van effecten en 

het maken van gedragen afwegingen.

Lijn 2 Integrale planning & afwegingen (veerkracht, go-

vernance): ontwikkelen van methoden om planning en 

integrale afwegingen te ondersteunen. 

Lijn 3 Slimme, meervoudige oplossingen: het identificeren 

van oplossingen die meerdere doelen dienen (zowel 

ten aanzien van het natuurlijk systeem als sociaaleco-

nomische aspecten). 

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV C. Klimaat-

bestendig landelijk en 

stedelijk gebied: 

 MMIP C1 Klimaatbestendig landelijk 

gebied: voorkomen van wateroverlast en 

watertekort

KIA LWV E. Duurzame 

en veilige Noordzee en 

andere wateren: 

 MMIP E3 Duurzame rivieren, meren en 

intergetijdengebieden

SDG 13 Climate action Target 13.2: Integrate climate change 

measures into national policies, strate-

gies and planning

SDG 15 Life on land Target 15.1: Conserve and restore ter-

restrial and freshwater ecosystems

Target 15.5: Protect biodiversity and 

natural habitats

Target 15.9: Integrate ecosystem and 

biodiversity in governmental planning

EU mission: Adaptati-

on to Climate Change, 

including SocietalTrans-

formation

Targets by 2030: prepare Europe to deal 

with climate disruptions, accelerate the 

transition to a healthy and prosperous 

future 

EU mission: Soil Health 

for sustainable food

Targets by 2030: at least 75% of all soils 

in the EU are healthy for food, people, 

nature and climate. 
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Veerkrachtige rivieren, estuaria en meren, met oog voor 
 duurzaamheid en klimaatbestendigheid
We ontwikkelen systeemkennis en methoden voor integrale be-
oordelingen en planning, waarbij de veerkracht van gebieden een 
leidend principe is. Binnen ‘NWO VICI Deltas out of shape’ wordt 
bijvoorbeeld onderzocht wat de morfologische evenwichtssitua-
tie van estuaria is, die als uitgangspunt kan worden genomen voor 
visievorming over beheer van estuaria. De methoden kunnen worden 
gebruikt voor integraal waterbeheer of geïntegreerd waterveilig-
heidsbeheer, met aandacht voor de maatschappelijke opgaven. In 
SALTI-solutions bijvoorbeeld, wordt een digital twin van de Rijn-Maas 
delta ontwikkeld, die kan worden ingezet als beheer- en ontwerpin-
strument om verzilting in deltagebieden tegen te gaan. Hoewel we bij 
voorkeur werken aan de ontwikkeling en implementatie van oplos-
singen die meer dan één probleem oplossen, is er ook ruimte voor 
enkelvoudige vraagstukken waar nog kennisleemtes bestaan.

De kennis van het systeem, methoden en integrale afwegingska-
ders ondersteunen de besluit- en planvorming door het geven van 
inzicht in mogelijke synergiën en trade-offs (natuurlijk, sociaal en 
economisch) van bepaalde beslissingen en maatregelen. Doordat dit 
vroegtijdig(er) in beeld is, kunnen negatieve effecten en processen 
worden voorkomen en daarmee de degradatie van het bodem-wa-
ter-sediment-systeem. Tidal River Management (TRM) in Bangla-
desh is een voorbeeld van een ingreep, waarbij polders worden 
opengezet om sediment in te vangen en daarmee de polders te laten 
meegroeien met relatieve zeespiegelstijging en de gesedimenteerde 
geulen te laten uitschuren ten behoeve van de hoogwaterveiligheid. 
Niet alleen de technische kant van deze oplossing vraagt om nade-
re uitwerking (hoe snel kunnen polders ophogen, wat is het effect 
op systeemschaal), maar ook het sociaal-economische aspect is 
cruciaal voor het slagen van deze ingreep. Waar kunnen de inwoners 
van deze polder (tijdelijk) worden gehuisvest en hoe kunnen ze dan 

in hun levensonderhoud voorzien? Binnen dit programma wordt ge-
werkt aan een tool om het socio-economische impact van TRM on-
der verschillende scenario’s te kunnen voorspellen. Voor Nederland 
heeft dit een belangrijke link met het mogelijk gebruik van wisselpol-
ders en het gebruik van kleirijperijen en landophoging. 

Duurzaam landelijk gebied
Het doel van deze missie (SDG15.3) is om in 2030 verwoestijning te-
gen te gaan en gedegradeerd land (door droogte en overstromingen) 
te herstellen, zodat er in de wereld uiteindelijk netto geen landde-
gradatie meer plaatsvindt. In het landelijk gebied zijn veel transities 
gaande; de landbouwtransitie naar kringlooplandbouw, de water-
transitie waar droogte en wateroverschotten actueel zijn alsmede de 
conflicterende behoeften van watergebruikers (gewenste kwaliteit, 
kwantiteit, peilen). De energietransitie zal in het landelijk gebied 
extra ruimte gaan vragen, zowel boven als onder de grond, waar 
ook de agrarische, natuur- en recreatie- sector om ruimte vragen 
en verschillende eisen stellen aan het gebied. De leefbaarheid staat 
onder druk en er is een woningtekort. In het programma richten we 
op ons projecten die verschillende opgaven in het landelijk gebied 
oppakken en projecten die zich (tevens) richten op het tegengaan 
van landdegradatie (met name: bodemdaling, verzilting, verminde-
ring biologische waarde, biodiversiteit, bodem-(grond)waterkwaliteit, 
verdroging). Het integreren van oplossingen in beleid en planning is 
een voorwaarde om impact te kunnen maken en daar willen we ook 
op sturen.

Daarmee wordt met name SDG15 “life on land” opgepakt met als 
doel om zoetwater ecosystemen duurzaam te gebruiken en vermin-
dering van biodiversiteit tegen te gaan. Ook de doelstellingen van 
MMIP C1 worden hiermee goed opgepakt: Het landelijk gebied en 
met name natuur, land- en tuinbouw en industrie klimaatbestendiger 
maken; de 2030 -2050 doelstellingen ten aanzien van grondwater-

beheer voor verschillende gebruikers en in 2050 bodemdaling tot 
stilstand brengen.

Het project MERLIN (Maximising synergies of Ecological Restorati-
on in a Landscape context) start in 2022 en levert een bijdrage aan 
‘making restoration mainstream’ waardoor dit als input voor IRM en 
PAGW kan dienen voor inclusieve multifunctionele restoration met 
afstemming met sectoren als scheepvaart en watervoorziening. En-
kele andere projecten in 2022 zijn Regio Deal Bodemdaling Groene 
Hart - Nationaal kenniscentrum bodemdaling, Ontwerpen lange ter-
mijn perspectief, SALTISolutions: SALT Intrusion through urbanizing 
deltas: Solutions, TKI Flexibele winningen Vitens, Kennisagenda ZW 
Delta, Werken met Waterlandschappen. 

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, DGWB, RWS-

WVL en regionale diensten (zoals 

RWS-Oost-Nederland)

Kennispartners WenR, TUDelft, UTwente, NIOZ, 

TU/e, UU, HZ, HR, CEGIS, IWM

Nederlandse overheden 

en organisaties 

Provincies, Waterschappen, Ge-

meenten

Internationale overheden 

en organisaties

Europese commissie, Wereldbank, 

Asian Development Bank

Private sector Landschapsarchitecten, Adviesbu-

reaus, NGO’s, Drinkwaterbedrijven
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3.2.4. Veerkrachtige Steden

Wereldwijd veranderen delta’s, grotendeels als gevolg van de steeds 
snellere verstedelijking. Door migratie, bevolkingsgroei en econo-
misch groei breiden steden steeds verder uit en ontstaan nieuwe 
steden. Zowel bestaande als nieuwe steden staan voor enorme 
uitdagingen. Om veerkrachtig te zijn moet de stad aangepast kunnen 
worden aan optredende klimaatverandering zodat het een aan-
trekkelijke woonplaats blijft en snel kunnen herstellen na rampen. 
Daarom is het programma Veerkrachtige Steden gericht op het 
ontwikkelen van kennis en instrumenten om steden te ondersteunen 
bij het aanpakken van uitdagingen als klimaatverandering (droogte 
en wateroverlast), zeespiegelstijging en bodemdaling; het robuust en 
aantrekkelijk inrichten van de stad om de veerkracht en de leefkwa-
liteit te vergroten en het duurzaam beheer van stedelijke water en 
ondergrond. 

Het programma ondersteunt projecten gericht op het inzichtelijk 
maken van de werking en functie van het stedelijke water- en onder-
grondsysteem binnen de context van de stad als geheel; de wissel-
werking tussen sociaal-economische aspecten en veranderingen 
in het water- en ondergrondsysteem; de relatie van het stedelijke 
water- en ondergrondsysteem met het regionale (water en infra-
structuur) systeem. De hoofddoelstelling van het programma is: 
Ontwikkelen van informatie, hulpmiddelen en handelingsperspec-
tieven die bijdragen aan het integraal oplossen van de problemen 
waarmee steden wereldwijd, als gevolg van klimaatveranderingen, 
worden geconfronteerd en die de veerkracht van steden versterken 
door ze veiliger, gezonder, aantrekkelijker, productiever en duurza-
mer te maken. De ambitie van het programma is: Steden ondersteu-
nen om veerkrachtiger en toekomstbestendiger te worden en hun 
doelstellingen te realiseren op het gebied van economisch welvaren 
en welzijn voor korte en lange termijn.

Figuur 14: Veerkrachtige Stad
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Programmalijnen

Lijn 1 Systeemanalyse en -begrip: Inzicht in het functione-

ren van het stedelijke water- en ondergrondsysteem, 

inclusief (ondergrondse) infrastructuur. 

Lijn 2 Maatregelen maken, meten en monitoren: Inzicht 

verkrijgen in de effectiviteit van maatregelen voor het 

verbeteren en veerkrachtiger maken van het stedelijke 

water- en ondergrondsysteem 

Lijn 3 Planning, realisatie en beheer: Het ontwikkelen van 

methodes en tools om de stap te maken van ontwerp 

naar inpassing en realisatie en beheer van maatrege-

len voor een veerkrachtige stedelijke omgeving. 

Lijn 4 Software ontwikkeling: Tool ontwikkeling ten behoe-

ve van system begrip, het afwegen van maatregelen, 

implementatie en beleid en beheer.

Lijn 5 Bodemdaling: Voorkomen van en omgaan met (de 

gevolgen van) bodemdaling in stedelijk gebied. Focus 

op impact van bodemdaling op waterbeheer, gebou-

wen en infrastructuur binnen steden.

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV C: Klimaat-

bestendig landelijk en 

stedelijke gebied 

MMIP C3 Waterrobuust en klimaatbe-

stendig stedelijk gebied 

KIA Energietransitie 

en Duurzaamheid

Missie B Co2 vrije gebouwde omgeving 

Missie C 80% circulaire grondstoffen

Sendai Framework Priority 1. Understanding disaster risk 

Priority 2. Strengthening disaster risk 

governance to manage disaster risk 

Priority 3. Investing in disaster risk reduc-

tion for resilience through structural and 

non-structural measures 

Priority 4. Enhancing disaster prepared-

ness for effective response and to “Build 

Back Better” 

SDG 11 Sustainable 

Cities 

Target 11.5 Reduce the adverse effects of 

natural disasters 

Target 11.b Increase the number of cities 

adopting and implementing integrated 

policies and plans towards […] adapta-

tion to climate change and resilience to 

disasters

SDG 6 Clean water and 

sanitation

Target 6.3 Improve water quality 

Target 6.5 Implement integrated water 

resources management at all levels.

Target 6.6 Protect and restore water-rela-

ted ecosystems

SDG 3 Good health 

and well-being 

 Target 3.9: substantially reduce the num-

ber of deaths and illnesses from [...] water 

and soil pollution and contamination

EU Mission Areas Adaptation to climate change including 

societal transformation 

Begrijp je water- en bodemsysteem! Systeembegrip voor 
 maatschappelijke opgaven 
Van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en 
groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. De komende jaren gaat de 
ruimte in Nederlandse en buitenlandse steden om verschillende 
redenen op de schop en wordt deze uitgebreid. Gezien de ruimtelijke 
drukte, zowel boven als onder de grond, is dit een uitdaging van for-
maat. Hoe zorgen we dat opgaven als klimaatadaptatie, energietran-
sitie, mobiliteit, circulaire economie en een gezonde stad zo goed 
mogelijk op elkaar aansluiten? 

Programma Veerkrachtige Steden levert een bijdrage aan het beant-
woorden van deze vraag door onderzoek te doen naar de interacties 
tussen het water & bodemsysteem en (alle) andere stedelijke aspec-
ten die daarvan afhankelijk zijn en/of daar invloed op uitoefenen. De 
uitkomsten van dit onderzoek vertalen we naar praktijkgerichte tools 
en handreikingen waarmee we kennis aan stakeholders overdragen, 
gebruiken we in samenwerkingsprogramma’s die zich richten op 
integrale stedelijke ontwikkeling en bundelen we in zo kwantitatief 
mogelijke adviezen en richtlijnen voor de aanleg en het beheer van 
de innovaties die bijdragen aan het bereiken van voornoemde doel-
stelling.
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Het garanderen van juiste werking van deze innovaties, van technie-
ken en constructies die de stad duurzamer en leefbaarder behoren 
te maken, begint met systeembegrip en kennis over de lange ter-
mijnontwikkelingen in het systeem. Zonder die kennis bouwen we 
op verkeerde plaatsen, met de verkeerde technieken en materialen, 
met een hoge afwenteling op beheer en onderhoud, en richting een 
lock-in die toekomstige generaties voor grotere problemen stelt. 

In dit programma werken we aan inzichten en bewijslast voor tech-
nieken die ons behoeden voor die fouten. Op termijn moeten onze 
uitkomsten mede richting gevend zijn voor ruimtelijke ordeningsbe-
leid, standaarden voor klimaatadaptatie en richtlijnen voor stedelijk 
ontwerp. Dit is de output die we nastreven. Dat vergt naast onder-
zoek (het produceren van facts en onderbouwing), intensieve com-
municatie met verschillende werkvelden en aandacht voor politiek 
bestuurlijke ontwikkelingen. We dragen binnen Nederland prominent 
bij aan de extra inzet die nodig is voor het realiseren van klimaat-
bestendige woningbouw. Een motto hierbij is “we need to plan for 
different plausible futures and understand better the vulnerabilities of 
current systems rather than attempting to predict the unpredictable”. 

Risico’s in kaart bij besluitvorming
Om een veerkrachtige stad te worden moet een stad meer doen dan 
het aanpassen van het functioneren van infrastructuur op klimaatver-
andering. Een stad moet voorbereid zijn om te blijven functioneren 
tijdens en snel te herstellen na rampen. Dit vraagt naast inzicht in het 
functioneren van de afzonderlijke netwerken ook inzicht in de inter-
actie tussen netwerken en de inwoners.

Het werken aan veerkracht is een proces waarin veel belangheb-
bende samenwerken aan een breed scala van onderwerpen. Hierbij 
genereren en delen we en grote verscheidenheid aan informatie. We 
houden rekening met de (grote) onzekerheden die er bestaan over 

het huidige systeem functioneren en de toekomstige omstandighe-
den. Voor het doorlopen van het proces kunnen de volgende stappen 
worden gevolgd (CRIDA-proces climate Risk Informed Decision Ana-
lysis): 1. vaststellen van de context; 2. risico’s en veerkracht beoor-
delen; 3. oplossingen identificeren; 4. ontwikkelen van alternatieven 
en plannen; 5. acties vaststellen en uitvoeren; 6. toezicht houden en 
evalueren.

Met deze stappen in het achterhoofd bouwen we aan een toolbox vol 
met (geautomatiseerde) methodes en tools (open source, en gratis 
te gebruiken) voor verschillende stadia op de weg naar  veerkracht. 
Hierbij ligt de focus op tools gericht op water, de ondergrond en in-
frastructuur, en de verbindingen hiervan met andere elementen van 
het stedelijk systeem. De tools zijn gericht op drie fases: 
•  stap 1 & 2 stedelijke veerkracht analyse. We maken gebruik van 

innovatieve ICT, monitoring- en sensortechnologieën om syste-
men in stedelijke regio’s te analyseren, in kaart te brengen en te 
monitoren.

•  stap 3 & 4, planning. We combineren informatie verkregen uit 
wetenschap, bestuur en ontwerp om doelstellingen en belangen te 
integreren in een ruimtelijk plan of planningsproces. 

•  stap 5 & 6 implementatie. We focussen op fysieke maatregelen 
voor veerkrachtige deltasteden, de uitvoering en de prestaties 
ervan. Dit is de input voor de monitoring- en evaluatiecyclus.
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Bodemdaling aanpakken in de stad
Het verminderen van de snelheid van bodemdaling en het aanpassen 
aan en mitigeren van de gevolgen ervan is mogelijk als we haalbare 
en duurzame oplossingen kunnen implementeren die gebaseerd zijn 
op een integrale aanpak waarbij begrip van de technische en soci-
aal-economische processen als basis dienen. Met die basis kunnen 
de beschikbaarheid en de effectiviteit van maatregelen toenemen en 
zo de ongewenste effecten en schade worden verminderd, zowel op 
kortere als langere termijn. Op dit moment zijn bodemdalingsmaat-
regelen en inzichten echter nog beperkt en of alleen in ad-hoc, lokale 
oplossingen. 

De ontwikkellijn bodemdaling in de stad zet in op een beter inzicht 
in bodemdalingsmechanismen (onder andere krimp zwel, invloed 
bodemdaling en droogte op funderingen), verspreiding van het 
probleem (nationaal en internationaal via schadefuncties) en ont-
wikkeling, beschikbaarheid en socio-economische analyse van 
oplossingen. De kennis outputs komen via planningsprocedures die 
rekening houden met bodemdalingsverspreiding in ruimte en tijd en 
met uitkomsten van kosten-baten analyses en resultaten van moni-
toring, daadwerkelijk in de ruimtelijke ordening terecht. Een van de 
uitgangspunten van de ontwikkellijn bodemdaling in de stad is dat 
door een meer geïntegreerd inzicht in de verspreiding van bodemda-
ling in tijd en ruimte en door kosten baten analyses, op middellange 
en lange termijn betere maatregelen kunnen worden genomen door 
met name overheden betrokken bij het dossier. Gezien de grote en 
vaak tegenstrijdige belangen is dit op dit moment nog niet evident.

We opereren zowel op landelijke schaal als op de schaal van de stad 
(pilots). Er zijn productieve interacties met vele stakeholders en pro-
gramma’s zoals de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart, Nationaal 
kennisprogramma Bodemdaling, Nationaal Onderzoeksprogramma 

Broeikasgassen Veenweiden en het NWO NWA onderzoeksprogram-
ma Living on Soft Soils. 

Concrete nieuwe activiteiten zijn gericht op het beter snappen van de 
relatie tussen bodemdaling en het ontstaan van schade, waardoor er 
een betere inschatting komt van het gedrag van huizen met zakken-
de funderingen en gewerkt wordt aan business case voor maatrege-
len. Er wordt een toolbox ontwikkeld voor historische binnensteden, 
die inzicht verschaft in de kosten en baten van maatregelen.

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS, Neder-

landse gemeenten en waterschappen

Kennispartners UU, TUD, WUR, Hanze Hogeschool

Internationale overheden 

en organisaties

IVM, Ecologic, NGI, CMCC, Techna-

lia, RCN, C40

Private sector Diverse Nederlandse adviesbureaus
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3.2.5. Infrastructuursystemen

Het programma focust op lijninfrastructuur die onderdeel is van 
infrastructuurnetwerken en –systemen. Specifiek kijken wij naar 
havens (incl. golfbrekers en baggerwerken), vaarwegen, (spoor)we-
gen, kabels en leidingen. Het programma richt zich op een optimale 
inpassing van deze infrastructuur in enerzijds het complexe bodem- 
en watersysteem en anderzijds de bebouwde omgeving waarin de in-
frastructuur zich bevindt. Hierbij richten we ons op ontwerp, aanleg, 
gebruik en onderhoud van de (lijn)infrastructuur met aandacht voor 
betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast kijken we 
naar de impact van externe veranderingen op de infrastructuur zoals 
klimaatverandering, socio-economische en technologische ontwik-
kelingen. We brengen de ‘resilience’ (veerkracht en robuustheid) van 
de infrastructuur in beeld onder normale en extreme omstandighe-
den, zowel voor de huidige situatie als in de toekomst.

Figuur 15 toont een visuele beschrijving van het programma. Het 
programma focust zich primair op infrastructuur en infrastructuur-
gebruik (middelste lagen) met de daarbij behorende inpassing in 
het natuurlijke water- en bodemsysteem (onderste laag) en maat-
schappelijke systeem (bovenste laag), met inachtneming van ex-
terne veranderingen/bedreigingen. De maatschappij heeft baat 
bij de diensten die de infrastructuur biedt voor gebruikers. Aanleg 
en instandhouding brengt echter ook kosten met zich mee. Hetzij 
direct in de vorm van de financiële investering die nodig is, hetzij 
indirect in de vorm van negatieve effecten voor de maatschappij en 
de natuur. Hierin moet een balans worden gevonden; het ambitieni-
veau voor functioneren van de infrastructuur moet afgestemd zijn op 
een analyse van de positieve baten en negatieve effecten. Zo wordt 
een handelingsperspectief geboden aan beheerders en overheden 
om te verzekeren dat infrastructuursystemen de gewenste mate 
van resilience hebben om diensten te kunnen blijven leveren aan de 
maatschappij.

Figuur 15: Infrastructuursystemen
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Programmalijnen

Lijn 1 Vaststellen van de resilience van infrastructuur-

systemen

Lijn 2 Afwegingskaders en handelingsperspectief voor 

resilient infrastructuursystemen

Lijn 3 Ontwerp, aanleg en onderhoud van (lijn)infrastruc-

tuur in water & ondergrond

Lijn 4 Onderhouden van de “fysische” kennisbasis voor 

lijninfrastructuur

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV C: Klimaat-

bestendig stedelijk en 

landelijk gebied

MMIP C3 Waterrobuust en klimaatbe-

stendig stedelijk gebied

KIA LWV F: Nederland 

is en blijft de best be-

schermde en leefbare 

Delta 

MMIP F1 Verduurzamen en kostenbe-

heersing uitvoeringsprojecten waterbe-

heer

MMIP F2 Aanpassen aan versnelde zee-

spiegelstijging en toenemende weersex-

tremen

Risicogebaseerd assetmanagement van kabels en leidingen 
Met ondergrondse infrastructuur wordt drinkwater en energie 
aangevoerd en afvalwater afgevoerd. De stelsels die hiervoor zijn 
aangelegd representeren een waarde van miljarden euros. Het asset-
management van deze infrastructuur kent grote uitdagingen: door 
hun karakteristieke ligging onder de grond, maar ook door steeds 
intensiever gebruik en klimaatverandering. Verder maken de ener-
gietransitie en eisen van verduurzaming dat nutsbedrijven zoeken 
naar een zo resilient mogelijke configuratie van hun stelsels. 

Risicogebaseerd asset management helpt hen daarin om op de juis-
te wijze te investeren in nieuwe infrastructuur en de balans te vinden 
tussen investeringen, leveringszekerheid en voorkomen van schade 
bij afnemers en in de omgeving. Activiteiten van Deltares vinden 
meestal plaats in samenwerking met private en publieke partijen, zo-
dat de ontwikkelingen passen bij de behoeften van de nutsbedrijven 
en zodat kennis snel zijn toepassing in de praktijk krijgt. Het onder-
zoek dat uitgevoerd wordt, levert kennis die in software verankerd 
en zo herbruikbaar wordt gemaakt. In dit programma gaat het hierbij 
over het traceren van kritieke punten en mogelijke lekkages, faalmo-
di voor leidingen en inzichten in schade (kraters) in de omgeving van 
de leidingen. Daarmee wordt voorspeld waar extra aandacht gewenst 
is om tekenen van aantasting van leidingen in een vroeg stadium op 
te sporen. De nutsbedrijven traceren zo de kwetsbaarheid en kritieke 
punten in hun leidingstelsel, in relatie tot de omgevingsfactoren (zo-
wel verkeersbelasting als bijvoorbeeld onregelmatige zettingen en 
de nabije ligging van andere infrastructuur). De ontwikkelde kennis 
wordt niet alleen verankerd in herbruikbare softwaretools (D-Serie 
en Wanda) maar vindt ook zijn weg naar een boek over het assetma-
nagement van (riool)leidingen. Tot slot wordt de kennis doorvertaald 
naar ontwerprichtlijnen voor de leiding en zijn omgeving.

Aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende 
weersextremen en waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk 
gebied
In dit programma heeft Deltares de afgelopen jaren projecten uit-
gevoerd die hebben geleid tot vastlegging van methoden en tooling 
in Europese en Nederlandse guidelines of frameworks. Daarnaast 
wordt kennis ontwikkeld over de inpassing in het water- en bo-
demsysteem om inzicht te krijgen hoe transportinfrastructuur kan 
bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting op de lange ter-
mijn bij grote zeespiegelstijging en bodemdaling. De beschreven 
methoden en tooling worden door beheerders en planners van de 
infrastructuur geïmplementeerd en samengebracht met het asset 
management. Genoemd worden projecten als Klimaatbestendige 
Netwerken (Rijkswaterstaat) en de effecten van klimaatverandering 
op het mobiliteitssysteem (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid). 
Met deze projecten wordt de basis gelegd voor een klimaatbesten-
dig transportsysteem. Door in de komende jaren meer in te zetten 
op een netwerkoverstijgende aanpak wordt de impact niet ge (sub)
optimaliseerd voor de aparte beheerders en gebruikers, maar kan 
de resilience voor de gehele samenleving worden bepaald en een 
gewenst handelingsperspectief worden verkend. Parallel aan deze 
toepassing staat de ontwikkeling van een instrumentarium om te 
kunnen rekenen aan de resilience van infrastructuursystemen en om 
een handelingsperspectief te verkennen. De RA2CE tool (Resilience 
Assessment and Action perspective for Critical infrastructurE) vormt 
daarmee ook een kennismanagementsysteem. Nieuwe inzichten uit 
onderzoek en praktijk worden vastgelegd om efficiënt weer toege-
past te kunnen worden in nieuwe projecten. De komende jaren zal 
verder gewerkt worden aan bredere disseminatie van de kennis en 
tooling, opdat de ingenieursmarkt, beheerders en overheden nog 
meer gebruik gaan maken van de ontwikkelingen. Tenslotte wordt in 
dit programma in projecten samengewerkt met investeringsbanken 
(Wereldbank, Interamerican Development Bank).  
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Met deze projecten wordt bijvoorbeeld in de Dominicaanse Repu-
bliek of Albanië de basis gelegd voor een asset management en/of 
disaster risk managementsysteem dat is gebaseerd op een resilien-
ce aanpak. Tegelijkertijd leveren deze projecten veel praktische en 
state of the art inzichten die leiden tot nieuwe kennis- en toolontwik-
keling en daarmee tot hogere impact in Nederland, bijvoorbeeld via 
het project Klimaatbestendige Netwerken van Rijkswaterstaat.

Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten 
 Waterbeheer
Dit programma draagt bij aan MMIP F1 Verduurzamen en kosten-
beheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer. Dit doen we door 
onderzoek naar innovatieve methoden voor aanleg en onderhoud. 
Denk aan waterinjectie-baggeren, gel barrières en slibvangen om de 
kosten en emissies van haven- en vaargeulonderhoud te reduceren 
(onder andere TKI PRISMA en TKI gel barriers). Een ander voorbeeld 
zijn methoden om slimmer om te gaan met (geotechnische) risi-
co’s bij de aanleg en gebruik van (spoor)weginfrastructuur (H2020 
In2Zone, trenchless technologie, grondwaterrisico’s in bouwputten). 
De kennis die we hierbij ontwikkelen landt doorgaans in software (bij-
voorbeeld Delft3D-FM), datasets (bijvoorbeeld golfoverslag en scha-
de bij golfbrekers), nieuwe (ontwerp)richtlijnen (bijvoorbeeld de Rock 
Manual voor bodembeschermingen en golfbrekers of PIANC richtlij-
nen voor hergebruik van sediment) en wetenschappelijke publicaties 
(via begeleiding van PhD’s en MSc’s). Bij voorkeur ontwikkelen we 
deze kennis in samenwerking met de relevante partijen, waaronder 
beheerders, gebruikers en ontwerpers van infrastructuur. Door deze 
werkwijze vergroten we de kans dat de ontwikkelde kennis (in de 
vorm van software, data, richtlijnen) ook daadwerkelijk wordt opge-
pakt in de praktijk. De beoogde doorwerking is dat de stakeholders 
hiermee maatregelen tot hun beschikking hebben en kunnen afwe-
gen om betrouwbare infrastructuur aan te leggen, te gebruiken en 
onderhouden tegen minimale (maatschappelijke) kosten.

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS

Kennispartners TU Delft, TU/e, EUR, TNO, MARIN, 

KWR, Kennisinstituut voor Mobiliteits-

beleid, SMARTPORT 

Nederlandse overheden en 

organisaties 

ProRail, 

TenneT, Vitens, Waterschappen, 

Gemeentes

Internationale overheden 

en organisaties

Wereldbank, Asian Development 

Bank

Private sector Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol, 

ProRail, Alliander, Waterleidingbedrij-

ven, aannemers, adviesbureaus 
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3.2.6. Vernieuwing en Renovatie

Fysieke infrastructuur vormt de levensdader van een maatschappij. 
Zoals in veel landen, is deze (transport) infrastructuur in Nederland 
in de loop van de 20e eeuw aangelegd. Sindsdien is het vereiste 
kwaliteitsniveau van de infrastructuur om ons land veilig, toegankelijk 
en leefbaar te houden door middel van intensief beheer en onder-
houd gehandhaafd. De komende decennia zullen de belasting van en 
eisen aan infrastructurele netwerken, vooral in deltagebieden zoals 
Nederland, naar verwachting drastisch veranderen. Toch vormen 
bestaande componenten in de huidige infrastructuur een prima basis 
om (ook in onzekere toekomstscenario’s) op door te bouwen.

Door langdurige blootstelling aan degradatieprocessen zijn compo-
nenten echter verouderd. Als gevolg hiervan zullen de onderdelen 
met de langste levensduur binnenkort het einde van hun levens-
duur bereiken. Bovendien worden de netwerken steeds intensiever 
gebruikt en (ook nu al) beïnvloed door ontwikkelingen op het gebied 
van klimaat, duurzaamheid en ICT. Daardoor vergt alleen al het sim-
pelweg handhaven van het huidige kwaliteitsniveau een extra inspan-
ning van de beheerder.

Om als assetmanager een weloverwogen en onderbouwde beslis-
sing te kunnen nemen over het vernieuwen of het (eerst) verlengen 
van de levensduur van infrastructuur, is het belangrijk om de huidige 
staat en de risico’s van keuzes te kennen. Dit keuzemoment vergt 
immers invloedrijke beslissingen, doordat het de mogelijkheid biedt 
om (met het oog op toekomstige ontwikkelingen) wenselijke veran-
deringen in het netwerk in gang te zetten.

Figuur 16: Vervanging en Renovatie
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Dit programma wil beheerders van infrastructuur ondersteunen bij 
complexe beslissingen over vernieuwing en renovatie, als onderdeel 
van een strategie richting een toekomstbestendig netwerk. Om met 
zowel feitelijke en/of state-of-the-art civiel-technische kennis als 
een afwegingskader, de opgave behapbaar te maken. Hoewel de 
nadruk hierbij ligt op constructies in de waterinfrastructuur − dat wil 
zeggen (onderdelen van) hydraulische constructies, kade muren en 
andere soorten keerwanden − wordt het afwegingskader geacht ook 
 toepasbaar te zijn in de besluitvorming bij andere infrastructurele 
onderdelen.

In 2022 willen we in dit programma voor verschillende onderzoeks-
lijnen binnen een proeftuin werken vanuit portfoliomanagement. 
Met andere programma’s en met stakeholders en eventueel andere 
partners. Door ontwikkelingen van digitale technologieën binnen 
missiegedreven programma’s als Risicoanalyse en management, 
Enabling Technologies en de kennisfaciliteiten te combineren met 
kennisontwikkeling van Vernieuwing en Renovatie, wetenschappe-
lijke projecten en marktprojecten willen we vanuit dit kenniseco-
systeem een impuls gaan geven aan de kennisontwikkeling zelf, de 
impact op de samenleving en de positie van Deltares. Dit programma 
draagt daarmee bij aan het identificeren van de kennisbehoefte en 
het prioriteren van de kennisontwikkeling op het onderwerp Vernieu-
wing en Renovatie.

 

Programmalijnen

Lijn 1 Technische Levensduur van infrastructuur: ont-

wikkeling van geavanceerde technieken, tools en 

methodieken voor (1) het in kaart brengen van de 

huidige conditie, (2) het vertalen van bestaande en 

nieuwe conditiedata naar nieuwe informatie en (3) het 

vertalen van afgeleide kennis over de technische (rest)

levensduur naar ‘beslisinformatie’

Lijn 2 Functionele Levensduur van infrastructuur: ontwik-

keling van geavanceerde technieken, tools en kennis 

om de huidige en toekomstige bijdrage van de (water)

infrastructuur aan de verschillende functies van de 

infrastructuur te simuleren en daarmee kwantitatief 

inzichtelijk te maken.

Lijn 3 Afwegingskader V&R incl. economische levens-

duur van infrastructuur: ontwikkeling van een 

integraal afwegings kader om de beslisinformatie over 

technische en functionele (einde)levensduur te combi-

neren met (bestaande) asset management systemen 

en kennis over economische levensduur

 

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV C: Klimaat-

bestendig landelijk en 

stedelijk gebied

MMIP C1. Klimaatbestendig landelijk 

gebied: voorkomen van wateroverlast en 

watertekort

KIA LWV E: Duurzame 

en veilige Noordzee, 

oceanen en binnen-

wateren

MMIP E3 Duurzame rivieren, meren en 

intergetijdengebieden

KIA LWV F:  Nederland 

is en blijft de best 

 beschermde en leefba-

re delta ter wereld, ook 

na 2100

MMIP F1 Verduurzamen en kostenbe-

heersing uitvoeringsprojecten waterbe-

heer 

MMIP F2 Aanpassen aan versnelde zee-

spiegelstijging en toenemende weersex-

tremen 

MMIP F3 Nederland Digitaal Waterland

SDG 6 Clean water and 

sanitation

Target 6.3: Improve water quality, waste-

water treatment and safe reuse 

Target 6.4: Increase water-use efficiency 

and ensure freshwater supplies

SDG 9 Industry, innova-

tion and infrastructure

Target 9.4: By 2030, upgrade infrastruc-

ture and retrofit industries to make them 

sustainable, with increased resource-use 

efficiency

SDG 13 Climate action Target 13.1: Strengthen resilience and 

adaptive capacity to climate-change 

effects 

Target 13.2: Integration in policies,  

strategies and planning
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Beheer van multifunctionele watersystemen
Het beheren van een multifunctioneel watersysteem is complex. Zo 
is het watersysteem met zijn objecten niet alleen verantwoordelijk 
voor waterveiligheid, maar ook voor voldoende water van voldoende 
kwaliteit en vlotte en veilige scheepvaart. Meerdere stakeholders 
zijn op verschillende schaalniveaus betrokken en meerdere net-
werken en objecten zijn vaak verantwoordelijk voor het realiseren 
van de functies. Klimaatverandering (incl. zeespiegelstijging) zorgt 
voor nieuwe eisen aan de waterinfrastructuur. Aanvullend vragen de 
onzekerheid in de technische staat, de snelheid van verouderings-
processen en het zicht op veel assets die richting einde (technische) 
levensduur gaan om inzicht in de opgave van vernieuwing en renova-
tie van de (water)infrastructuur. 

De activiteiten in dit programma initiëren en dragen bij aan het – in 
co-creatie met partners - ontwikkelen van een afwegingskader: een 
conceptueel raamwerk inclusief samenhangende set van praktische 
tools. Dit stelt een (water)beheerder in staat om de toekomstbesten-
digheid van verschillende opties voor vernieuwing en renovatie van 
een (groep van) asset(s) op transparante wijze integraal af te wegen. 
Aanvullend ontwikkelt IRR (civiel)technische kennis om het afwe-
gingskader te voeden op het gebied van technische en functionele 
levensduur van de objecten binnen de waterinfrastructuur.

Het inzicht dat een beheerder met het afwegingskader krijgt zal 
tot bewuste keuzes voor de langere termijn leiden: van levensduur 
verlengend onderhoud waar mogelijk tot tijdige herinrichting van ge-
bieden waar nodig. Het helpt een beheerder om, waar nodig, gericht 
data over huidige conditie te verzamelen. Ook geeft het inzicht in 
de samenhang tussen alle functionele en technische aspecten van 
object en systeem; zowel onder de huidige als toekomstige condi-
ties. Dit zal leiden tot kostenbesparingen voor en minimale hinder bij 
V&R-maatregelen. Zodat uiteindelijk de beheerder assets optimaal 

kan blijven inzetten voor de functies die de maatschappij nodig heeft. 

Dit doet het programma Vernieuwing en Renovatie bijvoorbeeld door 
in co-creatie met RWS en kennisinstituten kennis te ontwikkelen en 
toe te passen binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken en 
door met wetenschappelijke papers en samenwerking met universi-
teiten bij te dragen aan de wetenschappelijke kennisbasis. 

 

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS, Grote 

gemeenten, Waterschappen

Kennispartners TNO (constructie veiligheid) en 

MARIN (scheepvaartveiligheid) 

Internationale overheden  

en organisaties

Onder andere iStorm en Pianc
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3.2.7. Hoogwaterbescherming

Voor het leefbaar houden van Nederland is hoogwaterbescherming 
door middel van dijken, dammen en duinen cruciaal. Door klimaat-
verandering, bodemdaling, toename van de bevolking en econo-
mische waarde zijn zowel in Nederland als daarbuiten de komende 
decennia forse investeringen met een grote omgevingsimpact nodig 
om de delta op een passende manier te blijven beschermen tegen 
hoogwaters. Het programma Hoogwaterbescherming richt zich op 
deze maatschappelijke opgave: het beschermen van delta’s tegen 
overstromingen. 

In het programma ontwikkelt Deltares, samen met externe partijen, 
kennis, methodieken en tools gericht op het verkrijgen van inzicht in 
de faalkans/overstromingskans van waterkeringen en dijkverster-
kingsmogelijkheden. Hiermee kunnen stakeholders de sterkte van 
waterkeringen beoordelen, én maatregelen afwegen en ontwerpen 
en de gewenste hoogwaterbescherming te realiseren en te onder-
houden. 

Software, veldmetingen en modelonderzoek in onze unieke facilitei-
ten (golfgoot, geocentrifuge, modelhallen en laboratoria) zijn hierbij 
belangrijke kennismiddelen. Tevens is er een sterkte aansluiting op 
het nationale en internationale kennisnetwerk op dit gebied. 
Het programma zoekt naast focus en verdieping ook verbreding on-
der het Deltares initiatief van waterveiligheids landschappen, vanuit 
het besef dat er natuurlijke, constructieve en omgevings-mogelijkhe-
den zijn om overstromingsrisico’s te reduceren en dat aansluiting bij 
andere maatschappelijke opgaven (woningbouw, ruimtelijke orde-
ning, energie) meerwaarde en draagvlak oplevert. Daarbij kunnen 
de waterkeringen, de waterkeringszone en de verdere omgeving in 
voor- en achterland bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en 
omgevingskwaliteit.

Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten  
Waterbeheer
De inzet van MMIP F1 is verduurzaming en kostenbeheersing van 
uitvoeringsprojecten voor het waterbeheer. Daarbij is het Hoogwa-
terbeschermingsprogramma (HWBP) als één van de drie belangrijke 
deelprogramma’s benoemt aangezien voor dit programma nadruk-
kelijke mogelijkheden worden gezien voor het verduurzamen en 
beheersen van de kosten. Zo is er de ambitie om de dijkversterkin-
gen in het HWBP twee keer sneller en 30-40 procent goedkoper (per 
kilometer) uit te voeren. Het HWBP versterkt de komende dertig jaar 
in Nederland 1300 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen 

Programmalijnen

Lijn 1 Verbetering kennis overstromingskansen ten aanzien 

van het beoordelen van waterkeringen en het con-

cept faalpaden. 

Lijn 2 Vergroten en optimaliseren van de gereedschapskist 

voor het ontwerpen en uitvoeren van de versterkings-

opgave met het accent op samenwerking met het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Lijn 3 Verdiepen en verspreiden van de kennis door middel 

van inzet van software, AI , de unieke faciliteiten van 

Deltares en kennisnetwerken. 

Lijn 4 Verbinden van kennis voor hoogwaterbescherming 

met lange termijn adaptatie en brede maatschappe-

lijke opgaven met het concept waterveiligheidsland-

schappen. 

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV F: Nederland 

is en blijft de best be-

schermde en leefbare 

Delta

MMIP F1: verduurzaming en kostenbe-

heersing van uitvoeringsprojecten voor 

het waterbeheer

MMIP F2: Aanpassen aan versnelde zee-

spiegelstijging en toenemende weersex-

tremen

SDG 13: Take urgent 

action to combat 

climate change and its 

impacts

Target 13.1: Strengthen resilience and 

adaptive capacity to climate-related ha-

zards and natural disasters in all countries

Target 13.2: Integrate climate change 

measures into national policies, strate-

gies, and planning

zodat wordt voldaan aan de veiligheidsnormering ten aanzien van 
overstromingen. Een aspect dat sterk samenhangt met de verster-
kingsopgave is de wettelijke periodieke beoordeling van waterke-
ringen. Voor zowel de beoordeling als de versterkingsopgave is een 
grondige kennis van de belastingen en sterkte van de waterkering 
van significant belang. 

In het missiegedreven programma ‘Hoogwaterbescherming’ ont-
wikkelt Deltares, samen met externe partijen, gereedschappen en 
methodieken voor inzicht in de bijdrage van waterkeringen aan de 
veiligheid tegen overstromen. Met deze gereedschappen kunnen 
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stakeholders beoordelen hoe goed gebieden beschermd zijn tegen 
hoogwater en golven én maatregelen afwegen en ontwerpen om de 
gewenste bescherming te realiseren en te onderhouden. De focus 
ligt daarbij op het bepalen van de kans op een overstroming en het 
bedenken, afwegen en ontwerpen van een breed scala aan waterke-
rende oplossingen. Ook is er aandacht voor kosten van versterkin-
gen, en wordt de link gelegd met andere maatschappelijke opgaven 
middels het concept van ‘waterveiligheidslandschappen’. 
Door de bijdrage van dit programma wordt de faalkans van een 
waterkering beter ingeschat en kunnen potentiele oplossingsrichtin-
gen in het ontwerp beter worden geëvalueerd wat leidt tot snellere 
en goedkopere versterkingsprojecten van waterkeringen die beter 
inpasbaar zijn in de omgeving en daarmee een breed maatschappe-
lijk draagvlak hebben. 

Aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende 
weersextremen
De inzet van MMIP F2 is om in 2030 duidelijkheid te hebben over 
maatregelen die op langere termijn genomen kunnen worden om 
ons aan te passen aan mogelijk versnelde zeespiegelstijging en 
toenemende weersextremen. De focus is om maatregelen te ont-
wikkelen om met zeespiegelstijging en extreem weer om te gaan. 
Het programma hoogwaterbescherming draagt aan deze missie 
bij door te werken aan waterkeringen: een grondige kennis van de 
faalkans van waterkeringen is essentieel om het overstromingsrisi-
co te kunnen bepalen en onzekerheden te verkleinen. Indien deze 
kennis er niet is, is er een grote mate van onzekerheid over de mate 
waarin huidige of toekomstige waterkeringen voldoen in geval van 
een stijgende zeespiegelstijging of toenemende weersextremen. 
Ook draagt met name de 4e onderzoekslijn ‘lange termijn’ bij aan het 
geven van inzicht in de impact van klimaatverandering op de dijkver-
sterkingsopgave (bijvoorbeeld kosten en ruimtebeslag), het effect op 
de faalkans van andere belastingen en wordt gekeken naar mogelijke 

alternatieve dijkversterkingsmogelijkheden en adaptieve aanpakken 
voor de lange termijn. Hierbij wordt een brede aanpak gevolgd waar-
in niet alleen de kering wordt meegenomen, maar ook het landschap 
en het gebied rond de kering (‘waterveiligheidslandschappen’). 

Type partner Partner

Nationale overheden  Ministerie van Infrastructuur en 

Rijkswaterstaat

Kennispartners Technische Universiteit Delft, Wa-

geningen Universiteit, UU, RUG, HR 

Wallingford en EA (UK), INRAE (FR), 

USACE (USA), 

Nederlandse overheden 

en organisaties 

Bijna alle Nederlandse  

Waterschappen

Internationale overheden 

en organisaties

ISSMGE, ICOLD en FloodRisk

Private sector Nederlandse ingenieursbureaus en 

Taskforce Deltatechnologie
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3.2.8. Waterbeschikbaarheid

Het programma Waterbeschikbaarheid gaat over de beschikbaar-
heid van zoetwater in een veranderende wereld. Het programma 
heeft zich gecommitteerd aan het verminderen van problemen van 
waterschaarste en droogte en het vinden van duurzame oplossingen 
voor toekomstige waterbeschikbaarheid onder klimaatverande-
ring en socio-economische ontwikkelingen. Vanuit het programma 
wordt bijgedragen aan waterzekerheid op verschillende niveaus; 
stroomgebieden, landelijke en regionale schaal. Dit betreft zowel 
het oppervlaktewater als het water in de ondergrond. Het pro-
gramma ontwikkelt volgens de principes van integraal waterbeheer 
en waterzekerheid (“Integrated Water Resources Management 
(IWRM) towards water security”) kennis, methodieken en tools 
voor het kwantificeren van waterbeschikbaarheid, (gevolgen van) 
watertekorten voor sectoren en maatschappij. Het programma 
ondersteunt planningsprocessen en besluitvorming op het gebied 
van waterzekerheid en draagt oplossingen aan die klimaatrobuust, 
economisch veerkrachtig, ecologisch verantwoord en maatschappe-
lijk inclusief zijn. Daarbij wordt het watersysteem vanuit een breed, 
integraal waterzekerheidsperspectief geanalyseerd en geëvalueerd, 
inclusief de relaties met voedselzekerheid, energiezekerheid en 
sociale stabiliteit. Het onderzoek naar klimaatrobuuste waterzeker-
heid (“climate resilient water security”) beperkt zich niet tot alleen 
vraagstukken over droogte, waterschaarste en waterverdeling; na-
drukkelijk worden ook interdisciplinaire en innovatieve verbindingen 
met andere programma’s en organisaties gezocht, onder meer voor 
complementaire kennis over biodiversiteit, overstromingen en socia-
le inclusiviteit, zodat de maatschappelijke impact van het onderzoek 
wordt gemaximaliseerd. 

De ambities van dit programma zijn:
•  Deltares draagt als nationaal en internationaal gerenommeerd 

instituut bij aan de (wetenschappelijke) wereld op het gebied van 
kwantitatieve integrale analyses en planning in IWRM-projecten 
(bijvoorbeeld op het gebied van data-gedreven rekenen op hoge 
resolutie, of door de digitale BlueEarth-omgeving in te zetten als 
instrument in IWRM-projecten en grensoverschrijdende samen-
werking (SDG 6.4 en 6.5).

•  Deltares is mede-agenderend in de Nederlandse nationale maat-
schappelijke dialoog over droogte en waterschaarste, met oog 
voor onderlinge verbindingen binnen waterzekerheid (bijvoorbeeld 
droogte en overstromingen) en cross-sectoraal (bijvoorbeeld 
water-landbouw nexus), gericht op de transitie naar Nederland als 
waterrobuust land in 2050 (MMIP Landbouw, water en voedsel, 
duurzaam; ontwikkeling landelijk en stedelijk gebieden). 

•  Deltares voedt internationale organisaties met beleidsnota’s die 
problemen rond watervoorraden en watergebruik in een veran-
derende wereld interpreteren en oplossingen aandragen voor het 
verminderen van de risico’s en vergroten van sociale adaptatie en 
inclusiviteit (zie internationale agenda’s zoals het Sendai-raam-
werk).

Programmalijnen

Lijn 1 Het ontwikkelen van kennis, data en tools voor het 

gekwantificeerd in beeld brengen van de huidige en 

toekomstige waterbeschikbaarheid en bij te dragen 

aan verbeterde besluitvorming vanuit een integrale 

systeembenadering.

Lijn 2 Het uitwerken van strategieën voor het voorkomen 

van - en beter omgaan met waterschaarste en droog-

te, en bijdragen aan oplossingen die klimaatbesten-

dig, economisch veerkrachtig, ecologisch verant-

woord en sociaal inclusief zijn. 

Lijn 3 Het verbeteren van strategische samenwerking om 

de impact van Deltares op het gebied van waterbe-

schikbaarheid te vergroten. 
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Missies MMIP/Ambitie/Targets

SDG6: Clean water 

and sanitation

Target 6.5: Tegen 2030 het geïntegreerde 

beheer van de waterhulpbronnen imple-

menteren op alle niveaus

Target 6.4: Tegen 2030 in aanzienlijke 

mate de efficiëntie van het watergebruik 

verhogen in alle sectoren en het duur-

zaam winnen en verschaffen van zoet-

water garanderen om een antwoord te 

bieden op de waterschaarste 

KIA LWV C: Klimaat-

bestendig en robuust 

landelijk en stedelijk 

gebied

MMIP C1 Klimaatbestendig landelijk 

gebied: voorkomen van wateroverlast en 

watertekort

MMIP C3 Waterrobuust en klimaatbe-

stendig stedelijk gebied

EU Mission Area A Adaptation to Climate Change, including 

Societal Transformation

Op weg naar klimaatbestendig waterbeheer om droogte en water-
schaarste te bestrijden
De volledige economische impact van droogte is moeilijk te kwanti-
ficeren, maar volgens het Gemeenschappelijk Centrum voor Onder-
zoek (GCO) van de EU bedragen de huidige gemiddelde kosten van 
droogte voor alleen de EU alleen al bijna 9 miljard euro per jaar. In 
het recente IPCC-rapport over klimaatverandering wordt opgemerkt 
dat als gevolg van klimaatverandering in gebieden als bijvoorbeeld 
de Middellandse Zee, Zuid-Afrika en Noordoost-Brazilië, de droogte 
snel toeneemt in omvang, duur en intensiteit. 
Vanuit het programma wordt als input voor het internationale 

HELP-Water Panel (high expert level panel on Water) samen met 
het ministerie van Infrastructuur en Water en andere leden van de 
HELP community gewerkt aan een hoofdrapport over klimaatbesten-
dig droogterisicobeheer. Dit rapport zal praktische handleidingen 
bieden, inclusief aansprekende casestudies, om klimaatrobuustheid 
te vergroten en impact van droogte onder klimaatverandering te 
verzachten. Het document wordt opgesteld in co-creatie met inter-
nationale instituten, universiteiten, internationale financiële instituten 
en netwerkorganisaties die toonaangevend zijn op het gebied van 
droogtebeheer. Daarbij worden kwantitatieve gegevens verzameld 
en modelanalyses uitgevoerd in casestudies voor de wetenschappe-
lijke onderbouwing. Op deze manier helpt Deltares de internationale 
gemeenschap, overheden en andere belangrijke stakeholders het 
aanpassingsvermogen te vergroten, de weerbaarheid tegen droogte 
te versterken en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te ver-
minderen en bij te dragen aan het vergroten van het politieke draag-
vlak dat hiervoor nodig is om ook de benodigde middelen te kunnen 
aanwenden.
  
Strategieën voor waterveiligheid in fragiele regio’s om kwetsbare 
gemeenschappen te ondersteunen
In december 2018 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties de 
‘Global Compact on Refugees (GCR)’ overeenkomst gesloten; een 
historisch akkoord dat enerzijds de druk op gastlanden en gemeen-
schappen wil verlichten en anderzijds ontheemden wil ondersteunen 
in hun kwetsbare situatie en belangrijkste behoeften, zodat zij in 
staat worden gesteld een nieuw productief en bevredigend leven op 
te bouwen. De GCR moedigt dit onder meer aan door vluchtelingen 
en intern ontheemden (Internally Displayed Person’s / IDP’s) op te 
nemen in lokale en nationale ontwikkelingsplannen. Deltares heeft 
zich gecommitteerd bij te dragen aan waterzekerheid, het aanpakken 
van watergerelateerde risico’s en het beschermen van het milieu in 
en rond de vluchtelingenkampen, om uiteindelijk de doelen in SDG6 

en andere watergerelateerde SDG’s te halen. Hierbij ondersteunen 
wij met onze kennis in de voorbereiding en implementatie van plan-
nen en acties voor waterbeheer en rampenbestijding. Onder meer 
door onderzoek met betrekking tot de selectie van locaties voor de 
opvang van nieuwe vluchtelingen, rekening houdend met de beschik-
baarheid van watervoorraden en met acceptabele water- en bodem-
gerelateerde risico’s. Hiervoor worden bijvoorbeeld instrumenten en 
modellen ontwikkeld en gebouwd aan een kennisbasis op het gebied 
van waterbeschikbaarheid in- en rond de vluchtelingenkampen. Maar 
ook werken we aan een beter begrip over de factoren die een rol 
spelen in de migratie als gevolg van water-gerelateerde risico’s en 
het opbouwen van veerkrachtige gemeenschappen. De humanitai-
re sector vereist vaak een aanpassing van kennis en instrumenten, 
die gebruikelijk zijn in de bredere watersector. Samen met United 
Nations Institute for Training and Research (UNITAR) faciliteert Uni-
versiteit Maastricht samen met programma Water Resources twee 
PhD-posities om dergelijke kennis en tools te ontwikkelen. Deltares 
heeft de ambitie om koploper te worden in het maken van de beno-
digde maatwerk instrumenten- en tools die de verdere uitwerking 
van het Global Compact on Refugees ondersteunt. 
 
Nexus-oplossingen richting water - energie - voedselzekerheid
Water, energie en voedsel zijn nauw met elkaar verbonden. Zo kost 
de productie van zowel energie als voedsel veel water en concur-
reert daardoor in veel regio’s in de wereld direct om schaars water. 
Voedselgewassen concurreren met gewassen voor biobrandstof en 
andere gewassen om land en er is energie nodig om zowel water als 
voedsel te produceren en te transporteren. De onderlinge relaties 
zullen in de toekomst naar verwachting sterker onder druk komen 
te staan. Door de verwachte grotere vraag naar water, energie en 
voedsel, zal de concurrentie om schaarse middelen toenemen. De 
gevolgen moeten daarom meer in onderlinge samenhang worden 
beschouwd. 
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Bevolkingsgroei, verbeterde levensstandaarden (veranderingen in 
eet- en leefgewoonten) en effecten van klimaatverandering zullen 
in de toekomst leiden tot een grotere vraag naar water, energie en 
voedsel. Het bevolkingsaantal zal in 2050 naar verwachting de 9,7 
miljard overschrijden, wat direct zal leiden tot een grotere vraag naar 
voedsel (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 
2019). De wereldwijde vraag naar energie zal naar verwachting met 
80% groeien tot 2050 (IEA, 2010). Van Vuuren et al. (2019) schatten 
een stijging van de voedselproductie en energieopwekking met on-
geveer 60% en het waterverbruik met ongeveer 20% in de periode 
2015-2050, als er geen nieuw beleid wordt aangenomen.

Het is daarom van belang om de onderlinge relaties tussen water-, 
voedsel- en energiezekerheid beter te begrijpen en de huidige en 
mogelijke toekomstige risico’s in beeld te brengen op mondiaal 
niveau. Dit is belangrijk, omdat dit een indicatie geeft of ook in de 
toekomst aan de mondiale vraag naar water, voedsel en energie kan 
worden voldaan en in te kunnen zoomen in welke gebieden (landen 
en/of regio’s) de grootste risico’s zijn op beschikbaarheid van water, 
voedsel en energie. Tegelijkertijd is meer begrip op transnationaal, 
nationaal of regionaal nodig, omdat op dit niveau een meer gedetail-
leerde beoordeling kan worden gemaakt van de verschillende ma-
nieren waarop kan worden voldaan aan de vraag, onder meer door 
implementatie van nieuwe strategieën of innovaties (interventies). 
Lokale tot mondiale analyses kunnen elkaar aanvullen, bijvoorbeeld 
als het gaat om wereldwijd voldoende voedsel te produceren en om 
voedselimport om aan de lokale vraag te voldoen.

Vanuit het programma worden tools ontwikkeld en modellen toege-
past (RIBASIM, iMOD, WFLOW, WOFOST) om de kennisbasis voor 
WEF Nexus te versterken. Samen met onze strategische partners 
(TNO, WER, IHE, Wetlands International, MinIenW) zal in projecten 
de strategie rond water-, voedsel- en energiezekerheid verder wor-

den vorm gegeven. Er zal worden bijgedragen aan inzicht in factoren 
die vrede en stabiliteit vergroten, bijvoorbeeld in landen zoals Mali 
en Jordanië. Ook wordt op deze manier aan de wetenschappelijke 
onderbouwing van beleidsvorming in Nederland bijgedragen.

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS, Ministerie 

BuZa, Nederlandse ambassades, 

Ministerie LNV, RVO

Kennispartners WenR, TNO, PBL, IHE, UU, VU, BfG, 

UK Centre for Ecology and Hydro-

logy, NUS, IWMI, WRI

Nederlandse overheden 

en organisaties 

Waterschappen, provincies

Internationale overheden 

en organisaties

IFI’s, GIZ, Unesco, WMO, WFP, GCF, 

WWF, Wetlands International

Private sector Nederlandse adviesbureaus, Inter-

nationale consultants, Multinationals 

(o.a. Microsoft, Kimberly-Clark)
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3.2.9. Natuurrampen

Jaarlijks sterven er wereldwijd bijna 100.000 mensen door natuur-
rampen en worden ruim 170 miljoen mensen door natuurrampen 
getroffen. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemend 
antropogeen landgebruik zal dit aantal zonder ingrijpen in de komen-
de decennia toenemen. Het programma “Natuurrampen” richt zich 
op het reduceren van de gevolgen van afzonderlijke en meervoudige, 
interacterende natuurrampen (compound natural hazards). Dit doen 
wij door de oorzaken en het verloop van extreme natuurverschijnse-
len, zoals stormen, landverschuivingen en overstromingen, beter te 
begrijpen; (aardobservatie) data te ontsluiten en modellen te ontwik-
kelen waarmee we het verloop van (meervoudige en interacterende) 
natuurrampen kunnen voorspellen; en de effectiviteit van maatrege-
len te kwantificeren.

Binnen Nederland richt het programma zich vooral op het begrijpen, 
kwantificeren, en mitigeren van overstromingen vanuit de zee, de 
rivieren en door regenval. Het programma draagt bij aan Missie F van 
de Kennis en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel. Inter-
nationaal richt het programma zich op het begrijpen en voorspellen 
van overstromingen, erosie en landverschuivingen als gevolg van 
extreme natuurfenomenen zoals orkanen en tsunami’s, en op het 
identificeren van effectieve fysische maatregelen om natuurrampen 
te mitigeren. Hiermee draagt het programma bij aan de EU Missie 
“Accelerating the Transition to a Climate Prepared and Resilient 
Europe”, de VN Sendai Framework, de VN Duurzame Ontwikkelings-
doelen (SDG Targets 11.5 en 13.1), en de VN Habitat Agenda (Disaster 
prevention, mitigation and preparedness). Het programma werkt 
samen met de Deltares gebiedsprogramma’s en de programma’s 
Risicoanalyse en -management, Hoogwaterbescherming en Operati-
onele informatie aan de Deltares Moonshot om honderden miljoenen 
mensen in 2030 beter te beschermen tegen overstromingen tegen 
acceptabele kosten. 

Figuur 17: Natuurrampen
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Voor de Nederlandse rivieren onderzoeken we afvoerextremen in 
projecten zoals GRADE voor de Rijn, Maas en Vecht. Tijdens de 
overstromingen in Juli 2021 hebben we gezien dat weersextremen, 
die volgens de statistieken extreem hoge terugkeertijden hebben, 
kunnen optreden, wat extra aandacht krijgt in onze programmering. 
In het EU programma H2020 EUCP en andere kleine onderzoeksi-
nitiatieven verkennen we of dergelijke extremen voorkomen in de 
nieuwste generatie hoge resolutie klimaat datasets. In het kader 
van het KPP programma Transnationale Samenwerking, waar ook 
GRADE onder valt, onderzoeken we hoe zeldzaam deze neerslag en 
afvoer extremen waren en of er verbetering of aanpassing van onze 
methoden nodig is.

Door de grote onzekerheden (zowel door inherente weersonzeker-
heden als onzekerheden door onvolledige kennis van het klimaat) is 
het communiceren over toekomstige weersextremen en het for-
muleren van beleid vaak lastig. Internationaal wordt daarom vaak 
met “storylines” gewerkt om de toekomst bespreekbaar te maken. 
Binnen dit programma verkennen we hoe deze methode toegepast 
kan worden voor weersextremen in Nederland (huidige applicatie op 
de Nederlandse kust).

Door middel van kennis- en modelontwikkeling werken we in dit 
programma aan het vertalen van hydro-meteorologische extremen 
(rivierafvoer, stormopzet, regenval) naar een kwantificering van 
overstroming in Nederland en het buitenland. Dit doen wij in onder-
zoeksprojecten met academische, markt-, en overheidspartners. De 
kennis en modellen (bijvoorbeeld XBeach en SFINCS) die we hier-
voor ontwikkelen maken ook een kwantitatieve evaluatie van maatre-
gelen tegen overstroming mogelijk en dragen hiermee sterk bij aan 
het planningsproces om Nederland in de toekomst veilig te houden.

Programmalijnen

Lijn 1 Beter begrip van natuurrampen: kennis en (statis-

tische) beschrijving van de oorzaken en het verloop 

van extreme natuurverschijnselen.

Lijn 2 Beter natuurrampen voorspellen en kwantificeren: 

ontwikkelen van het GHIRAF framework voor het 

kwantificeren van (gecombineerde) natuurrampen 

Lijn 3 Beter de gevolgen van natuurrampen mitigeren: 

kwantificeren van de effectiviteit van grijze en groene 

maatregelen om de gevolgen van extreem weer te 

reduceren. 

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV F: Nederland 

Best Beschermde 

Delta

MMIP F2: Aanpassen aan versnelde zee-

spiegelstijging en toenemende weersex-

tremen. 

Sendai Framework Priority 1: Understanding disaster riskPri-

ority 2: Enhancing disaster preparedness 

for effective response

SDG 11 Sustainable 

Cities 

Target 11.5 Reduce the adverse effects of 

natural disasters

SDG 13 Climate Action 

1

Target 13.1 Strengthen resilience and 

adaptive capacity to natural disasters 

EU mission area Accelerating the Transition to a Climate 

Prepared and Resilient Europe

Paris Agreement Cooperation on “Loss and Damage”: na-

tural events and risk assessment

Nederland en kwetsbare delta’s in de wereld voorbereid op 
 t oenemende weerextremen 
Om Nederland voor te bereiden op toenemende weersextremen 
verkennen we het huidige klimaat en toekomstige klimaatscenario’s 
en ontwikkelen we methoden om op basis van deze scenario’s de 
randvoorwaarden voor de Nederlandse hoogwaterbescherming te 
bepalen. Binnen het programmaportfolio doen we onderzoek naar 
extreme golfcondities en stormopzet in de Noordzee door middel 
van het ‘downscalen’ van synthetische weersimulaties en het relate-
ren van condities aan de Nederlandse kust aan statistiek van weers-
factoren. 
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Wereldwijd honderden miljoenen mensen beter beschermd tegen 
overstromingen, stormerosie en aardverschuiving
Wereldwijd worden jaarlijks honderden miljoenen mensen per jaar 
getroffen door natuurrampen. Door betere preventie- en mitiga-
tiemaatregelen te nemen kunnen veel levens gered worden en kan 
schade voorkomen worden. In lijn met de doelstellingen van de VN 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG Targets 11.5 en 13.1), willen wij 
de schadelijke gevolgen van natuurrampen reduceren door betere 
beslissingen over preventie- en mitigatiemaatregelen te ondersteu-
nen. Dit doen we door onze kennis over natuurrampen in te bedden 
in modellen die gebruikt kunnen worden om risico-analyses uit te 
voeren, om preventie- en mitigatiemaatregelen te evalueren, bijvoor-
beeld voor gebruik in maatschappelijke kosten-baten analyses, en 
om waarschuwingssystemen te verbeteren.

Binnen het programma ontwikkelen we een raamwerk van data en 
modellen, genaamd GHIRAF (Globally-applicable High-resolution 
Integrated Risk Assessment Framework), waarmee we snel op basis 
van globale en lokale data en numerieke modellen relevante informa-
tie over de risico op natuurrampen kunnen geven voor de besluitvor-
ming over preventie- en mitigatiemaatregelen. Als onderdeel hiervan 
werken we bijvoorbeeld aan het ontsluiten en toepassen van aardob-
servatiedata om de risico op aardverschuivingen te schatten, en aan 
het verwerken en beschikbaar stellen van modeldata over (toekom-
stige) extreme stormopzet om overal ter wereld overstromingsrisico 
te bepalen. 

Als onderdeel van GHIRAF ontwikkelen we de modellen en metho-
den die nodig zijn om snel, relevante (hoge-resolutie) informatie over 
overstromingen, stormerosie en landverschuivingen te genereren, 
zoals bijvoorbeeld SFINCS en wflow, en snelle data- en meta-model-
len zoals LHAT en BEWARE. Binnen het programma ontwikkelen we 
ook methoden (e.g., HydroMT) om deze modellen onderling, en met 

risico- en impactmodellen, te koppelen om een integrale analyse van 
de gevolgen van extreme natuurfenomenen mogelijk te maken.

De GHIRAF modellen en methoden worden samen met onze part-
ners ontwikkeld en getest, en worden bijvoorbeeld samen met de 
USGS toegepast om de toekomstige overstromingsrisico langs 
de Atlantische kust van de VS te bepalen, met het Department of 
Homeland Security toegepast om het besluitvormingsproces rond-
om mitigatiemaatregelen in North Carolina (VS) te ondersteunen, 
en in Mozambique (Beira) en langs de Atlantische en Golfkust van 
de VS om cycloon-geïnduceerde overstromingsrisico te bepalen. In 
de komende jaren willen we door middel van deelname aan EU-on-
derzoeksvoorstellen, GHIRAF verder ontwikkelen voor toepassing in 
klimaatimpact analyses en als tool voor gebruik in klimaatadaptatie 
vraagstukken.

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS, WVL, PBL

Kennispartners KNMI, UK MetOffice, Universiteit 

Wageningen, UT Twente, TU Delft, 

VU-IVM, ITC, RedCross / 510, UWA, 

U. Auckland

Internationale overheden 

en organisaties

USGS, Red Cross,  

NTNU (Noorwegen)

Private sector Arcadis
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3.2.10. Duurzaamheid

Gezonde ecosystemen zijn essentieel voor het duurzaam leefbaar en 
veilig houden van deltagebieden. Ze vormen een onmisbare bron van 
cruciale grondstoffen voor onze samenleving als zand, slib, grond-
water en oppervlaktewater. Ecosystemen bieden bescherming tegen 
extreme omstandigheden zoals stormen en droogte, ook wel Natu-
re-based Solutions genoemd. Economische, maatschappelijke en 
klimaatontwikkelingen maken dat ecosystemen en natuurlijke hulp-
bronnen onder druk staan, waardoor beschikbaarheid van grondstof-
fen in gevaar komt en de levering van cruciale ecosysteemdiensten 
zoals veiligheid tegen overstromingen in het geding is. 

Duurzaamheid staat nationaal en internationaal hoog op agenda’s. 
Overheden hebben ambitieuze transities ingezet naar: het bereiken 
van de SDG’s; duurzamere circulaire economieën, met klimaatneu-
traal en circulair beheer en gebruik van grondstoffen; en natuurlijke 
systemen als centrale elementen. Voor de Nederlandse overheid 
geldt dat zij in 2050 100% circulair wil zijn, en 50% in 2030. Natu-
re-based Solutions (NBS) worden sterk gepromoot als antwoord op 
veranderende klimaatomstandigheden. De meerwaarden van NBS 
blijven nu vaak onbenut en overheden worstelen met het waarmaken 
van duurzaamheidsambities. 

Het programma ‘Duurzaamheid’ richt zich op duurzaam en efficiënt 
beheer en gebruik van water-gerelateerde ecosystemen en natuur-
lijke hulpbronnen in delta’s, het ontwikkelen van duurzame, circulaire 
en NBS (inclusief hybride oplossingen) en het in beeld brengen van 
hoe duurzame oplossingen bijdragen aan duurzaamheidsambities in 
delta’s.

We ontwikkelen beoordelingskaders om circulariteit en duurzaam-
heid onderdeel te maken van planvorming, ontwerp en besluit- Figuur 18 Duurzaamheid
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Programmalijnen

Lijn 1 Passende beoordelingskaders die het mogelijk 

maken om duurzame alternatieven op een eerlijke 

wijze te kunnen vergelijken met hun minder duurza-

me concurrenten. 

Lijn 2 Ontwikkelen, testen, demonstreren en verbeteren 

van oplossingen en strategieën voor duurzaam 

beheer en bescherming van ecosystemen

Lijn 3 Ondersteunen van grootschalige implementatie en 

mainstreamen van duurzame oplossingen en beheer-

maatregelen. 

Missie MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV C: Klimaat-

bestendig landelijke en 

stedelijk gebied

MMIP C1 Klimaatbestendig landelijk 

gebied: voorkomen van wateroverlast en 

watertekort   MMIP C3 Waterrobuust en 

klimaatbestendig stedelijk gebied

KIA LWV E: Duurzame 

en veilige Noordzee, 

oceanen en binnenwa-

teren

MMIP E3 Duurzame rivieren, meren en 

intergetijdengebieden

KIA LWV F: Nederland 

best beschermde 

delta

MMIP F1 Verduurzamen en kostenbe-

heersing uitvoeringsprojecten water-

beheer  MMIP F3 Nederland Digitaal 

Waterland

SDG 6 Clean water and 

sanitation

Target 6.b Support and strengthen the 

participation of local communities in im-

proving water management

SDG 9 Sustainable 

infrastructure 

Target 9.1: Develop sustainable, resilient 

and inclusive infrastructures   Target 9.a: 

Facilitate sustainable infrastructure deve-

lopment for developing countries

SDG 14 Life under 

water

Target 14.2: Protect and restore ecosys-

tems

SDG 15 Life on Land Target 15.5: Protect biodiversity and natu-

ral habitats

EU Mission Area C Healthy Oceans and Natural Waters

EU Mission Area D Carbon-Neutral and Smart Cities

Sendai Framework Priority 3: Investing in disaster risk reduc-

tion for resilience through structural and 

non-structural measures

Nature-based solutions (NBS) voor waterveiligheid en 
 waterbeschikbaarheid
Het programma Duurzaamheid werkt aan de ontwikkeling en imple-
mentatie van ‘nature-based solutions’ (NBS) voor waterveiligheid en 
waterbeschikbaarheid met een prioriteit op de Nederlandse situatie. 
NBS dienen altijd meerdere functies naast waterveiligheid en/of -be-
schikbaarheid, zoals natuur, recreatie, en andere lokale functies. NBS 
voor waterveiligheid en/of beschikbaarheid beogen een optimale 
combinatie tussen het natuurlijk systeem en relevante waterbeheer-
doelen. Zo gebruiken NBS voor waterveiligheid natuurlijke proces-
sen zoals golfdynamiek, sedimentatie, en vegetatieontwikkeling om 
waterveiligheidsdoelen te halen. Terwijl de oplossing tegelijkertijd 
ook meerwaarde biedt voor het ecosysteem. Een (herstel van een) 
goed functionerend ecosysteem is een voorwaarde voor een robuus-
te (semi-) natuurlijke waterkering. Immers, zonder een gezond en 
veerkrachtig ecosysteem is niet alleen de natuur gemankeerd, maar 
wordt ook het risico op het falen van een natuurlijke waterkering ver-
hoogt. NBS voor waterbeschikbaarheid richten zich met name op het 
duurzaam vasthouden van water in bovenstroomse gebieden (bijv. in 
wetlands en de ondergrond) zodat dit water tijdens droge periodes 
langer beschikbaar blijft voor gebruik voor drinkwater, landbouw en 
natuur als onderdeel van een klimaatrobuust catchment-beheer. 

De gewenste impact van het programma duurzaamheid is het moge-
lijk maken van NBS in de praktijk, ofwel de implementatie. Er is in de 
afgelopen decennia veel kennis over het functioneren van NBS ontwik-

vorming. Hieronder valt het kwantificeren van grondstofcycli, het 
‘scoren’ van circulaire, duurzame en nature-based alternatieven op 
bijvoorbeeld het bereiken van SDG’s doelen, en het afwegen van 
risico’s (programmalijn 1). We werken aan oplossingen en strategie-
en voor het duurzaam beheer van ecosystemen, slim (her)gebruik 
van grondstoffen, en duurzame, nature-based solutions voor de 
inrichting van een veilige en veerkrachtige delta (programmalijn 2). 
We zetten in op methodes en instrumenten die implementatie en 
mainstreamen van duurzame oplossingen en strategieën mogelijk 
maken. We bouwen aan een inclusieve, multi-stakeholder aanpak, 
een landschapsbenadering en duurzame business cases (program-
malijn 3). 
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keld en tientallen concepten zijn uitgewerkt en in pilot vorm toegepast. 
Het mainstreamen van dit gedachtengoed en toegepast krijgen in de 
praktijk draagt direct bij aan MMIP E3 (Duurzame rivieren, meren en 
intergetijdengebieden) en aan MMIP C1 (Klimaatbestendig landelijk 
gebied: voorkomen van wateroverlast en watertekort). 
We gaan direct aan het werk met waterschappen en Rijkswaterstaat 
en de projecten die zij uitvoeren voor waterveiligheid en waterbe-
schikbaarheid. Op dit moment is het lastig om in deze projecten 
de synergie met natuur op te zoeken, bijvoorbeeld vanwege (Natu-
ra2000) wetgeving, terwijl er kansen worden gezien voor een inte-
grale aanpak en NBS. 
Voor NBS voor waterveiligheid gaan we onderzoeken wat de kansen 
en belemmeringen zijn die een proactieve aanpak tussen watervei-
ligheid en natuur in de veiligheidsopgave die er op dit moment is. 
Enerzijds zal dit werk plaatsvinden in het HWBP innovatieproject Dij-
ken en Natuur, en anderzijds in het EU projectvoorstel NatureNomics 
dat hiermee gekoppeld is. 
Voor NBS voor waterbeschikbaarheid wordt vanuit een droogteper-
spectief in het landelijk gebied binnen een koppeling met het con-
cept klimaatrobuust catchment management invulling gegeven aan 
vergelijkbare vragen rondom implementatie. 
De output is inzicht vanuit de praktijk waar de kansen en belemme-
ringen liggen voor het combineren van waterveiligheids- en beschik-
baarheidsdoelen en natuur en methodes en instrumenten om de 
kansen te benutten en belemmeringen op te lossen. Dit heeft direct 
impact op de waterveiligheidsprojecten van het HWBP en de droog-
tedossiers bij waterschappen en daarnaast worden bevindingen 
gedeeld in wetenschappelijke publicaties.

Klimaatbestendig en waterrobuust ingericht stedelijk gebied
Onder de missie Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied, 
heeft missieproject MMIP C3 als doelstelling stedelijke gebieden in 
2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben, waar-

bij blauw/groen in de stad een vanzelfsprekendheid is. Programma 
Duurzaamheid kan hier een duidelijke maatschappelijke bijdrage 
aan leveren. Door bij te dragen aan het ontwikkelen en optimaliseren 
van Urban NBS maatregelen, zodat deze optimaal kunnen bijdra-
gen aan een klimaatbestendig en waterrobuust ingericht stedelijk 
gebied. Door tools en guidelines beschikbaar te maken voor imple-
mentatie, integratie en van urban NBS in stedelijke plannen, zodat 
Urban NBS een vanzelfsprekendheid wordt. Door het inzichtelijk 
maken van effecten en risico’s van maatregelen, en deze te vangen 
in afwegingskaders om zo geïnformeerde planvorming en besluitvor-
ming te ondersteunen. Binnen het programma zal in 2022 worden 
gewerkt aan het ontwikkelen van methodieken voor het testen en 
kwantificeren van (lange-termijn, cumulatieve) effectiviteit van NBS 
(in termen van bijdragen aan missies, en co-benefits) en het ontwik-
kelen van afwegingskaders om de duurzaamheid en circulariteit van 
NBS inzichtelijk te maken. De verwachte output is o.a. in de vorm van 
rapporten over Urban NBS korte- en langetermijn effectiviteit en kli-
maatrobuustheid, en over hoe afwegingskaders voor duurzaamheid 
en circulariteit kunnen worden toegepast op Urban NBS. Deze kennis 
kan op deze manier sturende en uitvoerende stedelijke partners 
informeren en zo bijdragen aan betere ontwerpen, geïnformeerde 
maatregelselectie, effectievere integratie in stedelijke plannen, die 
op hun beurt bijdragen aan klimaatbestendige en waterrobuuste 
stedelijke gebieden. 

Duurzaam circulair (her)gebruik van sediment 
SDG9, dat zich richt op Industry, innovation and infrastructure, heeft 
als doelstelling het bouwen van klimaatrobuuste infrastructuur, het 
promoten van inclusieve en duurzame industrialisatie, en het aan-
moedigen van innovatie. Een van de doelstellingen is het vergroten 
van resource-use efficiëntie, en meer toepassing van schone en mi-
lieuvriendelijke maatregelen en processen. Programma Duurzaam-
heid wil hieraan bijdragen, met name op het gebied van duurzaam 

circulair (her)gebruik van sediment in natte infrastructuur. In 2022 
zal programma Duurzaamheid verder werken aan het ontwikkelen 
en optimaliseren van natte infrastructuur innovaties (hergebruik van 
bagger, ontzilting van slib, bagger als bouwstof, Meegroeidijk), waar-
bij circulaire winning, transport en gebruik van materiaal, verant-
woord hergebruik van sediment en inzichtelijk maken en beperken 
van emissies en andere omgevingseffecten centraal staan. Output 
zal de vorm hebben van verschillende openbare rapporten, waarbij 
de opgedane kennis verdere nationale en internationale beleidsont-
wikkeling en planvorming kan informeren en eventueel sturen. 

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS, HWBP, 

RVO

Kennispartners WEnR, IMARES, Technische 

 Universiteit Delft,Universiteit 

Utrecht, Wageningen Universiteit, 

Twente Universiteit, NIOZ, National 

University Singapore

Nederlandse overheden 

en organisaties 

Diverse waterschappen, Prov. 

 Groningen/gemeente Delfzijl

Internationale overheden 

en organisaties

IUCN, WereldBank, WWF/TNC/Wet-

lands International, ADB/WB/IDB, 

USACE, KICT, IAHR/CEDA/PIANC

Private sector Ecoshape 3.0 – consortium partijen

Havenbedrijven (o.a. Rotterdam, 

Venetie, HongKong)
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3.2.11. Gezonde ecosystemen

De druk op de ecosystemen neemt toe door groei van de bevolking 
en economie. Ingrepen in water- en bodemsysteem belasten de eco-
logische veerkracht van rivieren, meren, estuaria, kustwateren en 
grondwater. Meststoffen en stoffen zoals gewasbeschermingsmid-
delen, medicijnresten en (micro)plastics vormen een toenemende 
bedreiging voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Hier-
door staan de diensten die ecosystemen voor de maatschappij leve-
ren onder druk. Daarbij is de gezondheid op een directe en indirecte 
wijze afhankelijk van de kwaliteit en functioneren van ecosystemen. 
Om tot gezondere ecosystemen voor mens en natuur te komen is in-
zicht en informatie nodig over inrichting en beheer van ecosystemen, 
en kennis over bronnen, transport en gedrag en impact van stoffen. 
Het complex aan stressfactoren vraagt om integrale kennis van de 
systemen in relatie tot de ontwikkelingen en menselijke activiteiten, 
in de keten van ecologie, waterkwaliteit, ondergrond, hydrologie, 
sediment, morfologie en hydrodynamica. Voor onderbouwing en ont-
werpen van oplossingen voor gezonde ecosystemen is deze kennis 
noodzakelijk.

In dit programma ontwikkelen we systeemkennis en maken deze 
hanteerbaar voor het vinden van antwoorden op complexe vraag-
stukken met behulp van instrumentarium, ontwerp van oplossingen 
en inrichtingsconcepten. Hiermee kunnen handelingsperspectieven 
gezocht worden en kan advies gegeven worden bij besluitvorming. 
Het programma gaat over kennis van het ecologisch en chemisch 
functioneren van water- en bodemsystemen, de invloeden van 
klimaatverandering en menselijke ingrepen daarop en de wissel-
werking tussen ecosysteemgezondheid en menselijke gezondheid. 
Kennis voor het ontwerpen van herstelmaatregelen en het inzichte-
lijk maken van de toestand en trends met meetmethoden, data-ana-
lysetechnieken, modelinstrumenten en informatiesystemen staat Figuur 19 Gezonde ecosystemen
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centraal. Door het analyseren van scenario’s schetsen we de trends 
van ecologische veerkracht en waterkwaliteit. Bovendien bieden de 
scenario’s inzicht welke ecosysteemdiensten mogelijk zijn bij ontwik-
kelingen in tijd en ruimte en keuzes van maatregelen. 
 
Broeikasgasemissie uit watersystemen verminderen
Waterbeheerders werken hard aan het terugdringen van hun 
CO2-footprint, voornamelijk door verbeteringen in de bedrijfsvoe-
ring. Hiermee dragen ze bij aan het realiseren van de klimaatdoelen, 
zoals afgesproken in Parijs. Maar er valt meer te behalen door het 
terugdringen van de emissie uit watersystemen. Drie activiteiten zijn 
nader belicht. 
1.  Emissies uit oppervlaktewater in beeld. In het project BlueCan 

wordt deze ‘vergeten’ broeikasgasemissie onderzocht in regionale 
wateren. In 2019 en 2021 zijn door Witteveen+Bos en Deltares me-
tingen gedaan in samenwerking met groot aantal waterschappen 
en STOWA. De eerste resultaten tonen een sterk verband tussen 
de uitstoot van broeikasgassen en de belasting met nutriënten. De 
emissie uit de meren met een lage nutriëntenbelasting is tot een 
factor 10 lager dan de emissie uit de meren met een hoge nutriën-
tenbelasting. De monitoring wordt ook in 2022 voortgezet en op 
basis van de verkregen data wordt het modelinstrumentarium voor 
waterkwaliteit hierop doorontwikkeld. 

Programmalijnen

Lijn 1 Systeemkennis: Het ontwikkelen van kennis over pro-

cessen in het water en de bodem met betrekking tot wa-

terkwaliteit, ecologie, ondergrond en sediment, in relatie 

tot emissies, klimaatverandering, duurzaam gebruik van 

ecosystemen en de impact op de gezondheid van mens 

en natuur.

Lijn 2 Instrumentarium: Het ontwikkelen van een samenhan-

gend instrumentarium voor het diagnosticeren en simu-

leren van processen in water en de impact op ecosys-

temen en gezondheid. Het instrumentarium bestaat uit 

simulatiesoftware, data science technieken en meet- en 

monitoringstechnieken.

Lijn 3 Impact en Scenario’s: Het analyseren van de impact 

van toekomstscenario’s (klimaatverandering, ruimtelijke 

ontwikkelingen) op ecosysteemdiensten en gezondheid 

van mens en natuur. Het verkennen van de invloed van 

innovatieve oplossingsrichtingen op de middellange en 

lange termijn ontwikkeling van ecosystemen. 

Lijn 4 Oplossingen en inrichting: Het uitwerken van oplossingen 

voor ecologische en waterkwaliteitsvraagstukken en de 

wisselwerking hiervan met grootschalige, lange termijn 

ontwikkelingen zoals klimaatverandering en maatschap-

pelijke ontwikkelingen. Hierbij horen groene saneringen, 

nature-based solutions, methoden om broeikasgassen 

vast te leggen en innovatieve inrichtingsconcepten.

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV C: Klimaat-

bestendig landelijk en 

stedelijk gebied

MMIP C4 Verbeteren waterkwaliteit

KIA LWV E: Duurzame 

en veilige Noordzee, 

oceanen en binnenwa-

teren

MMIP E1 Duurzame Noordzee    

MMIP E3 Duurzame rivieren, meren en 

intergetijdengebieden

KIA LWV F: Nederland 

best beschermde 

delta

MMIP F1 Verduurzamen en kosten-

beheersing uitvoeringsprojecten 

 waterbeheer

SDG 3 Good health 

and wellbeing 

Target 3.9: substantially reduce the num-

ber of deaths and illnesses from [...] water 

and soil pollution and contamination

SDG 6 Clean water and 

sanitation

Target 6.3: improve water quality    Target 

6.6: protect and restore water-related 

ecosystems

SDG 14 Life below 

water

Target 14.1: prevent and significantly re-

duce marine pollution of all kinds    Target 

14.2: sustainably manage and protect 

marine and coastal ecosystems 

SDG 15 Life on land Target 15. 1: conservation, restoration and 

sustainable use of terrestrial and inland 

freshwater ecosystems and their services

EU mission area C. Healthy Oceans and Natural Waters     

E. Soil Health for sustainable food. 

Sendai framework Priority 3. Investing in disaster risk reduc-

tion for resilience through structural and 

non-structural measures
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2.  Emissie bij nat grondverzet. In 2021 wordt bij de aanleg van het 
achtste eiland van Marker Wadden de emissies van broeikasgas-
sen (CO2 en CH4) gemeten. De hypothese is dat broeikasgase-
missies uit het sediment vele malen hoger zijn dan de emissies 
die vrijkomen door de operatie van het opspuiten va de eilanden. 
We gebruiken hiervoor een Eddy Covariance meettoren voor die 
recent door Deltares is aangeschaft dankzij een bijdrage van het 
Ministerie van IenW met steun van de adviesbureaus uit het con-
sortium van de TKI proeftuin Duurzaam en kostenefficiënt grond-
verzet. Het onderzoek kan plaatsvinden dankzij een TKI subsidie 
van EcoShape.

3.  Kennis-community. Broeikasgasemissies uit natuurlijk watersys-
tem is nog een vrij onbekend terrein en is complex qua processen 
(bodem, gas, lucht). We willen daarom de verschillende actoren 
uit de uiteenlopende werkvelden betrekken en zijn daarom bezig 
fondsen te werven om de verschillende actoren, zowel aan de kant 
van beleidsontwikkeling, kennisontwikkeling en operationeel be-
heer en uitvoering, bij elkaar te brengen. Daarnaast willen we een 
platform op richten waarmee de reeds opgedane kennis optimaal 
verspreid wordt en gezamenlijk initiatieven voor vervolgacties wor-
den gerealiseerd. Zo’n platform bestaat nog niet, zowel nationaal 
als internationaal, terwijl de problematiek wereldwijd speelt.

 
Noordzee in transitie
De Noordzee staat de komende jaren voor grote veranderingen op 
het gebied van energie productie (grote uitbreiding van offshore wind 
en zon op water), verandering in voedselproductie (omslag van vis-
serij naar kweek) en het halen van doelstellingen op het gebied van 
natuur. Met name opschaling van de gebruiksfuncties en van natuur-
herstel kan een impact hebben op het functioneren van het fysische 
en het ecologische systeem. De verschillende transities beïnvloe-
den elkaar. Deltares neemt, samen met collega’s van Wageningen 
Marine Research (WMR) en NIOZ een centrale rol in dit geheel. Niet Figuur 20: Broeikasgassen in de delta
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alleen hebben wij een onderzoeks- en adviesfunctie, maar Deltares 
signaleert ook ontwikkelingen die vroegtijdig aandacht verdienen. 
Samen met de collega-instituten voeren we scenariostudies uit die 
veranderingen in het voedselweb en de biodiversiteit ten gevolge van 
menselijk ingrijpen in kaart brengen en we ontwikkelen methodieken 
waarmee beleidsmakers in dit complexe geheel van functies keuzes 
en afwegingen kunnen maken over de basisbehoeften van Neder-
land (energie, voedsel, ruimte, water) en het ecologisch plafond 
van het systeem. Activiteiten in dit programma dragen hiermee bij 
aan een gezonder ecosysteem voor de Noordzee en vinden plaats 
in samenwerking met het gebiedsgerichte programma Zeeën en 
 Kustgebieden.

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS, WVL

Kennispartners WEnR, WMR, KWR, RIVM, NIOZ, 

NIOO, TNO, PBL, TUD, WUR, RUN 

Nederlandse overheden 

en organisaties 

Waterschappen, provincies, STOWA, 

Natuurmonumenten

Internationale overheden 

en organisaties

UNEP, NUS, UFZ, IIASA, WWF

Private sector Nederlandse adviesbureaus
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3.2.12.  Energietransitie

Eén van de grootste mondiale uitdagingen is de energietransitie. 
Het programma Energietransitie beoogt met kennis, systeem- en 
procesinnovaties de energietransitie te faciliteren en te versnellen. 
Met onze systeemkennis van water- en ondergrond en infrastructuur 
en sociaal–economische kennis helpen we om (inter)nationale en 
regionale ambities waar te maken. Uitgangspunt hierbij is betaalbare, 
betrouwbare, praktisch uitvoerbare en maatschappelijk aanvaard-
bare oplossingsrichtingen en technologieën. Het programma neemt 
alle onderdelen van het kennis- en innovatieproces in beschouwing: 
systeemanalyse, ontwerpaspecten, meten en monitoren, modelle-
ren, handelingsperspectieven, implementatie en effecten.

In de komende jaren richt het programma zich op:
1.  Duurzame energiediensten in de vorm van warmte uit water en 

bodem geïntegreerd in collectieve warmtenetten. Het betreft 
winning, opslag en transport van warmte en koude. Het gaat met 
name om aquathermie en warmtekoude opslag. De versnelling 
gaat over geïntegreerde warmtesystemen met aansluiting van 
meerdere duurzame energiebronnen en laag- en hoog-thermische 
opslag. Slimme sturing is cruciaal. Besparing heeft ook aandacht.

2.  Duurzame energiediensten in de vorm van elektriciteit vanuit 
water en bodem: windenergie, zon op water, waterkracht en wa-
terstof. Het betreft infrastructuur, conversie, transport en opslag. 
Onze kennis, tools en modellen richten zich op kostenefficiëntie, 
optimalisatie, voorspelbare productie en beperking van risico’s.

3.  Ruimtelijke en ecologische gevolgen en medegebruik. Inzicht in 
ruimtelijke en ecologische gevolgen van grootschalige toepassing 
van energiediensten in water en bodem (aquathermie, geothermie, 
zonne- en windenergie, waterkracht, warmtekoudeopslag, hoog-
temperatuuropslag), afwegingen voor multi-functioneel gebruik 
en het versterken van biodiversiteit. Ook is er aandacht voor de 
implementatie wet- en regelgeving.

Figuur 21 Energietransitie
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Programmalijnen

Lijn 1 Duurzame energiediensten in de vorm van warm-

te uit water en bodem geïntegreerd in collectieve 

warmtenetten, met focus op aquathermie en opslag 

van warmte en in mindere mate geothermie.

Lijn 2 Duurzame energiediensten in de vorm van elektri-

citeit vanuit water en bodem: windenergie, zon op 

water, waterkracht en transport & opslag van water-

stof.

Lijn 3 Ruimtelijke en ecologische gevolgen en medege-

bruik: Inzicht in gevolgen van grootschalige toepas-

sing van energiediensten: aquathermie, geothermie, 

zonne- en windenergie, waterkracht, warmtekou-

deopslag, hoogtemperatuuropslag.

Lijn 4 Systeemintegratie en ondersteuning opschaling.

Lijn 5 Integratie energietransitie met andere opgaven en 

transities

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA Energietransitie & Duurzaamheid Missie A. Een volledig CO-vrij 

elektriciteitssysteem in 2050

MMIP 1, Hernieuwbare elektriciteit op zee

MMIP 8 Elektrificatie en radicaal  vernieuwde processen

MMIP 13 Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem 

MMIP 2 Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land

MMIP 13 Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem 

KIA Energietransitie & Duurzaamheid Missie B. Een CO2 vrije 

 gebouwde omgeving

MMIP 3 Versnelling van energierenovaties-in-de-gebouwde-omgeving

MMIP 4 Duurzame warmte en koude in  

de gebouwde omgeving inclusief  glastuinbouw 

MMIP 5 Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

KIA Energietransitie & Duurzaamheid Missie C. In 2050 zijn  

grondstoffen, producten en processen […] 80% circulair

MMIP 6 Sluiting van industriële ketens

MMIP 7 Een CO2-vrij industrieelwarmtesysteem

KIA LWV C: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied MMIP C1 Klimaatbestendig landelijk gebied

MMIP 12 Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik

KIA LWC E: Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en 

 binnenwateren

MMIP E1 Duurzame Noordzee

KIA LWV F: Nederland best beschermde delta MMIP F4 Energie uit water

SDG 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 

energy for all

Target 7.2: Increase global percentage of renewable energy

Target 7.3: Double the improvement in energy efficiency

EU Mission Areas Adaptation to climate change including societal transformation

4.  Systeemintegratie en ondersteuning opschaling. Het betreft 
ontwikkeling van integrale modellen van water- en ondergrondsys-
temen en integratie van warmte- en elektriciteitssystemen ter on-
dersteuning van de opschaling van winning en opslag van energie, 
én het ontwikkelen van transitiepaden en beslissingsondersteu-
nende instrumenten die bijdragen aan keuzes en afwegingen in het 
energiebeleid.

5.  Integratie energietransitie met andere opgaven en transities. Inte-
gratie zal vorm krijgen door uitwerking van gebiedsgericht opga-
vengestuurd werken. Daarmee draagt het bij aan  omgevingsbeleid.
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Water en bodem nog belangrijker in duurzame collectieve 
 warmtesystemen 
Nederland en de wereld staan voor een grote opgave om duurzaam 
energie op te wekken. Eén van de doelen van het klimaatakkoord is 
om in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas te hebben. De ver-
wachting is dat de helft daarvan, ofwel 750.00 woningen, in 2030 via 
duurzame collectieve warmtesystemen van warmte kunnen worden 
voorzien. Het water- en bodemsysteem kan een grote rol spelen 
als energiebron voor duurzame collectieve warmtesystemen. Wa-
ter en bodem spelen een belangrijke rol als warmtebron (zoals in 
aquathermie en geothermie) en als opslag- en transportmedium, 
zoals in warmte-koude opslag en hoge temperatuuropslag. Gebruik 
van water en bodem voor de warmtetransitie heeft ecologische en 
ruimtelijke effecten op het water- en bodemsysteem, waarvan de 
negatieve effecten geminimaliseerd moeten worden. De uitdaging is 
om duurzaam gebruik te borgen en te zorgen voor een haalbare en 
maakbare ruimtelijke inpassing in het stedelijk gebied. Dit vraagt om 
aanlegmethoden die minder hinder geven en tegen lagere maat-
schappelijke kosten. Deltares heeft kennis en kunde om duurzame 
collectieve warmtesystemen uit water- en bodemenergie veerkrach-
tig te ontwerpen en te beheren, ten eerste in Nederland en in toe-
nemende mate in de rest van Europa. We ontwikkelen oplossingen 
waarbij water en bodem duurzaam als bron én als opslag van warmte 
en koude kunnen worden ingezet. We zullen een leidende positie op-
pakken in de opschaling, verduurzamen van bron/opslag en kosten-
reductie. Het samenwerken van partijen uit de warmteketen aan aan 
deze opgave garandeert dat er gewerkt wordt aan kennisproducten 
en publicaties die gevraagd en gewenst zijn. Samen zorgen we ook 
voor zowel de benodigde maatschappelijke impact (en bijdragen aan 
de missies), als de wetenschappelijke impact. Uitwerking vindt plaats 
in onder andere het consortium WarmingUP. Daarnaast is er een 
groeifondsvoorstel in voorbereiding: NieuweWarmteNu! Dit voorstel 
beoogt de realisatie van duurzame collectieve warmtesystemen te 

versnellen door de onrendabele top van deze systemen te financie-
ren en andere knelpunten weg te nemen.

Op weg naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem
Het tegengaan van de klimaatverandering vraagt, op weg naar 2050, 
een CO2-vrij elektriciteitssysteem. Deze transitie is onderdeel van de 
omslag naar een circulaire, CO2-vrije economie en samenleving. Een 
CO2-vrij elektriciteitssysteem betekent onder andere dat bestaande 
fossiele bronnen van elektriciteit worden vervangen door hernieuw-
bare bronnen. Dat is al volop gaande: er worden grote windparken 
op zee gebouwd en burgers wekken hun eigen elektriciteit op met 
zonnepanelen. Deze omslag moet worden versneld, ook om te 
kunnen voorzien in de extra behoefte aan hernieuwbaar opgewekte 
elektriciteit als gevolg van elektrificatie in de sectoren mobiliteit, 
landbouw, gebouwde omgeving en industrie. De betrouwbaarheid 
van het elektriciteitssysteem dient te allen tijde te worden geborgd 
als in 2030 een groot deel van alle elektriciteit hernieuwbaar wordt 
opgewekt. Daarbij past een aanpak die ruimte biedt voor aanpassing, 
flexibiliteit en versnelling.

In 2030 in Nederland komt 70 procent van alle elektriciteit uit her-
nieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land 
en met zonnepanelen op daken en (drijvende) zonneparken. Tegelijk 
groeit de vraag naar elektriciteit. Omdat de stroomvoorziening meer 
afhankelijk wordt van het grillige weer zijn veel maatregelen nodig 
om de levering en de vraag goed op elkaar aan te sluiten. Onze ken-
nis, experimentele faciliteiten, instrumenten en modellen richten zich 
op kostenefficiëntie, technische optimalisatie, voorspelbare produc-
tie en beperking van risico’s voor zowel mens en milieu. Er wordt in 
2022 concreet gewerkt aan innovatieve oplossingen en innovaties 
voor wind op zee met als output; proof of concepts voor aantal nieu-
we fundatietechnologieën (installatie en decommisioning), richtlijnen 
en handboeken betreft ‘scour’ en erosie, inzichten en kennis rondom 

Photographer Ulrich Wirrwa
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faalkansen en mechanismen van offshore transport kabels, mul-
ti-use en offshore demonstratie pilots binnen de EU. Verder wordt in 
het projectportfolio binnen deze lijn gewerkt aan zon op water en zon 
op dijken (land), en een geavanceerd rekenmodel voor het effect van 
opwarming van drinkwater door elektriciteit kabels (invloedszone). 
De impact richt zich met deze lijn (en deels lijn 3) op technische, 
ruimtelijke, en ecologische veranderingsvraagstukken op verschil-
lende TRL’s. Op termijn zal deze output bijdragen aan het mogelijk 
maken van de benodigde schaalsprong voor offshore duurzame 
energie, vooral offshore windenergie, maar voor de langere termijn 
ook op offshore zonne-energie. Met focus op kostenreductie en op-
timalisatie (veilig en betaalbaar opschalen) en integratie in de omge-
ving (ecologie en multifunctioneel gebruik). 

3.2.13  Risico Analyse en Management

Dit methodologische programma behelst de fundamentele en kwan-
titatieve analyse van risico’s en het ontwikkelen van (probabilistische) 
technieken die toegepast kunnen worden in projecten waar risicobe-
heersing aan de orde is, zowel voor natuurrampen als infrastructurele 
werken. Daarnaast wordt binnen het programma kaders ontwikkeld 
voor risico-gebaseerde afwegingen binnen klimaatadaptatie vraag-
stukken, en wordt de toepassing van data science technieken binnen 
kwantitatieve risico analyse verkend. Hiermee levert het programma 
een belangrijke bijdrage aan de Deltares perspectieven ‘Veilige Del-
ta’s’, ‘Veerkrachtige Infrastructuur’ en ‘Toekomstige Delta’s’.

Risicomanagement speelt een belangrijke rol bij de veilige en duur-
zame inrichting van deltagebieden en is daarmee relevant voor veel 
Deltares projecten. De kansen op en gevolgen van ongewenste 
disruptieve gebeurtenissen (zoals overstromingen, andere klimato-
logische gebeurtenissen of uitval van kritieke infrastructuur) moeten 
zoveel mogelijk gereduceerd worden. Tegelijkertijd moeten maatre-

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS, EZK, BZK, LNV 

Kennispartners MARIN, TNO, KWR Water Research; Erasmus Universiteit Rotterdam, Saxi-

on Hogescholen, TU Twente, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Utrecht, 

 Wageningen Research, en 

Nederlandse overheden 

en organisaties 

RVO, PBL, Netwerk Aquathermie, Expertise Centrum Warmte, Stichting 

Warmtenetwerk, Programma Aardgasvrije Wijken, STOWA, Geothermie Ne-

derland, en diverse provincies, gemeenten, waterschappen, bewonerscollec-

tieven, living labs

Internationale overheden 

en organisaties

Europese Commisie, Europa, UAE, Saudi Arabia, VK, Taiwan, Japan,  

Vietnam, USA

Private sector offshore contractors (o.a. Van Oord, Boskalis, Deme, Jan de Nul); energy 

utilities (o.a Shell, Vattenfall, Eneco); network operators (o.a. Tennet, State 

Grid Corporation of China); consultants (Marlinks, Primo Marin) and insure-

res (AXA, Delta Lloyd); hydropower-companies (o.a. Salto Grande (Uruguay), 

WarmingUP consortium: warmtebedrijven (o.a. Eneco, Vattenfall),  netbe-

drijven (o.a. Capturam, Enpuls), partijen in bodemenergie (BodemenergieNL, 

EBN, Engie, Huisman en Shell), adviesbureaus, installatiebedrijven
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gelen daartoe binnen de grenzen van maatschappelijk acceptabele 
kosten en schaarse ruimte uitgevoerd kunnen worden. Het is daar-
om van groot belang om kennis te hebben van bestaande risico’s en 
mogelijke maatregelen om deze te reduceren. 

Risico’s worden gekwantificeerd met een verscheidenheid aan (pro-
babilistische) tools. Deze tools bieden handvatten om zowel risico’s 
als de effecten van mitigerende maatregelen te bepalen. De tools 
kwantificeren de kans op optreden van gebeurtenissen (‘faalkansa-
nalyse’) en de gevolgen met betrekking tot slachtoffers, economi-
sche schade, functioneren van (kritieke) infrastructuur, indirecte 
schade, sociale ontwrichting en het wegvallen van basisvoorzienin-
gen. De combinatie van kansen en gevolgen resulteren in relevante 
indicatoren voor het risico.
Faalkansanalyse biedt belangrijke voordelen bij het beoordelen van 
bestaande en ontwerp van nieuwe infrastructuur. Zo kan de kans 
op falen of niet-beschikbaarheid scherper worden beoordeeld en 
kan de levensduur op een verantwoorde manier worden verlengd, 
leidend tot significante besparingen. Bij ontwerp en bouw van nieuwe 
infrastructuur kunnen risicoanalyse en -management tot veiligere en 
kosten-effectievere oplossingen leiden. Het gebruik van data science 
technieken hierbij biedt nieuwe mogelijkheden door de ontsluiting 
van grote datasets.

De onzekerheid die gepaard gaat met klimaatverandering en de bij-
behorende gevolgen vraagt om een risico-gebaseerde aanpak. Om 
het nemen van beslissingen en vormen van beleid omtrent klimaat-
adaptatie vraagstukken te ondersteunen worden daarom risico-ge-
baseerde afwegingskaders ontwikkeld binnen dit programma.

Dit programma levert essentiële bouwstenen voor onderzoeksgebie-
den zoals Hoogwaterbescherming, Natuurrampen, Infrastructuur-
systemen, de Vernieuwing en Renovatie en Waterbeschikbaarheid.

Programmalijnen

Lijn 1 Natuurrampen: Kwantificeren van gevolgen en risico’s van 

natuurrampen zoals overstromingen, stormen, droogtes en 

aardverschuivingen.

Lijn 2 Infrastructuur: Betrouwbaarheidsanalyse van kritieke 

infrastructuur ter ondersteuning van risico-geïnformeerde 

aanpassings-, vervangings- en versterkingsopgaven. 

Lijn 3 Risico-geïnformeerde klimaatadapatie: Bepalen van ver-

anderingen in klimaat-gerelateerde risico’s onder verschil-

lende scenario’s van klimaatverandering, ter ondersteuning 

van het maken van keuzes in het kader van klimaatadapatie.

Lijn 4 Data science voor kwantitatieve risico analyse: 

Kwantitatieve risicoanalyse met gebruik van geavanceerde 

data-technieken zoals artificial intelligence (AI), datafusion 

en Machine Learning (ML).

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV C: Klimaat-

bestendig landelijk en 

stedelijk gebied.

MMIP C3 Waterrobuust en klimaatbe-

stendig stedelijk gebied

KIA LWV F: Nederland 

is en blijft de best be-

schermde en leefbare 

delta ter wereld, ook 

na 2100

MMIP F3 Nederland Digitaal Waterland
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Meer aandacht voor risico’s voor sociaal kwetsbare groepen
Bij het nemen van maatregelen om de gevolgen van natuurrampen 
te reduceren wordt vaak een maatschappelijke kosten-baten analyse 
(MKBA) toegepast. In de traditionele aanpak van de MKBA is daarbij 
vaak onvoldoende aandacht voor de relatief kwetsbare groepen in de 
samenleving, bijvoorbeeld doordat het voorkomen van schade aan 
huizen in welgestelde gebieden als grotere baten meetellen dan het 
voorkomen van schade aan huizen in armere wijken.

Deltares werkt aan de ontwikkeling en verbetering van methoden 
voor klimaatadaptatie die een risico-geïnformeerde planning onder-
steunen. In de gebruikte aanpak wordt de stakeholders gevraagd de 
doelen van haar adaptatieplan te specificeren. Deze doelen kun-
nen een maximaal acceptabel risiconiveau omvatten, maar ook op 
gelijkheid gebaseerde doelen, zoals een maximaal risiconiveau voor 
kwetsbare gemeenschappen, of meer tastbare doelen zoals het aan-
tal huizen in kwetsbare gebieden dat wordt getroffen in een specifie-
ke gebeurtenis. 

Deltares ontwikkelt instrumenten om de doelen te kwantificeren 
en een rechtvaardige planning van klimaatadaptatie te ondersteu-
nen. Het Delft-FIAT flood impact tool kan gebruik maken van soci-
ale kwetsbaarheid indices om schade te verdelen over kwetsbare 
klassen, of het aantal kwetsbare huizen te specificeren dat wordt 
getroffen door overstromingen. Deze instrumenten stellen gemeen-
schappen in staat om adaptatiemaatregelen te evalueren in termen 
van de rechtvaardige doelen die zij stellen voor hun klimaataanpas-
singsplannen.
 

Figuur 22 Voorbeeld van een “kwetsbaarheidindexindex” van Lake Charles (VS). De 
index gaat van 0 (niet kwetsbaar) naar 1 (zeer kwetsbaar). De kaart toont tevens de 
overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar.
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Risico-gebaseerde infra asset management
Het in stand houden, aanpassen en/of vervangen van bestaande 
infrastructuur netwerken en assets is een majeure uitdaging voor de 
komende decennia. Een aanzienlijk deel van de infrastructuur nadert 
het einde van de ontwerplevensduur en is onderhevig aan degrada-
tie. Tegelijk veranderen de eisen door hogere veiligheidseisen, inten-
siever gebruik of klimaatverandering. Risico-gebaseerde prioritering, 
keuze en ontwerp van maatregelen leiden tot optimaal gebruik van 
schaarse investeringsmiddelen. 
De belangrijkste onderdelen van risico-gebaseerde beslisinforma-
tie zijn de karakterisering van gevaren (hazards) of belastingen, de 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van netwerken en assets, en 
de kwantificering van gevolgen bij falen van (vitale) infrastructuur. 
Om het genereren van de beslisinformatie te faciliteren worden in 
dit programma methoden en tools ontwikkeld en verbeterd, die in 
verschillende toepassingsdomeinen bruikbaar zijn:
•  robuuste en efficiënte reliability analysis (output: algoritmes en 

tools voor betrouwbaarheidsanalyse met meta-modellen)
•  probabilistische modellering van ondergrondeigenschappen met 

grote invloed op infra performance (output: algoritmes en tools 
Bayesian site characterization BaySiC)

•  risico-gebaseerde ontwerpconcepten voor kustbouwwerken (bv. 
breakwaters)

•  guidelines voor reliability-based design en assessment van geo-
technische constructies (output: Eurocode 7 guidelines)

•  operationalisering van structural health monitoring en reliability 
updating technieken voor betere acquisitie en gebruik van monito-
ring- en meet- en performance data

Door de beschreven methode- en toolontwikkeling wordt praktisch 
gebruik van de beschreven technieken in domeinen als waterkerin-
gen, haveninfra, kustwaterbouw, (spoor)wegen mogelijk gemaakt, 
alsmede door het opstellen van richtlijnen en aanpassing van de 
relevante regelgeving.

Het gebruik van de beschreven technologie zal op termijn leiden tot 
optimaal gebruik van bestaande en inwinning van nieuwe data, en 
daarmee tot reductie van onzekerheden en een scherp beeld van de 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van infrastructuur netwerken 
en assets. Dit maakt veilig gebruik van verouderende infra mogelijk 
en voorkomt onnodige ingrepen. Tegelijk faciliteert de beslisinforma-
tie in termen van risico’s en onzekerheden kosten-efficiënte maatre-
gelen waar nodig, ook wat betreft klimaatbestendige inrichting van 
landelijk en stedelijk gebied. 

Risico-gebaseerde klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie is één van de belangrijkste uitdagingen in de ko-
mende decennia. In dit programma worden methodes ontwikkeld 
ter kwantificering van onzekerheden in lange-termijn trends, en voor 
risk-informed decision making. De beslisinformatie die met de hier 
ontwikkelde tools wordt gegenereerd helpt adviseurs en bestuurders 
in het transparant maken van effecten en trade-offs, bij het vergelij-
ken en aanscherpen van klimaatadaptatie scenario’s en van concrete 
maatregelen. 

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS

Kennispartners Onder andere TNO

Nederlandse overheden 

en organisaties 

Onder andere Gemeente Amsterdam

Internationale overheden 

en organisaties

Department of Homeland Security 

(DHS), Federal Emergency Manage-

ment Agency (FEMA)

CEN, ISSMGE (International Society 

of Soil Mechanics and Geotechnical 

Engineering)

Private sector Onder andere Amazon
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Programmalijnen

Lijn 1 Tailored real-time information: Verbeteren van 

de toepasbaarheid van operationele informatie om 

besluitvorming voor, tijdens en na events beter te 

ondersteunen.

Lijn 2 Data driven and hybrid systems: Onderzoeken en 

toepassen van data gedreven en hybride modelle-

ringstechnieken in het operationele waterbeheer 

domein.

Lijn 3 Enriching global data to provide locally relevant 

information: Ontwikkelen van globale voorspelsyste-

men op basis waarvan snel, geautomatiseerd lokaal 

relevante informatie kan worden geleverd.

Lijn 4 Real-time optimization: Verbeteren van slim, ope-

rationeel waterbeheer doormiddel van optimalisatie 

technieken

3.2.14.  Operationele Informatie

In dit programma draait het om operationele informatie over water 
en ondergrond voor crisismanagers en waterbeheerders. Daarmee 
draagt het bij aan de perspectieven Veilige delta’s en Duurzame 
delta’s. Operationele informatie komt tot stand op basis van mo-
delgegevens en actueel beschikbare data, waarbij de uitdaging is 
deze optimaal met elkaar te combineren. Om van meerwaarde te 
zijn bij het ondersteunen van beslissingen is het daarnaast nodig dat 
de informatie is toegesneden op de behoefte van de gebruiker. Het 
programma maakt daarbij onderscheid in drie soorten toepassings-
gebieden:

1.  Het reduceren van de effecten van overstromingen vanuit rivieren 
en aan de kust, van wateroverlast en van milieu-incidenten. Bij 
deze toepassingen zijn de tijdschalen relatief kort: uren tot dagen. 
Voor de crisisbeheersing is daarom de snelle beschikbaarheid 
van nauwkeurige verwachtingen van belang, zodat tijdig gewaar-
schuwd kan worden en gepaste maatregelen mogelijk zijn. Na het 
optreden van een event is behoefte aan informatie voor het effec-
tief bestrijden van (de gevolgen van) het event het bespoedigen 
van herstel.

2.  Het reduceren van de effecten van droogte en verzilting. Voor 
deze toepassingen zijn de tijdschalen relatief lang: weken tot 
maanden. Anticiperende maatregelen zijn in dit geval gestoeld op 
kansverwachtingen, blootstelling en kwetsbaarheid voor droogte 
of verzilting. Tijdens en na het event is behoefte aan informatie en 
handelingsperspectief voor het effectief beheersen van de nega-
tieve effecten en het bespoedigen van herstel.

3.  Het optimaliseren van het dagelijks beheer onder normale om-
standigheden. Daarbij is de uitdaging het maken van kwantifi-

ceerbare afwegingen tussen onderling conflicterende belangen, 
bijvoorbeeld die op het gebied van energievoorziening, landbouw, 
natuur, waterkwaliteit en scheepvaart.

De ambitie van het programma is om de positie van Deltares op het 
vlak van real-time informatie, voorspellen en early-warning te ver-
sterken en uit te bouwen.

Missies MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV C: Klimaat-

bestendig landelijk en 

stedelijk gebied.

MMIP C1 voorkomen van wateroverlast en 

watertekort    

MMIP C3 Waterrobuust en klimaatbe-

stendig stedelijk gebied

KIA LWC E: Duurzame 

en veilige Noordzee, 

oceanen en binnenwa-

teren

MMIP E1 Duurzame Noordzee     

MMIP E3 Duurzame rivieren, meren en 

intergetijdengebieden

KIA LWV F: Nederland 

best beschermde en 

leefbare delta 

MMIP F2 Aanpassen aan versnelde zee-

spiegelstijging en toenemende weersex-

tremen    

MMIP F3 Nederland Digitaal Waterland

SDG 6 Clean Water 

and Sanitation

Target 6.1 achieve universal and equitable 

access to safe and affordable drinking 

water for all.    

Target 6.5 implement integrated water 

resources management at all levels.

SDG 15 Life on Land Target 15.3 combat desertification inclu-

ding land affected by drought and floods

SDG 11 Sustainable ci-

ties and communities

Target 11.5: Reduce the adverse effects of 

natural disasters

Sendai Framework Priority 4: Enhancing disaster prepared-

ness for effective response 
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Global to local multi-hazard forecasts 
Om op wereldwijde schaal impact te hebben en de wereldwijde 
uitdagingen van droogte en overstromingen aan te kunnen gaan , 
zijn mondiaal dekkende voorspellingssystemen nodig die kunnen 
worden verfijnd voor lokale early warning toepassing. Vooral in die 
gebieden waar dergelijke diensten momenteel ontbreken, zal dit de 
beschikbaarheid van dergelijke informatie tijdens extreme gebeur-
tenissen vergroten. Dit zal ook het dagelijkse operationele beheer 
vergemakkelijken en nieuwe kansen creëren om het operationeel 
beheer in meerdere sectoren (offshore, navigatie, landbouw, logis-
tiek) te optimaliseren. Om dit mogelijk te maken, levert Deltares in 
2025 wereldwijde multi-hazard forecasts as a service (stormvloed, 
afvoer, overstromingen, droogte, waterkwaliteit, 3D-stromingen), 
die automatisch kunnen worden verfijnd voor lokale toepassing. De 
gebruikte globale modellen (GLOSSIS, GLOFFIS, Global Drought 
Forecasting Model) assimileren satellietgegevens. Fusie met lokale 
data speelt een belangrijke rol om de uitkomst lokaal toepasbaar te 
maken. Aandachtsgebieden zullen worden geselecteerd om deze 
aanpak te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. In deze context 
willen we ook onze wereldwijde en lokale modellen en methodolo-
gieën verbinden met het Destination Earth-programma en de Digital 
Twin over geologische gevaren en overstromingen.

In het programma worden de volgende doelen en producten nage-
streefd: 
•  In 2025 draait Deltares wereldwijde multi-hazard voorspelsyste-

men voor stormvloed, afvoer, overstromingen, droogte en wa-
terkwaliteit. 

•  De resultaten van deze systemen worden via services gedeeld met 
de buitenwereld. Hetzij in de vorm van gegevens of in de vorm van 
downstreamproducten. 

•   De systemen zullen cloud-native technologie toepassen om veer-
kracht en schaalbaarheid mogelijk te maken. 

Figuur 23 Voorspelling van de storm opzet voor cycloon Yaas, zoals getoond in BlueEarth Data 

•   Voor een aantal focusregio’s zullen de globale prognoses worden 
verkleind om ze volledig geautomatiseerd lokaal toepasbaar te 
maken. Dit omvat de fusie met lokale data. 

•  De globale modellen zullen aardobservatiegegevens op schaal 
assimileren.

 
Real-time informatie voor stedelijke gebieden
Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking woont in steden en 
stedelijke gebieden, vaak gelegen in deltas. Om deze steden en ge-
meenschappen in staat te stellen duurzamer te worden, kunnen di-
gitale technologieën worden ingezet. Dit is het centrale uitgangspunt 
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van veel smart city- en digital twin-initiatieven. Een dergelijke digital 
twin dient als een beslissingsondersteunend systeem met meerdere 
belanghebbenden, combineert meerdere gevaren en risico’s, onder-
steunt het dagelijkse waterbeheer in de stad door optimalisatie en 
maakt gebruik van diverse en diffuse gegevens van IoT-netwerken, 
citizen sensing en online media. Hierbij valt te denken aan digital 
twins op de volgende onderwerpen: 
•  Hoogwater en overstroming i.r.t. logistiek, transport en 

 bereikbaarheid; 
•   Droogte en waterbeschikbaarheid i.r.t. operationele conjunctieve 

watervoorziening, waterverdeling/infra, en energievoorziening 
reservoirs; 

•   grondwaterstanden i.r.t. wateroverlast in de stad, bodemdaling en 
infrastructuur en stabiliteit gebouwen; 

•   Warmte/koude-opslag i.r.t. warmtenetwerken en meervoudig 
gebruik van de ondergrond.

In het programma worden de volgende doelen en producten nage-
streefd: 
•  Een succesvolle digital-twin voor stedelijk waterbeheer, om te 

dienen als een beslissingsondersteunend systeem voor meerdere 
belanghebbenden. 

•   Opname en gebruik van gegevens van onder meer Internet of 
Things-netwerken, citizen sensing en online media.

Operationeel droogtemanagement in Nederland
In 2018, 2019 en 2020 werden grote delen van Europa getroffen 
door uitzonderlijk lange perioden van droog en relatief warm weer, 
met wijdverbreide droogte en watertekort tot gevolg. Alleen al in 
Nederland wordt de daarmee samenhangende economische schade 
geschat op 1 à 2 miljard euro (2018), waarbij natuur, landbouw en (in 
mindere mate) scheepvaart de zwaarst getroffen sectoren zijn. Om 
de kwetsbaarheid van de samenleving voor droogte te verminderen 
zijn in totaal 46 aanbevelingen gedaan door de Beleidstafel Droogte 

(een forum van beleidsmakers op het gebied van waterbeheer). Het 
delen van data en de beschikbaarheid van real-time informatie wor-
den erkend als belangrijke factoren die bijdragen aan een evenwichti-
ge besluitvorming. In lijn hiermee werd aanbevolen om te investeren 
in de ontwikkeling van lange termijn (weken tot maanden) afvoer-
voorspellingen en om de beschikbaarheid van operationele droogte-
gevaar- en impactinformatie te verbeteren (combinatie van stroom-
stroming, grondwater, bodemvocht, droogte en zoutindringing ook 
als sectorspecifieke risico’s/effecten) die kunnen worden gebruikt 
voor besluitvorming voor en tijdens droogte-evenementen. In het 
programma worden de volgende doelen en producten nagestreefd: 
•  State-of-the-art seizoens-voorspellingen voor het Rijn- en Maas-

stroomgebied geïmplementeerd in het real-time operationele 
waterbeheersysteem van Rijkswaterstaat; 

•  Platform op basis van een combinatie van monitoring en model-
len/tools (hybride systemen) voor operationeel droogtegevaar- en 
risico-/impactinformatiesysteem op meerdere schalen (lokaal, 
regionaal, nationaal), inclusief grondwaterprognoses en (evaluatie) 
van handelingsperspectieven van verschillende waterbeheerders 
en gebruikers.

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS

Kennispartners TU Delft, Wageningen U.

Internationale overheden 

en organisaties

Red Cross Climate Center, ECMWF
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3.2.15.  Adaptatie en Implementatie

Adaptatie en implementatie zijn complex en vragen om continue 
reflectie en innovatie. Dit is zeker het geval in een tijd waarin deze 
(klimaat)adaptatie beïnvloed wordt door andere maatschappelijke 
opgaven zoals energietransitie, woningbouwopgave en biodiversiteit-
safname. De vraag is: hoe kunnen we de opties en de implementatie 
daarvan verbeteren en effectiever maken? Niet alleen in theorie, 
maar juist ook in de praktijk. Dit methodologische programma neemt 
hiervoor de technische oplossingen/kennis als basis, en focust op 
innovatieve, adaptieve en inclusieve maatregelen en planningspro-
cessen, op het monitoren van voortgang vooraf, tijdens en na ver-
andering om gezamenlijk te leren en tijdig bij te sturen, zodat we als 
Deltares de maatschappelijke impact van toegepast onderzoek op 
het gebied van water en ondergrond kunnen vergroten.

Door de activiteiten van het programma Adaptatie en Implementa-
tie willen we onze partners en opdrachtgevers helpen met inzicht in 
mogelijke oplossingen voor adaptatie daarbij rekening houdend met 
andere transities en ontwikkelingen waar zij mee te maken hebben 
(zoals woningbouw, energietransitie, toenemende ongelijkheid). We 
willen ze helpen implementatie- en adaptatieprocessen te verbe-
teren door middel van praktisch toepasbare methoden en tools. 
Daarnaast zal het programma expliciet aandacht besteden aan het 
definiëren, vergroten en vaststellen van de maatschappelijke impact 
van ons werk.

Programmalijnen

Lijn 1 Solution space: Beter in kaart brengen van de oplos-

singsruimte, gedefinieerd als het gebied waarbinnen 

kansen en beperkingen bepalen waarom, hoe, wan-

neer en wie adaptatie-activiteiten uitvoert.

Lijn 2 Implementation gaps: Onderzoek ter ondersteuning 

van het proactief dichten van de implementatiekloof 

voor zowel klimaatadaptatie als andere water-gerela-

teerde implementatie- en besluitvormingsprocessen.

Lijn 3 Monitoring & evaluation: Efficiënte monitoring van 

implementatie- en adaptatieplannen voor continue 

systeemverbetering

Lijn 4 Societal impact: Begrijpen en vergroten van de 

maatschappelijke impact van onderzoek

Missie MMIP/Ambitie/Targets

KIA LWV C Klimaat-

bestendig landelijk en 

stedelijk gebied

MMIP C1 Klimaatbestendig landelijk 

gebied: voorkomen van wateroverlast en 

watertekort    MMIP C3 Waterrobuust en 

klimaatbestendig stedelijk gebied

KIA LWV F: Nederland 

is en blijft de best be-

schermde en leefbare 

delta ter wereld, ook 

na 2100

MMIP F2: Aanpassen aan versnelde zee-

spiegelstijging en toenemende weersex-

tremen

SDG 6    Clean water 

and sanitation

Target 6.5 By 2030, implement integrated 

water resources management at all levels, 

including through transboundary coope-

ration as appropriate     Target 6.b Support 

and strengthen the participation of local 

communities in improving water and sani-

tation management

SDG 13 Climate action Target 13.1 Strengthen resilience and 

adaptive capacity to climate-related ha-

zards and natural disasters in all countries

EU Mission Area Adaptation to Climate Change, including 

Societal Transformation

Sendai Framework Priority 1: Understanding disaster risk
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Vaststellen van de oplossingsruimte
In dit programma ontwikkelen we een methode voor een betere 
vaststelling van de oplossingsruimte voor aanpassing van het water-
systeem aan klimaatverandering en aan andere maatschappelijke 
veranderingen. Hierbij analyseren we technische oplossingen, maat-
schappelijke aanvaardbaarheid, benodigde tijd en middelen voor 
implementatie en institutionele factoren die oplossingen kunnen 
belemmeren of bespoedigen. 

Als informatie over technische, maatschappelijke, financiële en insti-
tutionele factoren beschikbaar is, dan kunnen beleidsmakers beter 
bijdragen aan effectieve klimaatadaptatie en effectief waterbeheer, 
omdat zij beter in staat zijn verschillende opties tegen elkaar af te 
wegen. 

We bereiken dit door het ontwikkelen van deze methode in nauwe 
samenwerking met, onder andere, de Deltacommissie, en door infor-
matie op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.

Verkleinen van de implementatiekloof
In dit programma verkennen we welke factoren daadwerkelijke im-
plementatie van plannen kunnen belemmeren of bevorderen en hoe 
hier op invloed uitgeoefend kan worden. Hierbij gaat het onder ande-
re om het identificeren van de benodigde middelen (financieel, man-
daat, capaciteit, etc.) en het betrekken van de actoren die in deze 
middelen kunnen voorzien. Daarnaast integreren we een een inclu-
sieve aanpak waarin iedereen mee mag doen, zodat diverse sociale 
groepen toegang hebben tot allerlei maatschappelijke processen en 
dat hun inbreng wordt meegenomen in bijv. beleidsontwikkeling.

Als we methodes hebben om vast te stellen hoe de implementeer-
baarheid vergroot kan worden of voor welke type maatregelen de 
implementeerbaarheid beperkt is, dan kan de implementatiekloof 

verkleind worden, omdat planvormers hier tijdig rekening mee kun-
nen houden en actie op kunnen ondernemen.

Om stappen te zetten in dit werk zullen we ons onderzoek en de 
theorievorming steeds toetsen aan praktijkcases, om zo de bredere 
toepasbaarheid van het werk te vergroten. 

Monitoring en evaluatie van klimaatadaptatie 
In dit programma voorzien we diverse partijen van tools en metho-
dieken om de effectiviteit van klimaatadaptatie te meten en monito-
ren. De ontwikkeling en toepassing van deze tools ondersteunt de 
inschatting van de sociale en economische effecten van innovatieve 
strategieën en oplossingen op nationale en regionale schaal. 

Als beleidsmakers beter inzicht hebben in de effectiviteit van de 
geïmplementeerde maatregelen en oplossingen, dan helpt hen dat 
om de doelstellingen in de toekomst wel te halen, omdat door middel 
van adaptieve monitoring de voortgang en noodzaak tot bijsturing 
van deltaplannen duidelijk wordt. 

We bereiken dit door een monitoringraamwerk te ontwikkelen en toe 
te passen op praktijkcases in Nederland en internationaal.

Type partner Partner

Nationale overheden Ministerie van IenW, RWS, Staf Delta 

commissaris

Kennispartners Radboud University; TU Delft 

Nederlandse overheden 

en organisaties 

Gemeente Gouda, Provincie Fries-

land

Internationale overheden 

en organisaties

World Bank, WMO, IDMP, APFM, 

OECD

Private sector Alliance for Global Water Adaptation
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3.3 | Kennisfaciliteiten

Deltares beschikt over een aantal unieke Kennisfaciliteiten (KF), 
zoals software-, experimentele faciliteiten, datafaciliteiten en sleu-
teltechnologieën. De Kennisfaciliteiten Netwerken en Hoogleraren 
ondersteunen de inbreng van Deltares in (inter)nationale kennis- 
en beleidsgremia zoals de IPCC en ENW en financieren (deeltijd)
hoogleraren en UHD posities aan diverse Nederlandse en buiten-
landse universiteiten. Het geheel van kennisfaciliteiten ondersteunt 
en inspireert de missiegedreven programma’s. Faciliterend geven 
we invulling aan de behoeften vanuit de missiegedreven program-
ma’s wat betreft de functionaliteit en het type kennisfaciliteiten. Deze 
behoeften richten zich typisch op de komende paar jaar. Anderzijds 
beoogt het strategisch onderzoek vanuit de kennisfaciliteiten de mis-
siegedreven programma’s te inspireren door nieuwe mogelijkheden 
aan te reiken om ook op termijn impact te creëren. In 2022 willen we 
een verdere impuls geven aan een effectieve samenhang tussen de 
verschillende kennisfaciliteiten, samenhang met de onderzoekspro-
gramma’s en aan het toepassen van sleuteltechnologieën. Dat doen 
we als onderdeel van het tweede accent uit de Strategische agenda 
van Deltares (digitale versnelling), meer hierover in Hoofdstuk 5. 

De kennisfaciliteiten software en modellen, datafaciliteiten en expe-
rimentele faciliteiten zijn onderling sterk verbonden. Experimenten 
laten zien hoe fysische processen verlopen en vormen de eerste 
stap op weg naar toepasbare kennis. Bij voldoende begrip kan het 
fysisch proces geformuleerd worden en opgenomen in software, 
waarmee de kennis breed en gevalideerd toepasbaar wordt. Data 
uit gevalideerde numerieke modellen vormen daarbij de basis voor 
gedragsregels op systeemniveau (metamodellen). Door de integratie 
van experimentele faciliteiten en onze numerieke en data-gedreven 
modellen te versterken, vergroten we betrouwbaarheid en nauwkeu-
righeid van onze kennis. Direct gekoppeld aan experimenten maakt 

de datafaciliteit implementatie van open datasets, data-assimilatie en 
data-gedreven modelleren mogelijk. De data faciliteit biedt daarbij de 
infrastructuur om integratie van data en modellen mogelijk te maken 
zodat gebruikers continu worden voorzien van de nieuwste informa-
tie. De sleuteltechnologieën zorgen ervoor dat software, modellen 
en experimenten robuuster, sneller en betrouwbaarder worden met 
gebruik van de nieuwste technologie. 

Een voortdurende ontwikkeling van onze kennisfaciliteiten is cruci-
aal voor Deltares. Een deel van ons strategisch onderzoek richt zich 
dan ook op de ontwikkeling van nieuwe technologie naar toepas-
bare kennis en producten. We brengen deze ontwikkelingen zoveel 

mogelijk in lijn met externe financiering en met financiering uit eigen 
middelen. We doen dit in samenwerking met andere kennisinstellin-
gen en marktpartijen, met behoud van onze onafhankelijke positie. 
De 15 missiegedreven programma’s en het programma Enabling 
Technologies vormen de kraamkamers van nieuwe ontwikkelingen. 
Dit resulteert in prototypes en incubators, die daarna worden toege-
past, en getest in praktijkprojecten. Een deel van deze ontwikkelin-
gen doorloopt verschillende stadia van een proof of concept via een 
demonstratie prototype naar een compleet product. Andere ontwik-
kelingen hebben juist waarde als in-huis toepassing en worden niet 
volledig uitontwikkeld. 

Figuur 24: Van prototypes en incubators naar compleet product
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3.3.1. Sleutel technologieën

Technologische ontwikkelingen bieden kansen om tot nieuwe oplos-
singen te komen om onze delta’s leefbaar te houden. Kennisfaciliteit 
Enabling Technologies heeft als doel om hiervoor sleuteltechnologie-
en in data science, modelleren, meettechnieken en (remote) sensing 
in te zetten. Dit bereiken we door een breed scala aan technologieën 
te benutten en door in samenwerkingen de digitalisering van de wa-
tersector te versnellen en versterken. 
Enabling Technologies brengt technologische doorbraken tot stand 
door het vertalen van sleuteltechnologieën naar de water- en onder-
grondpraktijk. Dan doen we op drie niveaus: We scannen specifieke 
technologieën vanuit andere disciplines, op hun toepassingsmoge-
lijkheden in onze projecten en activiteiten. Daarnaast implementeren 
we kansrijke technologieën in concrete toepassingen en werkvel-
den en zorgen we 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 ondergrondsector, via bestaande 
en op te richten netwerken en samenwerkingsverbanden. Zo zetten 
we ons actief in om het netwerk DigiShape verder te laten groeien. In 
2022 werkt het programma Enabling Technologies in nauwe sa-
menwerking met de missiegedreven programma’s aan de volgende 
lijnen:

Data science
De afgelopen jaren heeft Deltares de opkomst van data driven mo-
deling geïdentificeerd als het toekomstige paradigma in de simulatie 
van fysieke processen. Daarom ligt er ook in 2022 een focus op dit 
onderwerp. We doen dat ter ondersteuning van de missiegedreven 
programma’s terwijl we tegelijkertijd nieuwe methoden en technie-
ken binnen het veld ontwikkelen en toepassen in ons werk.

Future Sensing
Er wordt veel gemeten aan water en ondergrond, zowel op mondiale 
schaal (aardobservatie) als lokaal. Door ontwikkelingen in sensor-
technologie komen meer en meer detectie- en platformtechnologie-
en beschikbaar voor professionals en het publiek. Het doel van future 
sensing is het valideren en waarderen van innovatieve detectie- en 
platformtechnologieën. De sensing technologieën in dit programma 
helpen om vertrouwen op te bouwen in de modellen van Deltares. 
In 2022 valideren en waarderen we daarom sensing- en platform-
technologieën in combinatie met onze experimentele en datafaci-
liteiten. Data analyse- en verwerkingstechnieken en kunstmatige 
intelligentietechnieken worden ingezet om hiermee betrouwbare en 
schaalbare datasets te creëren. We doen dit zowel in ‘small scale’ 
laboratoriumonderzoek als in ‘full scale’ proeven met veldlaboratoria 
en real cases.

Future modeling
Future Modeling onderzoekt hoe numerieke modellering er over 
5 tot 10 jaar uitziet: voorbij de korte termijn. Hoe zullen trends in 
digitalisering, zoals big data, vooruitgang in machine learning, cl-
oudservices, visualisatie en high performance computing het model-
leringsproces beïnvloeden? Onder invloed van deze ontwikkelingen 
veranderen de mogelijkheden om fysieke processen te modelleren. 
Hoe kunnen we deze trends op het gebied van modellering van 
de ondergrond en het watersysteem het beste benutten en ervan 
profiteren? Het programma verkent deze vragen door een mix van 
activiteiten, technologiescans en experimenten . In 2022 richt het 
programma zich op opkomende technologieën in hybrid modeling en 
cloud computing. De KF Software en Modellen sluit hierop aan in het 
ontwikkelen van numerieke modellen.

Earth observation
Er bestaat een groeiende behoefte aan consistente en tijdige ge-

gevens voor monitoring en ‘rapid response’. Tegelijkertijd groeit de 
beschikbaarheid van aardobservatiegegevens en de wereldwijde 
dekking van deze datasets. Earth observation heeft tot doel aardob-
servatie-technologieën beschikbaar te maken voor toepassingen 
in ons missiegedreven werken. We richten ons hierbij op nieuwe en 
opkomende kansen op het gebied van (1) sensor ontwikkelingen, (2) 
big data en AI en (3) connectiviteit van datafeeds. Het programma 
richt zich daarbij op het afleiden van wereldwijd toepasbare datasets 
die lokaal relevant zijn.
 

3.3.2. Data faciliteiten

Het hoofddoel van het programma datafaciliteiten is het faciliteren 
en initiëren van het duurzaam en innovatief omgaan met data. De 
data faciliteiten spelen een centrale rol in de vernieuwing en ont-
wikkeling van onze kennisbasis en het missie-gedreven onderzoek. 
De hoeveelheid data met hoge ruimtelijke en temporele resolutie 
groeit snel, de diversiteit aan databronnen neemt toe en ook de 
technieken om data te analyseren ontwikkelen zich snel. De data-
faciliteiten spelen een belangrijke rol bij de digitale transitie om aan 
groeiende behoefte aan (mondiale) data te voldoen: enerzijds door 
het  beschikbaar maken van kwalitatief hoogwaardige data en door 
data-engineering en data science ontwikkelde informatie, en ander-
zijds door de ontwikkeling van data-gedreven methoden en soft-
wareontwikkeling. 

BlueEarth Platform
BlueEarth is het initiatief van Deltares om goed geïnformeerde en 
interactieve besluitvorming op het gebied van geïntegreerd water-
management mogelijk te maken. Onze ambitie is dat projecten op 
het gebied van IWRM/ICZM zullen zijn gebaseerd op de BlueEarth 
aanpak zodat klanten en partners sneller en beter geholpen worden 
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met de juiste oplossingen voor hun watermanagement en inrich-
tingsproblemen. Met onze aanpak kan er dan meer tijd en aandacht 
kan uitgaan naar het bespreken van de mogelijke planningsvarianten 
en hun effecten. 

De digitale omgeving van BlueEarth (BlueEarth Platform) bestaat uit 
state-of-the-art data, modellen en dashboards die in de backoffice 
van Deltares op elkaar aansluiten. Deze koppeling ervoor dat we snel 
en efficiënt relevante informatie kunnen presenteren aan klanten, en 
een afgeleid deel via een website aan het algemene publiek. 

Via het BlueEarth Platform worden mondiale datasets vrij beschik-
baar gesteld (BlueEarth Data). Het BlueEarth Platform biedt ook 
de mogelijkheid voor het combineren van datasets en tools voor 
modelleurs en beleidsmakers en zo via een geïntegreerde aanpak 
plannings- en ontwerpprocessen te ondersteunen. In 2022 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 mo-

delbouw en dataverzameling
•  Het ontwikkelen van tools voor het verbinden van data en modellen 

in het kader van een integrale aanpak in plannings- en ontwerppro-
cessen.

Ook zullen in 2022 een tweetal pilots worden opgezet als testcase 
voor een geïntegreerde aanpak via het BlueEarth Platform van vraag-
stukken op het gebied van water resources planning en droogte: het 
EU-project Stars4Water en het Joint Cooperation Programma voor 
water security. 

Europese Data-infrastructuur
Deltares draagt bij via het Europese C-Scale project aan de ontwik-
keling van een Europese Infrastructuur om Copernicus datasets te 
kunnen opslaan en beschikbaar te maken voor de wetenschap. Dit 
project wordt het programma datafaciliteit ondersteunt en draagt bij 
de digitale transitie. 

Ontwikkelen van datadiensten 
Het ontwikkelen van datadiensten legt een verbinding tussen ener-
zijds het programma Enabling technologies waar nieuwe data-analy-
se technieken worden ontwikkeld en anderzijds de missie-ge dreven 
programma’s, waarin de nieuwe data-analyse technieken worden 
toegepast. In de datafaciliteit richt de toepassing van nieuwe da-
ta-analyse technieken zich op het verkrijgen van kwalitatief hoog-
waardige digitale terreinmodellen (DTM/DEM) met een hoge ruim-
telijke en temporele resolutie. DTM/DEM datasets zijn essentieel in 
het werk van Deltares. Het initiatief Lidar “data voor DTM” verbetert 
deze datasets zodat Deltares en externe gebruikers kunnen beschik-
ken over kwalitatief betere DTM/DEM.
Verder wordt verkend welke datasets via FRESHEM techniek kunnen 
worden ontwikkeld en ontsloten via BlueEarth Data. FRESHEM is 
een earth observation techniek voor de kartering van zout grondwa-
ter en kleilagen in de ondergrond. 

Ontsluiten van data van experimentele faciliteiten
De beschikbaarheid van gevalideerde gegevens en informatie op 
basis van meetdata is van essentieel belang voor de kennisontwik-
keling. Daartoe ontwikkelen we methodieken gericht op het verbe-
teren van het ontsluiten van data uit onze experimentele faciliteiten 
ten behoeve van verdere data-analyse en/of modelverbeteringen. 
In 2021 is een pilot opgezet om data van de nieuwe geocentrifuge te 
ontsluiten die in 2022 wordt voortgezet. 

3.3.3. Software en Modellen

In de KF Software en Modellen wordt een aantal softwarelijnen on-
dersteund die missie- en programma-overstijgend zijn en bijdragen 
aan het bereiken van de moonshots en de accenten van de Strate-
gische Agenda. De softwareontwikkeling vindt in nauwe samenhang 
met de missiegedreven programma’s en Enabling Technologies 
plaats (zie Figuur 24). Het doel hierbij is om gedragen, onderhoudba-
re en gevalideerde software te ontwikkelen zodat kennisontwikkeling 
voor ons missiegedreven werk wordt versterkt en versneld.

Er wordt ingezet op drie softwarelijnen: de hydrodynamische soft-
ware lijn, de hydrologische software lijn en de Geo software lijn met 
aandacht voor de verbetering en innovatie van het product, het 
versnellen, wendbaarder en modulair maken in het kader van de 
Versnelling van software en dataontwikkeling (hoofdstuk 5), en de 
samenwerking met externe partners. Voor de drie lijnen worden op 
hoofdlijnen de volgende activiteiten voorzien: 

D-HYDRO
D-HYDRO is onze hydro-morphodynamische software waarmee 
Deltares toonaangevend is in de wereld. Deze software wordt in ver-
schillende configuraties wordt toegepast. Voor elk van deze configu-
raties voorzien we vanuit de KF Software en Modellen de volgende 
activiteiten: 
•  De afgelopen jaren is, in nauwe samenwerking met waterschappen 

en adviesbureaus, hard gewerkt aan D-HYDRO 1D2D als beoogd 
opvolger van SOBEK 2 (en 3). In 2021 is de eerste release uitge-
bracht. Volgende stap in de ontwikkeling van het product is de 
koppeling met waterkwaliteit.

•  In 2022 wordt daarnaast voorzien in het verbeteren van 3D proces-
formuleringen voor waterkwaliteit, ecologie, morfologie en golven.

•  We zetten daarnaast in op een verbetering van de rekenkracht op 
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parallelle clusters zodat de lopende projecten gefaciliteerd kunnen 
worden. 

•  Daarnaast zetten we een beweging in gang om de software wend-
baarder en meer modulair te maken. Voorbeelden hiervan zijn 
de ontwikkeling van HYDROLIB ten behoeve van het geautoma-
tiseerd modelleren en SFINCS, een veelbelovend prototype van 
snelle en wendbare overstromingssoftware. Beiden zijn voorzien 
in de toekomst onderdeel te worden van het Hydro software 
 instrumentarium. 

De ontwikkelde software wordt deel opgenomen BlueEarth, FEWS 
en andere platforms. De D-HYDRO ontwikkelingen voeden de 
moonshots 1 (Delta’s blijven bewoonbaar), 2 (Honderden miljoenen 
beter beschermd tegen overstromingen) en 3 (veerkrachtige en 
gezonde watervoorraad in 2030) 

Hydrologische software
De hydrologische software ontwikkelingen richten zich vanuit de KF Soft-
ware en Modellen in 2022 op de doorontwikkeling van iMOD, RIBASIM, 
en wflow. Daarbij is er aandacht voor het afstemmen van de onderliggen-
de modelconcepten en de afstemming met andere modelpakketten, het 
toegankelijk maken van de software, bijvoorbeeld door het bevorderen 
van eenzelfde werkwijze gebruik makend van scripting, en het bevor-
deren van overige ontwikkelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van 
integrale watersysteem analyses. 
Het iMOD instrumentarium wordt op grote schaal door geoydrologen in 
binnen- en buitenland toegepast voor simulatie van de stroming in zowel 
kleinschalige als grootschalige grondwatersystemen en het oplossen 
van Integrated Water Resources Management (IWRM) vraagstukken. 
De ontwikkeling van de nieuwe sourcecode MODFLOW 6 in samenwer-
king met de USGS, en de implementatie ervan in de verniewde gebrui-
kersomgeving iMOD 6 helpt de internationale kennispositie van Deltares 
op het gebied van grondwater te verstevigen.

RIBASIM is al meer dan 30 jaar een belangrijk software product in 
internationale IWRM studies waarbij waterbeschikbaarheid, water-
vraag van verschillende watergebruikers en waterverdeling een rol 
speelt. RIBASIM faciliteert het snel doorrekenen van scenario’s en 
watermanagement maatregelen en strategieën. Recente ontwikke-
lingen hebben laten zien dat er ook kansen liggen op de Nederland-
se markt. Vanwege technologische ontwikkelingen, achterstallig 
onderhoud en de behoefte om RIBASIM beter ingebed te krijgen in 
complexe integrale modelstudies dienen een aantal componenten 
vervangen te worden. Verdere ontwikkelingen aan RIBASIM richten 
zich op uitbreiden vraag- en impact modules, integratie met wflow, 
iMOD en RealTimeControl (RTC)-tools als ook op de inbedding bin-
nen BlueEarth met behulp van HydroMT. 

De wflow software heeft zich de afgelopen jaren van een veelbelo-
vend concept ontwikkeld tot een belangrijke tool in vele (internati-
onale) hydrologische projecten van Deltares. Het is als één van de 
eerste rekenmodules beschikbaar binnen BlueEarth en kan in die 
hoedanigheid weer en klimaat informatie verbinden met de hydrolo-
gische waterbalans. Verdere professionalisering van wflow is nodig 
alsook de verbinding met andere Deltares software zoals iMOD, 
Delwaq en RIBASIM binnen het BlueEarth platform.

De hydrologische software ontwikkelingen voeden met name 
moonshot 1 (Delta’s blijven bewoonbaar) en 3 (veerkrachtige en 
gezonde watervoorraad in 2030). 

GEO-software
Op het gebied van de bodem en bouwen is er een uitgebreid instru-
mentarium beschikbaar ten behoeve van ontwerp en beoordeling 
van constructies en hun interactie met de bodem. 
Wat nog ontbreekt is een open experimenteerplatform waar proto-
types tot stand kunnen komen. Deze zijn bijvoorbeeld nodig om gro-

tere vervormingen in de ondergrond zoals bij landslides of bij dijken 
onder maatgevende omstandigheden op maat te kunnen simuleren 
en analyseren. 

Op basis van reeds bestaande open-source communities (Kratos, 
Anura3D) wordt in 2022 beoogd dit open-source platform te starten 
en verschillende prototypes te faciliteren. De nadruk ligt daarbij op 
prototypes van rekenkernen. Voor interfaces en pre en postproces-
sing wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande in en 
externe bibliotheken. Rekenharten moeten kunnen worden uitgele-
verd via zowel eenvoudige user interface als meer gespecialiseerde 
user interfaces en dezelfde kernels kunnen ook worden aangespro-
ken door geavanceerde gebruikers via GEOLIB of de Probabilistische 
Toolkit. Door deze componenten vanuit verschillende platforms aan 
te bieden worden ze in alle fases van een project relevant en toepas-
baar voor ieder type gebruiker. In lijn met de nieuwe software strate-
gie moeten deze platforms slim gebruik maken van de kracht van de 
cloud, van data science en van AI.

De tweede prioriteit is op basis van beschikbare datasets en data 
science het concept van digital twins voor infrastructuur verder door 
te ontwikkelen. Hiermee wordt beoogd meer inzicht te genereren in 
ontwerp en uitvoering van complexe infrastructuurprojecten en de 
mogelijke invloeden en schades aan de omgeving. Ook is het een 
basis om lessons-learned vast te houden voor volgende projecten.

Deze softwarelijn voedt met name moonshot 2 (Honderden miljoe-
nen beter beschermd tegen overstromingen) en 5 (veerkrachtige 
aanleg en vervanging).
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3.3.4. Experimentele faciliteiten

De oplossingen die nodig zijn om delta’s leefbaar, veilig en veer-
krachtig te houden vragen om een groot innovatief en adaptief 
vermogen van ons allemaal. We gebruiken experimenten als sleutel 
om nieuwe inzichten te verkrijgen, deze te valideren en te implemen-
teren. Daarnaast wordt gemeten om lange termijn trends te duiden 
èn om inzicht te krijgen in gedrag en conditie. Technologische ont-
wikkelingen en de digitalisering bieden hierbij kansen om tot meer 
impact te komen. 

Deltares voert high-end experimenten uit in state-of-the-art facili-
teiten (zowel in het lab als in het veld) met betrouwbare en contro-
leerbare meettechnieken en zet deze in voor de moonshots en onze 
achterliggende missie Enabling Delta Life. We zetten hiervoor een 
breed scala aan faciliteiten in, benutten nieuwe technologieën, zetten 
in op samenwerkingen en netwerkverband om te kunnen versnellen 
en te versterken en zorgen voor kennisoverdracht naar een brede 
groep van experts in de sector. 

Onze ambitie is om fenomenen te bestuderen, methoden te vali-
deren en tot verifieerbare experimentele datasets te komen, met 
kennisoverdracht naar een brede groep van experts in de sector. 
Tenslotte willen we een rol vervullen in netwerken en samenwer-
kingsverbanden. 

In 2022 ligt de focus vanuit Experimentele faciliteiten op het vergro-
ten en verbreden van de toegevoegde waarde van de experimentele 
faciliteiten door: het geven van impulsen aan het toepassen van 
nieuwe faciliteiten, het toepassen van de faciliteiten op nieuwe ken-
nisvelden en het implementeren van nieuwe of verbeterde meetme-
thoden aan experimenten. Hierbij wordt gekeken naar de uitdagingen 
in onze missiegedreven programma’s. Rond de digitale transformatie 

hebben de experimentele faciliteiten en rol om data en modellen te 
valideren, daarbij gebruik makend van nieuwe technologieën. Aan-
dacht zal uitgaan naar het beschikbaar maken van data sets en het 
koppelen van experimenten aan modellen. Voor de keuzes van acti-
viteiten die we vanuit de Experimentele faciliteiten maken hebben we 
voor ogen dat we op twee manieren bijdragen aan de activiteiten van 
en vanuit Deltares. Enerzijds zijn we ondersteunend aan het werk dat 
vanuit de missiegedreven programma’s wordt gedaan. Anderzijds 
dagen we de programma’s uit om de aanpak en gebruikte methoden 
uit te breiden of te herzien en het inzicht deze met behulp van experi-
menten te vergroten en te valideren. 

Samenwerken in Europees verband
Om het werk in experimentele faciliteiten maximaal te laten bijdra-
gen aan ons missiegedreven werken, is het van belang om samen te 
werken met andere Nederlandse en Europese grootschalige we-
tenschappelijke infrastructuur. Grootschalige onderzoeksfaciliteiten 
worden door de Europese Commissie als cruciaal gezien voor een 
koploperpositie in wetenschap en technologie en om de grote maat-
schappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Deltares is partner van 
het European Research Infrastructure initiatief DANUBIUS-RI, dat 
gericht is op ontwikkeling en toepassing van kennis voor duurzaam 
beheer van rivier-kust-zee systemen. Deltares leidt het Europese 
netwerk GEOLAB. Het doel van GEOLAB is om baanbrekend onder-
zoek naar innovaties uit te voeren zodat de veerkracht van de Euro-
pese infrastructuur wordt vergroot. 

De inzet van de Geocentrifuge voor robuuste infrastructuur 
 netwerken
De bestaande infrastructuur netwerken in de water-, energie- en 
transportsector, alsmede in de steden staat voor grote uitdagin-
gen door de gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer 
en geo-hazards. Daarnaast veroudert deze en zucht het onder het 

toegenomen gebruik in combinatie met cruciale veranderingen om 
lange-term maatschappelijke doelen zoals de energietransitie te be-
halen. Met onderzoeksinfrastructuur als de GeoCentrifuge zijn we in 
staat effecten en gevolgen op deze infrastructuur te bepalen en deze 
te verbeteren, om daarmee de weg in te slaan naar veerkrachtige 
infrastructuur netwerken.

Meten aan broeikasgassen
Het betrouwbaar meten van broeikasgas helpt het begrip en de voor-
spelling van de impact van mondiale veranderingen in het klimaat. 
Met behulp van onderzoeksfaciliteiten als broeikasgas meters en 
eddy covariance meetopstellingen kan de uitstoot door oppervlak-
tewater, grondwater en bodem worden bepaald. Mogelijk te nemen 
mitigerende maatregelen om deze uitstoot te verminderen kunnen 
met deze kennis worden bepaald. Daarnaast kan invulling worden 
gegeven aan onder meer het terugdringen van bodemdaling, maar 
ook aan duurzame aanleg van infrastructuur zoals dijken en aan het 
verduurzamen van de beheer- en onderhoudsopgave zoals voor 
baggeren.

3.3.5. Samenwerking met universiteiten

Voor het realiseren van de doelen en ambities van Deltares op het 
gebied van missiegedreven onderzoek en de moonshots is een 
actieve samenwerking met universiteiten en HBO instellingen es-
sentieel. Die nauwe samenwerking komt tot uiting in de vorm ener-
zijds van gedeelde leerstoelen, deelfunctie als universitair (hoofd)
docenten, lectoren, promovendi en postdocs, en anderzijds door het 
gezamenlijk ontwikkelen van projecten en doen van onderzoek in 
NWO/TTW-programma’s, NWA en Europese onderzoekprogram-
ma’s. Voor 2022 gaat het wat betreft personele samenwerking in 
totaal om circa 20 (deeltijd) hoogleraren, 30 universitaire (hoofd)
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docenten en 80 promovendi. De (mede)financiering en inhoudelijke 
begeleiding van de promovendi vindt plaats via de onderzoekspro-
jecten in de programma’s. Uitgangspunt blijft dat Deltares alleen aan 
projecten deelneemt die aansluiten op de doelstellingen van de eigen 
onderzoeksprogramma’s en de kennisvragen die gerelateerd zijn aan 
de Deltares moonshots.

Vanuit de kennisfaciliteiten faciliteren de lange termijn samen-
werking met universiteiten via uitwisseling van staf gericht op het 
ontwikkelen van de kerndisciplines via gezamenlijk wetenschappelijk 
onderzoek ten behoeve van het ontwikkelen en onderhouden van de 
kennisbasis van de missiegedreven programma’s. De posities wor-
den ingevuld bij verschillende Nederlandse universiteiten (TUD, UU, 
RUN, UvA, VU, UT, WUR), alsook internationaal (National University 
of Singapore, University of Illinois, Norwegian University of Science 
andTechnology).

De samenwerking richt zich op de kennisgebieden waterbouw, 
geotechniek, hydrodynamica, hydrologie, morfologie, ecologie, wa-
terkwaliteit en gezondheid, (hydro)informatica, data science, klima-
tologie en klimaatadapatie. 

3.3.6. Netwerken

Voor het onderhouden van de kennisbasis, uitwisseling van kennis en 
het opzetten en onderhouden van samenwerkingen in onderzoek en 
innovatie wordt vanuit de kennisfaciliteiten Deltares brede netwerken 
met kennisinstellingen en private sector gefinancierd. Dit zijn die net-
werken die programma-overstijgend zijn en een strategisch belang 
hebben. Het gaat hierbij om netwerken die op nationaal, Europees 
of mondiaal schaal opereren. De netwerkactiviteiten zijn gericht op 
het faciliteren van het ontwikkelen van het missiegedreven onder-

zoek. De onderzoeksactiviteiten die voortvloeien uit het opereren in 
netwerken worden gefinancierd door de programma’s. 

Op nationaal niveau betreft dit netwerken op het gebied van onder 
meer rivieronderzoek (NCR), kustonderzoek (NCK), waterveiligheid 
(ENW), ondergronds bouwen (COB) en digitale innovatie in de wa-
tersector (Digishape). Op Europees niveau betreft dit voornamelijk 
netwerken gericht op samenwerkingen in onderzoek en het defini-
eren van de kennisagenda gericht op de beleidsvorming- en onder-
steuning op het gebied water, bodem en geotechniek zoals Water 
Europe, Euraqua, Sednet, ELGIP, NICOLE, NORMAN. In 2022 zullen 
Europese netwerkactiviteiten worden ontplooid op het gebied van 
klimaatadaptatie om samenwerkingen op het gebied van Europese 
beleid ten aanzien van klimaatadaptatie, zoals de Europese Green 
Deal, te versterken. Ook zullen netwerkactiviteiten zich richten op 
het versterken van de positie van Deltares in de Horizon Europe 
programma’s. In 2021 heeft dit geresulteerd in nieuwe EU-projecten, 
zoals DOORS (waterkwaliteit), RESTCOAST (ecologische veerkracht 
kustgebieden), REACHOUT (klimaatadaptatie steden), PROMISCES 
(grondwaterkwaliteit) en MERLIN (ecologische veerkracht stroom-
gebieden)

Op mondiaal niveau worden netwerkactiviteiten ondersteund op het 
gebied van klimaat (IPCC), waterbouw (PIANC), nature-based so-
lutions in het waterbeheer (Ecohydraulics) en de CoP Collaborative 
Modelling. Belangrijke mijlpaal voor 2022 is de IPCC AR6 report on 
impacts, adaptation and vulnerability, met bijdragen van Deltares aan 
verschillende hoofdstukken. 
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4.  Financiële kaders 
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4.1 | Inleiding 

Het activiteitenplan 2022 is opgesteld voor de aanvraag van de 
SITO Instituutssubsidie in het kader van de subsidieregeling insti-
tuten voor toegepast onderzoek van het Ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat (d.d 1 februari 2018, nr. WJZ/17203973). De 
instituutssubsidie voor de uitvoering van het Strategisch Onder-
zoek door Deltares is vastgesteld met een subsidieplafond voor het 
boekjaar 2022 van € 20.198.000. Het Activiteitenplan 2022 sluit aan 
op de kennis en innovatie agenda’s van de relevante departementen 
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 toegelicht. In dit hoofdstuk 
wordt een indicatie gegeven hoe de subsidie budgettair bijdraagt aan 
het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB). 

De instituutssubsidie zal niet worden ingezet voor economische 
activiteiten. Net als in voorgaande jaren zullen in december 2021 de 
tarieven die gehanteerd worden voor het uitvoeren van activiteiten 
die vallen onder de ‘instituutssubsidie’ en zoals beschreven in het 
Activiteitenplan 2022, aan het ministerie van EZK worden verstrekt, 
voorzien van een goedkeuring door de accountant.

4.2 | Inzet missiegedreven onderzoek

In 2022 zal circa twee-derde van de instituutssubsidie (ca. 12 M€) 
direct ingezet worden voor activiteiten die bijdragen aan de nationale 
missies en internationale agenda’s, zoals omschreven in de KIA’s. Die 
activiteiten zullen deels in pps-verband en deels via publieke samen-
werking 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 TKI water- en TKI deltatechnologie), waarin ook het 
bedrijfsleven vertegenwoordigd is. Van de totale instituutssubsidie 
zal ongeveer 6,7 M€ worden ingezet voor activiteiten met betrekking 
tot de kennisfaciliteiten. 

In tabel 1 is de indicatieve budgettaire verdeling gegeven over de 
missiegedreven programma’s. In tabel 2 is de budgettaire verde-
ling te zien op het niveau van de KIA’s. De grootste bijdrage betreft 
KIA Landbouw, Water en Voedsel (KIA LWV). De indicatieve verde-
ling van de SITO instituutssubsidie over de Deltares moonshots is 
weergeven in tabel 3. Samen met onze stakeholders zullen we in 
het verdere proces deze indicatieve getallen verder uitwerken in de 
onderzoeksprogrammering. 

4.3 |  Inzet voor samenwerking  
met bedrijfsleven 

Eén van taken van Deltares is het versterken van de innovatiekracht 
van het Nederlands bedrijfsleven. Private partijen spelen dan ook een 
belangrijke rol bij de vraagarticulatie en bij de toepassing van ken-
nis, als financier en als co-creator. De belangrijkste private partijen 
komen uit de (water)bouw of zijn advies- en ingenieursbureaus, 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 10 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 Horizon Europe projecten. In de 
Europese onderzoeksprojecten zet Deltares ook een eigen bijdrage 
in van ca 1.5 M€ instituutssubsidie. Deltares zet in op vele vormen 
van samenwerking -zoals bovengenoemde trajecten maar daar-
naast ook nieuwe activiteiten- die specifiek zijn gericht op het MKB 

Tabel 4.1: Indicatie programmabudgetten SITO instituutssubsidie 2022

Indicatie programmabudgetten SITO  
instituutssubsidie 2022

Indicatief budget 
KEuro’s

Missiegedreven programma’s

1 Lange termijn delta ontwikkelingen 1.000

2 Zeeen en Kustgebieden 800

3 Rivieren, grote wateren en landelijk gebied 800

4 Veerkrachtige steden 800

5 Infrastructuursystemen 1.000

6 Vervangings- en renovatieopgave 800

7 Hoogwaterbescherming 800

8 Waterbeschikbaarheid 1.000

9 Natuurrampen 800

10 Gezonde ecosystemen 800

11 Energietransitie 1.100

12 Duurzaam 800

13 Risico analyse en -management 800

14 Operationele informatie 800

15 Adaptatie en implementatie 800

Subtotaal 12.900

Kennisfaciliteiten

Software en modellen 2.000

Experimentele faciliteiten 900

Data faciliteiten 400

Enabling Technologies 1.250

Kennisnetwerken 400

Leerstoelen 800

Anticiperend onderzoek 1.000

Subtotalen 

Totaal onderzoeksprogramma’s 12.900

Totaal Kennisfaciliteiten 6.750

Programma-management 548

Totaal 20.198
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KIA1
E&D

KIA2
LWV

KIA3
G&Z

KIA4 
V

KIA5
ST

KIA6 
Rest

Totaal 
bijdrage 
KIA’s

Toekomstige Delta’s  

(waaronder ontwikkeling van Moonshot 1 Delta’s blijven  

bewoonbaar)

••

Veilige Delta’s 

(waaronder ontwikkeling van Moonshot 2 Honderden miljoenen 

beter beschermd tegen overstromingen) 

••

Duurzame Delta’s 

(waaronder ontwikkeling van Moonshot 3

Veerkrachtige en gezonde watervoorraad in 2030 en Moonshot 4 

Meer energie uit water en bodem)

•• •• •

Veerkrachtige Infrastructuur  

(waaronder ontwikkeling van Moonshot 5 Veerkrachtige aanleg en 

vervanging in 2030)

• •• •

Sleuteltechnologieën ••

Totaal KEuro’s 2.250 8.000 250 250 1.250 0 12.000

Tabel 4.2: Indicatie budgetverdeling SITO instituutssubsidie 2022, op het niveau van 
de KIA’s (Kennis- en Innovatieagenda’s) en Deltares Moonshots. KIA 1-6 zijn respec-
tievelijk Energietransitie & Duurzaamheid, Landbouw Water Voedsel, Gezondheid & 
Zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, en Maatschappelijk Verdienvermogen.

en start-ups. Deltares heeft interactie met een groot aantal Neder-
landse MKB-bedrijven. Hierbij wordt kennis overgedragen aan het 
MKB, kennis ontvangen van het MKB of gezamenlijk gewerkt aan 
toegepaste kennisontwikkeling. 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 expe-
rimentele faciliteiten verder open (via jaarlijkse MKB vouchers) voor 
test- en validatieproeven van MKB’ers en start-ups. Hiermee beoogt 
Deltares haar kennis en expertise verder toegankelijk te maken voor 
deze ondernemers. Deltares versterkt daarnaast, samen met de 
andere TO2-instituten, de relatie met de branche-organisaties om op 
die manier ook meer MKB’ers te bereiken. Voor de start-ups en sca-
le-ups heeft Deltares de strategie zich te verbinden met accelerator 
omgevingen. Er zijn daartoe bijvoorbeeld overeenkomsten getekend 
met PortXL en SBIC. Voor deze activiteiten wordt een budget van 
circa 700 k€ van de instituutssubsidie gereserveerd.
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 de Strategische Agenda 
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5.1 | Inleiding

Deltares heeft onlangs haar Strategische Agenda 2022-2025 gefor-
muleerd met daarin vier accenten waarop we willen versterken en 
versnellen. Allereerst brengen we focus aan in het missiegedreven 
werken, in de onderwerpen waarop we maatschappelijke impact 
willen bereiken, samen met andere (kennis)partners en opdrachtge-
vers. Ten tweede versterken we onze kennisbasis door het versnel-
len op het gebied van onze data en software. Als derde verstevigen 
we de samenwerking in Nederland met onze partners. En een vierde 
accent ligt in het versterken van onze internationale positie. In het 
onderstaande wordt uitgewerkt hoe de strategische richtingen uit de 
Strategische Agenda zijn vertaald naar de onderzoeksprogramme-
ring van 2022. 

5.2 |  Maatschappelijke impact door 
 missiegedreven onderzoek

Het eerste accent betreft het missiegedreven werken waar de on-
derzoeksprogramma’s een grote bijdrage aan leveren. In Hoofdstuk 
2 hebben we de vier perspectieven beschreven waarlangs wij naar 
stroomgebieden, deltagebieden en kustgebieden kijken en op de 
maatschappelijke vraagstukken waarop we ons onderzoek willen 
richten. Met dit activiteitenplan zetten we een volgende stap door het 
benoemen van een vijftal moonshots; maatschappelijke onderwer-
pen waarop we versnellen en versterken, leiderschap willen tonen en 
waarop we maatschappelijke impact willen realiseren. Samen met 
onze nationale en internationale partners zullen we in komend jaar 
de doelen aanscherpen en gezamenlijk een invulling aan het onder-
zoek geven om de gewenste maatschappelijke impact te realiseren. 
Daartoe richten we onze programma’s en kennisfaciliteiten stap voor 

stap in: wat we samen met onze partners daarvoor moeten doen 
(activiteiten), wat dit zal moeten opleveren (output) en wie dit verder 
kan brengen (outcome) om de samenleving in Nederland en daarbui-
ten meer klimaatbestendig en veerkrachtig te maken (impact). Deze 
impactpaden geven richting aan het proces van missiegedreven 
werken. 

De impact van ons werk door de jaren heen is groot, maar onze 
onderbouwing heeft tot nu toe vooral een narratief en exemplarisch 
karakter. Hoewel deze aanpak heel illustratief is, is er een volgende 
stap nodig om onze impact doelstellingen te concretiseren en te 
monitoren. Het missiegedreven werken en de ontwikkeling van de 
moonshots gaat ons helpen om de maatschappelijke impact van ons 
werk op een meer methodologische onderbouwde en systematische 

manier te meten, monitoren en communiceren. De maatschappelijke 
impact van ons werk drukken we uit als bijdrage aan de missies in 
termen van blijvende (positieve) veranderingen in de maatschappij. 
Die veranderingen kunnen op heel verschillende manieren zichtbaar 
worden, zoals veranderingen in beleid, in de economie, onze leefom-
geving of in het gedrag van mensen.

Als onderdeel van het Activiteitenplan 2022 gaan we in de program-
ma’s aan de slag om via impactpaden de activiteiten te program-
meren vanuit het beeld van de gewenste maatschappelijke impact. 
Portfolio management speelt hierin een belangrijke rol. Missiegedre-

Figuur 25 Impact paden (aangepast naar Fryirs et al., 2019)

3  Fryirs, K.A., Brierly, G.J. and Dixon, T. (2019). Engaging with research impact assess-
ment for an environmental science case study. Nature Communications, 10(1), 1-10.
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ven werken vraagt van ons een integrale benadering waarbij we van 
verschillende kanten werken aan het oplossen van de grote vraag-
stukken. Dat vraagt ook om het bij elkaar brengen van verschillende 
projecten in portfolio’s die in samenhang worden aangestuurd om 
onze doelen te bereiken. De SITO instituutssubsidie is een belang-
rijke bouwsteen om het missiegedreven werken vorm te geven en 
de samenhang en samenwerking te zoeken met verschillende type 
projecten zoals marktopdrachten, publiek-private samenwerkingen, 
EU-projecten, KPP en SPA projecten met het Ministerie en IenW. 
Het werken met portfolio’s gaat ons helpen om ons, samen met onze 
samenwerkingspartners, met meer focus te richten op de grote 
vraagstukken en sneller in te springen op de actualiteit.

5.3 |  Versnellen data- en software 
 ontwikkeling

Deltares heeft met de bestaande software, modellen en datafacili-
teiten een stevige kennisbasis waarop we kunnen voortbouwen. We 
constateren echter dat deze basis op termijn onvoldoende is om 
onze rol als belangrijke kennispartner voor overheden en marktpar-
tijen te blijven vervullen bij het oplossen van steeds complexe en 
geïntegreerde vraagstukken. Daarom zetten we stevig in op het ver-
sterken van onze data- en reken-infrastructuur, en van onze wend-
baarheid en snelheid op het gebied van data-gedreven methoden en 
softwareontwikkeling. Dit doen we in open dialoog met overheden en 
marktpartijen.

De komende jaren maken we ruimte in onze capaciteit en middelen 
(zowel SITO, als interne en externe middelen) om de benodigde ver-
snelling te realiseren. Deze versnelling zetten we in met de weten-
schap dat de bestaande software belangrijk is in ons dagelijks werk 
en in de toepassingen van onze opdrachtgevers. 

In dit activiteitenplan 2022 worden diverse activiteiten beschreven 
die bijdragen aan het versnellen van data- en software ontwikkeling. 
Deze activiteiten worden uitgevoerd in de Kennisfaciliteitsprogram-
ma’s (Software en Modellen, Data, Experimentele Faciliteiten en 
Enabling Technologies) en ook in de vijftien missiegedreven pro-
gramma’s. De vijftien missiegedreven programma’s spelen een be-
langrijke rol in deze samenwerking. De missiegedreven programma’s 
concretiseren de gebruikersbehoeften, ontwikkelen showcases en 
maken gebruik van de geboden kennis en faciliteiten in hun bijdrage 
op de verschillende maatschappelijke thema’s. 

De versnelling van data en software ontwikkeling stelt ons in staat 
onze bijdrage op de maatschappelijke missies te versterken. Een 
paar voorbeelden: 

Een wendbare en toekomstbestendige digitale infrastructuur betekent 
dat hogere resolutie data -in ruimte en tijd- sneller kunnen worden 
verwerkt. Sneller, transparanter en toegankelijker presenteren van 
datasets en modelresultaten, zoals bijvoorbeeld via BlueEarth, brengt 
informatie over keuzes en impact sneller bij onze stakeholders. 

 Om risico’s te kwantificeren moeten doorgaans duizenden model-
simulaties uitgevoerd worden. Dit is vaak niet mogelijk vanwege 
de benodigde rekentijd. Daardoor moet het aantal berekeningen 
beperkt worden met als gevolg een sub-optimale inschatting van risi-
co’s. Met cloud computing en snellere software zoals SFINCS, wflow 
en de Probabilistische Toolkit wordt het mogelijk om geïntegreerde 
risicoanalyses te maken van zogenaamde compound hazards en 
cascading effects. Onze bestaande software zoals Delft3D-FM wordt 
verder geoptimaliseerd voor parallel rekenen op clusters.

Verder ontwikkelen we Artificial Intelligence (AI) en Machine Learn-
ing (ML) toepassingen, zoals het geautomatiseerd afleiden van 

locaties van gebouwen uit satellietbeelden en luchtfoto’s ten behoe-
ve van schade-modellering, multi-sensor data-fusion technieken om 
bodemeigenschappen af te leiden en technieken om aardverschui-
vingen te kunnen bepalen. We werken aan hybride – of meta-mo-
dellen (sneller draaiende modellen die gevuld wordt met data uit 
observaties of andere modellen) om o.a. de golfaanval op kusten en 
de waterkwaliteit in grote wateren en te kunnen bepalen. 

Digital Twins op het gebied van infrastructuur, hoogwaterbescher-
ming en de stedelijke omgeving kennen steeds meer praktijktoe-
passingen. In Digital Twin platforms wordt een grote diversiteit aan 
data over assets, samengebracht en gecombineerd met algoritmen 
waarmee binnen zo’n platform analyses kunnen worden uitgevoerd. 
Een voorbeeld hiervan is het geautomatiseerd signaleren van assets 
en cascades van assets die een hoog risico ondervinden gedurende 
wateroverlastsituaties. D-Hydro Urban stelt ons in staat de scenario’s 
hiervoor inzichtelijk te maken. Een ander voorbeeld is het project 
Digitwin Waterkering en Ondergrond waarmee een ‘open framework’ 
wordt gerealiseerd als digitale tweeling van waterkeringen en on-
dergrond. Eerder in dit activiteitenplan noemden we ook al de digital 
twins van de Noordzee en de Rijn-Maasdelta. Deze platforms helpen 
ons om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van adaptatiemaat-
regelen, scherper te beoordelen en beter te voorspellen. 

Voor operationele toepassingen van software (zoals Delft-FEWS) is 
een grote mate van robuustheid essentieel. Daarbij zien we dat data 
in omvang en diversiteit toenemen, modellen steeds fijnmaziger 
worden en de koppeling tussen beide om meer rekenkracht vraagt. 
Een verbetering van de digitale infrastructuur stelt ons in staat om 
operationele beslissingen sneller en beter te kunnen ondersteunen 
en daarmee onze impact bij periodes van wateroverlast, droogte of 
overstromingen te vergroten.
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5.4 | Samenwerking

Missiegedreven werken gaat over samenwerking: De complexe 
maatschappelijke opgaven en vraagstukken vragen om een inten-
sieve samenwerking met beleidsmakers, beheerders, universiteiten, 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. 
Deltares ziet het als haar rol om alle krachten te mobiliseren, en de 
benodigde kennis bij elkaar te brengen. Water en ondergrond zijn 
overal en hebben een sterk verbindende maar ook sturende kracht 
bij de grote uitdaging om onze omgeving en samenleving meer kli-
maatbestendig en veerkrachtig te maken. 

De evaluatiecommissie van de TO2-organisaties constateerde in 
2021 dat Deltares gezamenlijk met deze partijen uit de ‘gouden cir-
kel’ het partnerschap verder moet ontwikkelen om nog meer richting 
te geven aan de kennisontwikkeling en -ontsluiting.
Dat doen wij graag en zullen daar extra energie opzetten, ook vanuit 
onze programmering van onze SITO instituutssubsidie: 

Samenwerking met de Nederlandse overheid en kennisinstituten
De Nederlandse overheid is en blijft voor ons de belangrijkste partner 
in het missiegedreven werken. We werken met alle overheden in 
Nederland: gemeenten, waterschappen, provincies en Rijksover-
heid. Veel van de onderzoeksprojecten zijn opgezet in nauwe sa-
menwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 
met Rijkswaterstaat als belangrijkste uitvoerende instantie, maar 
ook andere ministeries zijn betrokken zoals Economische Zaken en 
Klimaat, Binnenlandse Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
en Buitenlandse Zaken.

In 2021 zijn we met het Ministerie van IenW en RWS gestart met het 
herijken van onze kennisrelatie en het vernieuwen van onze samen-
werking. De urgentie om tot vernieuwing te komen is groot. De eva-
luatie van het Toegepast Onderzoek laat zien de kennis van Deltares 

Figuur 26: Hoe houden we de Noordzee duurzaam, veilig en veerkrachtig? De TO2 organisaties zien de volgende onder-
zoeksgebieden op de Noordzee: Biodiversiteit, energietransitie, voedselvoorziening, scheepvaartveiligheid en schone scheep-
vaart, ruimtelijke ordening, monitoring en informatievoorziening, integrale afwegingskaders voor beleid.
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door de overheid beter benut zou kunnen worden. Om te komen tot 
goede oplossingen voor toekomstige uitdagingen is vroegtijdige, 
inhoudelijke dialoog over de kennisprogrammering noodzakelijk. 

Afgelopen jaar hebben we in strategische dialogen met IenW en 
RWS het gesprek gestart, hebben we aandachtspunten gedeeld die 
van belang zijn om de samenwerkingsrelatie toekomstbestendig in 
te richten en hebben we de contouren voor de nieuwe samenwer-
kingsrelatie neergezet: Zo werken we toe naar een betere aansluiting 
tussen de kennisprogrammering in het kader van de SITO instituuts-
subsidie en de kennisprogrammering in opdracht van het ministerie 
van IenW. Dit vraagt om een intensivering in wederzijdse betrok-
kenheid en het vergroten van transparantie en samenhang in de 
kennisprogrammering. Als onderdeel van dit proces versterken we 
het inhoudelijke gesprek met IenW en RWS over de verdere uitwer-
king van de moonshots uit hoofdstuk 2 en verdere invulling van onze 
programma’s uit hoofdstuk 3. Inhoudelijk willen we ons gezamenlijk 
meer richten op de grote maatschappelijke opgaven en uitdagingen. 
Want, die maatschappelijke uitdagingen in ons werkveld zijn groot: 
Omgaan met klimaatverandering, vervanging en aanpassing infra-
structuur, bodemdaling, energietransitie, … De overheid staat voor 
grote opgaven waarbij kennis en samenwerking cruciaal zijn, zowel 
tussen IenW en Deltares, als met andere partners. Opgaven worden 
complexer, en ook overheden zijn steeds meer afhankelijk van goede 
samenwerking in de keten, tussen overheden, kennisinstellingen, 
marktpartijen, publiek en privaat. Dat betekent dat het vernieuwen 
en versterken van onze samenwerking met IenW en RWS niet langer 
alleen gaat over samenwerking in deze driehoek, maar ook direct 
raakt aan een goede betrokkenheid van en samenwerking met onze 
collega kennisinstituten en marktpartijen. 

In afstemming met de collega TO2 instituten heeft Deltares in de 
IenW kenniskamer het voorstel gedaan om op enkele grote, inte-

grale vraagstukken de kennis(ontwikkeling) te gaan afstemmen. Op 
welke vraagstukken we ons (in eerste instantie gaan richten) is later 
besproken met alle departementen, die bij deze vraagstukken zijn 
betrokken, namelijk LNV, BZK, EZK en IenW. De doelstelling van 
dit traject is te verkennen in welke mate de huidige en toekomstige 
gezamenlijke kennisbasis aansluit op vragen die in de nabije en verre 
toekomst om samenhangende kennis en innovatie vragen. De eerste 
stap is een inventarisatie van de kennis, die aanwezig is. Deze kennis 
wordt vervolgens gelegd tegen de grote, integrale vraagstukken, 
waarna conclusies kunnen worden getrokken, onder andere welke 
kennis ontbreekt.

Dit sluit ook aan op de ambitie, die is neergelegd in het Strategisch 
Kader 2022-2025 van de TO2 instituten om de komende vier jaar 
meer de samenwerking te gaan zoeken. Ook de planbureaus en 
Rijkskennisinstellingen (RKI’s) kunnen, indien relevant, hierbij be-
trokken worden. Het gaat (in eerste instantie) om de volgende drie 
vraagstukken omtrent de Noordzee, de bodemdaling van het Groene 
Hart en het havengebied Rotterdam. Voor deze vraagstukken is er 
een duidelijke (inhoudelijke) link met de moonshots uit dit activi-
teitenplan en (met name) onze gebiedsgerichte programma’s. Dit 
traject zullen we dan ook koppelen aan de relevante programma’s.

Binnen de TO2-Federatie werken we samen met onze collega-insti-
tuten TNO, MARIN, NLR, Wageningen Universiteit & Research en 
stemmen onze gezamenlijke acties en onderzoeken met elkaar af. 
Gezamenlijk dragen we elk van specifieke kennisdomeinen aan de 
kennisontwikkeling ter ondersteuning van de missies van de Neder-
landse overheid. Zo werken met TNO samen op het gebied van ener-
gietransitie, met Wageningen Universiteit & Research op het gebied 
van bodemdaling en toekomst van veenweidegebied, met MARIN op 
het gebied van infrastructuur en NRL op het gebied van sleuteltech-
nologieën. 

Ook werken we intensief samen met de Rijkskennisinstellingen zoals 
het KNMI, RIVM, en het PBL. Voorbeelden zijn onderzoek op het ge-
bied van klimaatadaptatie (met KNMI), waterkwaliteit en gezondheid 
(met RIVM) en ruimtelijke adaptatie en beleidsanalyse (PBL).]

Gezien de integraliteit van veel vraagstukken en de verschillende tijd 
en ruimteschalen zijn ook regionale en lokale overheden betrokken in 
de samenwerking (provincies, waterschappen, gemeenten). Sterker 
nog: Bij de daadwerkelijke implementatie van maatregelen / oplos-
singen zijn de regionale en lokale overheden een belangrijke spil. 

Deltares werkt al veel met en voor regionale en lokale overheden, 
waaronder de waterschappen. Dit zijn soms afgebakende (realisatie)
projecten, maar steeds meer ook gericht op het kennisvergaring in 
nationaal of Europees verband, met als doel om de kennis uiteindelijk 
nationaal toe te kunnen passen en de opgedane inzichten te vertalen 
naar de lokale omstandigheden. Elk waterschap maakt gebruik van 
Deltares software. We zien dat voor de waterschappen een integrale, 
gebiedsgerichte aanpak en samenwerkingsverbanden ook steeds 
belangrijker worden. Deltares ondersteunt en verbindt de rijks- en 
regionale overheden door te werken op verschillende ruimte- en 
tijdschalen. Dat wil zeggen dat we schakelen tussen enerzijds de re-
gionale- en lokale oplossingen en anderzijds de integrale systembe-
nadering schakelen. Logisch, want water en ondergrond zijn overal 
en hebben een sterk verbindende maar ook sturende kracht bij de 
verschillende opgaven en op de verschillende overheidsschalen. 

Samenwerking met de universiteiten 
Universiteiten zijn voor ons de bron van fundamentele kennis, niet 
alleen met de Nederlandse maar ook met buitenlandse instituten 
werken we structureel en langjarig samen. Dit doen we onder meer 
via het delen van medewerkers op specifieke kennisdomeinen. 
Momenteel delen we circa 20 hoogleraren en circa 30 universitair 
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(hoofd)docenten met diverse universiteiten en hebben we tientallen 
promovendi aan ons verbonden. Daarnaast voeren we gezamenlijke 
onderzoeksprojecten uit, zowel nationaal als internationaal en stellen 
we samen de grote onderzoeksagenda’s voor.

Samenwerken met en voor het bedrijfsleven. 
Samenwerking met het bedrijfsleven, zowel ingenieurs- en adviesbu-
reaus, bouw- en baggerbedrijven en het MKB is van belang om het 
onderzoek goed te laten aansluiten met de toepassingen in praktijk. 
Een belangrijk kader voor de samenwerking met het bedrijfsleven is 
het missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid van de Neder-
landse overheid (MITB). De missiegedreven onderzoeksprojecten 
worden vaak in de vorm van co-creatie ontwikkeld. De nieuwe gene-
ratie Kennis- en Innovatieagenda’s en -convenanten (KIA’s/KIC’s) 
zijn uitgewerkt langs de lijnen van de vier maatschappelijke thema’s 
plus de sleuteltechnologieën. Binnen MITB werken we vooral met 
bedrijfsleven samen in topsector Water & Maritiem, maar ook in de 
topsectoren Agri&Food en Energie. De topsectoren Water & Mari-
tiem en Agri&Food richten zich voornamelijk op het thema Land-
bouw, Water & Voedsel, terwijl topsector Energie zich voornamelijk 
richt op thema Energietransitie en Duurzaamheid. Daarnaast werken 
we met bedrijfsleven samen in de vorm van Joint Industry Projects 
(JIP’s) of Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS-construc-
ties) of via contractonderzoek. 

Voor de toepassing van onze kennis werken we samen met het MKB 
en startups. Daarvoor hebben we een loket ingericht waar MKB en 
startups terecht kunnen met hun kennis- en innovatievragen. Via 
onder andere MKB-vouchers maken we de experimentele onder-
zoeksfaciliteiten beschikbaar voor testen en validatieproeven van 
innovaties ontwikkeld door MKB’ers en startups. Bij de kennisont-
wikkelings-programma’s die Deltares uitvoert zoekt Deltares actief 
naar samenwerking met Nederlandse bedrijfsleven die met hun 

Figuur 27: In het Groene Hart spelen meerdere, onderling samenhangende vraagstukken. Onder andere bodemdaling door veenoxi-
datie en de zoetwatervoorziening leveren uitdagingen voor landbouwactiviteiten en bebouwing. Tegelijkertijd vraagt de energietransi-
tie om ingrijpende veranderingen die invloed hebben op het huidige ruimtegebruik.
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(praktijk)kennis waarde kunnen toevoegen aan de programma’s. 
Voor innovatieprojecten op initiatief van de markt ligt het initiatief 
voor samenwerking met Deltares bij het Nederlandse bedrijfsle-
ven en wordt gezamenlijk gezocht naar cofinanciering en naar een 
passend terugverdienmodel. We nemen de samenwerking met de 
markt nadrukkelijk mee in het versterken van de samenwerking op 
het gebied van kennis- en innovatieontwikkeling ten behoeve van 
de grote opgaven/programma’s van RWS. Vroegtijdige pre-concur-
rentiële betrokkenheid van kennisinstellingen en markt helpt om de 
kennis- en innovatiebehoefte scherp te krijgen, en kan daarmee een 
vliegwiel zijn voor een betere samenwerking in de keten. Bespreking 
in de driehoek van kennis, markt en overheid borgt bovendien de 
focus op toepassingsgerichtheid en mogelijkheden voor opschaling 
en export. Ook voor ons werk in het kader van SITO instituutssubsi-
die en de moonshots en programma’s beschreven in hoofdstuk 2 en 
3 intensiveren we in 2022 het gesprek in de driehoek om vroegtijdig 
toepassing en opschaling in het oog te houden. 

Samenwerken aan het kennis en innovatie convenant
Samen met onze overheid, kennis en markpartners ontwikkelen 
we kennis en tools voor ‘informed-decision making’ gericht op het 
realiseren van nationale missies: Nederland best beschermde delta, 
Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren, Klimaat-
bestendig landelijk en stedelijk gebied, CO2-vrije energieproductie, 
en Circulaire grondstofketens en processen. Dit doen we door sa-
men met kennispartners, private partijen en overheden projecten op 
te zetten in Kennis en Innovatie Convenant voor thema Land, Water 
en Voedsel en thema Energietransitie en Duurzaamheid. Momenteel 
is Deltares bij steeds meer projecten betrokken, als initiatiefnemer 
en partner, waarin cross-overs en multi disciplinaire samenwerking 
centraal staat. In aansluiting hierop werken we samen in kennispro-
gramma’s gericht op specifieke opgaven, zoals in de NKWK pro-
gramma’s, het hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogram-

ma zoetwater, (beleidstafel) droogte, kennisprogramma ruimtelijke 
adaptatie, kennisprogramma zeespiegelrijzing, kennisprogramma 
bodemdaling, (delta-aanpak) waterkwaliteit, programmatische 
aanpak grote wateren, vervangingsopgave, kennisprogramma natte 
kunstwerken, programma integraal riviermanagement, alsook in 
specifieke gebiedsopgaven zoals de zuidwestelijke delta, de Noord-
zee, de Waddenzee en het veenweidegebied. Samen met onzepart-
ners willen we komend jaar de in hoofdstuk 2 genoemde moonshots 
verder definiëren om een versnelling te realiseren in ontwikkeling 
van de kennisbasis ten behoeve van de genoemde opgaven en zo 
ook de werkgebieden voor de Nederlandse overheid te versterken.

Samenwerkingen internationaal
Nederlandse kennis van water en ondergrond wordt wereldwijd 
ingezet. Voor Deltares zijn daarom internationale netwerken, missies 
(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 programma’s zoals Water 
as Leverage, Water Peace and Security en de Joint Cooperation 
Programma’s voor Bangladesh en Egypte, waarin Nederlandse en 
lokale kennispartners met elkaar samenwerken op het gebied van 
Delta-kennis. 
Met Europese kennisinstituten werken we samen via groot aantal 
onderzoeksprojecten (in totaal meer dan 30) in Europese onder-
zoekprogramma’s. Daarnaast is Deltares een stategische partner in 
diverse Europese kennisnetwerken.
Projecten en opdrachten uit het buitenland dragen in belangrijke 
mate bij aan de ontwikkeling van kennis die relevant is voor Neder-
land. Samenwerking met diverse partijen in het buitenland in onder-
zoeks- 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 ontwikkelen.
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Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd 

werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en 

maatschappij. Deltares heeft vestigingen in Delft en Utrecht.

Deltares 

Postbus 177 

2600 MH Delft

T  088 335 8273

F  088 335 8582

www.deltares.nl
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