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Het was de eerste keer dat studenten elektrotechniek computergames
ontwikkelden voor externe opdrachtgevers, maar wat docent dr. Rafael
Bidarra (EWI) betreft is het een ‘magische formule’ voor het project
‘Building Serious Games’, waarin teams van zes studenten in zes weken
tijd een spel ontwikkelen. Bij de presentatie afgelopen november waren
dat ‘my eco-house’ over energiebesparingsmaatregelen, ‘Teeth Defender’
om nerveuze patiënten in de tandartsstoel af te leiden en ‘Clash of the
Penguins’ over de mechanica van Newton in een wrijvingsloze omgeving.
Whoooeeeiii.

Maar liefst 75 miljoen jaar evolutie scheidt ons van de muis, en toch blijken
we in de wijze waarin we onze chromosomen rangschikken bijzonder
veel op het kleine diertje te lijken. Dit concludeert dr. Wouter Meuleman
in zijn proefschrift ‘Computational Biology in Clinical Proteomics and
Chromatin Genomics’ (EWI). Meuleman borduurde voort op de theorie
in de celbiologie dat DNA dat zich aan de rand van de celkern bevindt
minder actief is dan DNA dat zich midden in de celkern bevindt. Zijn
vinding dat het leeuwendeel van de organisatie in alle bestudeerde celtypen
in stand blijft wijst volgens de onderzoeker (die behalve menselijke cellen
ook muizencellen onder de loep nam) op het bestaan van een soort ‘basale
chromosoomarchitectuur’ in het dierenrijk.

Ballonmissie

Meer informatie: www.delta.tudelft.nl/24389

Onderzoekers van het Kavli Instituut voor Nanowetenschappen
ontwikkelen samen met SRON terahertzsensoren voor Nasa’s ruimtemissie
Gussto (Galactic/Xgalactic Ultra long duration balloon Spectroscopic
Stratospheric THz Observatory). De missie, die voor 2017 gepland staat,
bestaat eruit een ballon met een telescoop van een meter in diameter
op een hoogte van 36 kilometer boven de aarde te laten zweven. Gussto
moet kennis opleveren over kosmisch stof en het ontstaan van sterren en
planeten. De Delftse onderzoeksgroep van prof.dr.ir. Teun Klapwijk werkte
al eerder aan terahertzsensoren die gebruikt zijn in de Herschel-satelliet en
de Alma-telescoop in Chili.

Kogels weren

Meer informatie:
www.delta.tudelft.nl/24107

Colofon
Redactie

“ISS, this is TU Delft for a voice check. How do you read?” Muisstil wacht
een bomvolle zaal studenten bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
op het antwoord van André Kuipers op deze vraag van ESA-astronaut
Frank De Winne. Kuipers zweeft voor de camera en speelt wat met zijn
microfoon. “Reading you loud and clear. I’m ready”, klinkt het dan enige
seconden later via de live verbinding. De studenten joelen als gekken.
Bijna dertien minuten lang konden studenten op 10 januari een praatje
maken met Kuipers, die vierhonderd kilometer boven de aarde rondjes
draaide in het internationale ruimtestation ISS. Premier Mark Rutte en
astronaut Frank De Winne presenteerden de ‘show’. “Wanneer hebben
jullie oud en nieuw gevierd?” vraagt een student. De verbinding hapert
echter. Gespannen wacht de zaal af. “En daarna zijn we doorgegaan”…
kggggggg … “en”… piiiieeeep … lange stilte … “want vervolgens wat
het oud en nieuw in Europa” … “en de nachtbrakers konden om zes uur
Houston nog gelukkig nieuwjaar wensen.”

Universele DNA-kapstok

Rector magnificus Karel Luyben sprak zich tijdens zijn diesrede uit
over de ‘forse anti-academische wind’ in Nederland. Luyben wil deze
‘periode van woelig water’ gebruiken om ‘onze wetenschappelijke
bijdrage aan de maatschappij duidelijker neer te zetten en deze onder de
aandacht te brengen van eenieder.’ (www.delta.tudelft.nl/24398). De TU
Delft viert haar 170ste verjaardag en het zal u inmiddels niet verrassen
dat het thema ‘water’ is. Daarom besteden we in deze Delft Integraal
aandacht aan de zandmotor bij Ter Heijde en zijn bedenker Marcel Stive,
energiezuinige waterontzilting, rendementsverhoging van warmte-koudeopslagsystemen, een reddingsboot met bijlboeg, de missie van Deltasync
om de eerste zelfvoorzienende drijvende stad ter wereld te creëren,
manager van stormvloedkeringen Derckjan Smaling, de watervrees
van Tonie Mudde en de visie van Han Vrijling op water in 2030.
Wetenschappelijke bijdragen van de TU Delft die wij, zoals altijd, onder
uw aandacht brengen. En omdat de nautische en hydrologische referenties
dit jaar niet van de lucht zullen zijn, wens ik u de wind in de zeilen. Ik
hoop dat het baken van technisch vernuft u mag leiden naar vruchtbare
wateren, wanneer u de smalle vaargeul van innoveren navigeert terwijl
ons dankzij of ondanks het kabinet het water aan de lippen staat.
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Zandmotor
voedt hongerige kust

Kort Delfts: overzicht van het laatste nieuws uit Delft

Foto: EWI
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Kort Delfts

Foto: Tomas van Dijk
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Inhoud

Kogelwerende vesten kunnen een stuk lichter gemaakt worden dankzij
nieuwe inzichten in het gedrag van het kogelwerend materiaal tijdens
impact. Dit meent dr. Béate Heru Utomo die bij 3mE promoveerde op
haar proefschrift ‘High-speed Impact Modelling and Testing of Dyneema
Composite’. Heru Utomo beschoot dyneema-vezels uit een kogelwerend
vest met kleine kogeltjes en legde met een hoge snelheidscamera vast
hoe de vezels reageerden. Een van haar conclusies is dat de vezels meer
bewegingsvrijheid hebben dan werd aangenomen en als het ware langs
elkaar heen glijden als het vest door een kogel wordt geperforeerd.
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Kort Delfts

De ruimte in
De klok tikt af naar de lancering van de volgende Delftse nanosatelliet Delfi-n3Xt.
In september dit jaar brengt een Russische Dnjepr-raket de Delftse opvolger van de
succesvolle Delfi-C3-satelliet in een baan om de aarde, samen met een paar dozijn
andere satellietjes. Het belangrijkste doel van de missie is om studenten de gelegenheid
te bieden om aan een ruimtemissie te werken. De vorderingen zijn te volgen op de
website. Afgelopen december werd daar de (dubbele) boordcomputer getoond.

Eind jaren tachtig bedacht hij hem, en nu - bijna een kwart eeuw
later - krijgt prof.dr. Andreas Schmidt-Ott (Delft Chemtech) een
flinke zak geld van de EU om verder te werken aan zijn ‘spark
generator’, een apparaat om heel nauwkeurig nanodeeltjes van
dezelfde grootte te produceren. Het onderzoeksconsortium (een
twintigtal Europese onderzoekscentra en bedrijven), waar SchmidtOtt deel van uitmaakt, heeft in januari acht miljoen euro gekregen.
In het apparaat zitten twee elektrodes. Wanneer er – door hoge
voltage - een vonk overslaat, ontstaat er een klein wolkje damp
van het elektrodemateriaal. Als dit wolkje afkoelt, klonteren de
atomen samen tot nanodeeltjes. Schmidt-Ott wil proberen de
frequentie van de vonkjes op te voeren. Met zijn spark generator
wil hij uiteindelijk ook stabiele anorganische atoomclusters maken,
zogenaamde superatomen, die zich gedragen als losse atomen
doordat zij elektronen hebben die om de hele atoomcluster heen
draaien.

Meer informatie: www.delta.tudelft.nl/24398

Meer informatie: prof.dr. Andreas Schmidt-Ott,
a.schmidt-ott@tudelft.nl
www.delta.tudelft.nl/24443

Meer informatie: www.delfispace.nl

Foto: Tomas van Dijk

Meer informatie: www.delta.tudelft.nl/24154
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Foto: Tomas van Dijk

Bacteriën produceren plastic
Maar weinig bacteriën overleven de kille condities in de reactoren van
Leonie Marang. Door bacteriën te kweken onder afwisselende condities,
van voedselovervloed tot voedselschaarste, heeft de promovenda van de
onderzoeksgroep milieubiotechnologie (Technische Natuurwetenschappen)
zeer behulpzame bacteriën gekweekt. Marang’s micro-organismen zetten op heel
efficiënte wijze veel voorkomende stoffen uit afvalstromen, zoals acetaat en lactaat,
om in polyhydroxybutyraat, ook wel bekend als bioplastic. Voor haar werk werd
de jonge onderzoekster afgelopen najaar beloond met de Unilever researchprijs.

Schoon vliegen

Tweede
leven

Rekenen aan batterijen
Niet alleen ‘actieradius-angst’ is een probleem bij elektrische auto’s.
Het is ook lastig om in te schatten wat de resterende levensduur
is van Li-ionbatterijcellen in elektrische bolides. Ir. Long Lam
heeft daar iets op bedacht. Hij ontwikkelde voor zijn afstuderen,
bij dr. Pavol Bauer van de sectie elektrische vermogens conversie
(EWI), een wiskundig model waarmee je dat kunt uitrekenen.
In het model kun je tal van parameters invoeren, zoals leeftijd,
aantal kilometers en aantal oplaad- en ontlaadcycli. Voor zijn
werk kreeg de jonge ingenieur op de dag van de duurzaamheid de
E-mobiliteitscriptieprijs van tienduizend euro van Urgenda, een
organisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling.

Het Reactor Instituut Delft krijgt 38
miljoen euro van het ministerie van
OCW om haar onderzoeksreactor te
moderniseren. De reactor krijgt een
koude neutronenbron waardoor de
onderzoekers van het RID nog beter in
materialen kunnen kijken. In de nog
aan te schaffen koude bron worden
de neutronen gekoeld met vloeibare
waterstof. “Wat we in feite gaan doen,
is de neutronen afremmen”, legt RIDdirecteur, prof.dr.ir Tim Van der Hagen,
uit. “Daardoor kunnen we ze beter
manipuleren, bundelen en hoekjes
om laten gaan. Onze instrumenten
worden er honderd maal beter van. En
we kunnen ook nieuwe instrumenten
ontwikkelen voor onderzoek naar
onder meer kanker en materialen voor
duurzame energietechnologie.”

Er was geen vuiltje aan de lucht toen promovendus Tim Snijders in februari met het
onderzoeksvliegtuig van de TU en het NLR
een paar rondjes maakte. Of althans, bijna geen
vuiltje. Snijders vliegt op een brandstofmengsel
van 95 procent synthetische kerosine, gemaakt
van aardgas, en 5 procent standaard kerosine.
Synthetische kerosine is heel schoon. Eigenlijk is
het zo schoon dat men in de luchtvaartindustrie
dacht dat je er niet op kon vliegen. Een beetje
vuil, zoals sulfaat en aromatische verbindingen,
helpt namelijk bij de smering van de motoren.
Vliegtuigbrandstof moet daar minimaal voor vijftig

Menselijke maat
25 TU-studenten probeerden met hun cultural
professor fotograaf Vincent Mentzel te achterhalen
wat de menselijke maat is. Met hun fototoestel
reisden ze naar Parijs om Parijzenaars en
elkaar onder de loep te nemen. “Iedere student
interpreteerde de menselijke maat weer anders”,
zegt Mentzel. Bart Ruigrok (19, eerstejaars L&R)
bijvoorbeeld wilde met zijn foto’s benadrukken hoe

procent uit standaard (vieze) kerosine bestaan.
Tijdens zijn onderzoek toonde Snijders echter aan
dat vijf procent genoeg is en dat je dus veel schoner
kunt vliegen.
Meer informatie:
Tim Snijders: t.a.snijders@tudelft.nl

mensen zich tot hun omgeving verhouden. Op het
grote betonnen plein La Défense lijken de mensen
op zijn foto net speelgoedpoppetjes. “Daar realiseer
je goed hoe klein je bent als mens.” Mentzel had nog
niet eerder les gegeven en vond het best spannend.
“Het was mooi om te zien hoe ze open stonden
voor elkaars ideeën. Dat vond ik inspirerend.”
Meer informatie:
www.delta.tudelft.nl/24195
Foto: Bart Ruigrok

Foto: Tomas van Dijk

Meer informatie: Prof.dr. Bert Wolterbeek, h.t.wolterbeek@tudelft.nl

De TU Delft viert dit jaar haar 170-jarige bestaan.
Rector magnificus Karel Luyben sprak tijdens
de Dies Natalis zijn zorgen uit over de ‘forse
anti-academische wind’ in Nederland. Hij wil de
‘wetenschappelijke bijdrage aan de maatschappij’
duidelijker uitdragen. Volgens Luyben vergeet
het grote publiek te gemakkelijk dat ‘het grote
welvaartspeil in Nederland mede te danken is aan
de inventiviteit en inzet van onze wetenschappers’:
“De TU Delft stond de afgelopen 170 jaar steeds
in de voorhoede bij de ontwikkeling van kennis
leidend tot een veilig en welvarend land.” Luyben
breekt een lans voor fundamenteel onderzoek:
“Het is de taak van de wetenschap om verder te
reiken dan de korte termijn.”

Foto: TU Delft

Foto: Tomas van Dijk

Een techniek om radioactieve 99Molybdeen te maken uit (niet-radioactief)
98Molybdeen is uitgeroepen tot ‘beste uitvinding van de TU Delft in 2011’.
De onderzoekers, prof.dr. Bert Wolterbeek en dr.ir. Peter Bode (Technische
Natuurwetenschappen), ontvingen twintigduizend euro om het idee verder marktrijp
te maken. 99Mo is een belangrijke stof bij het stellen van medische diagnoses.
Deze stof wordt doorgaans gevormd door splijting van hoog verrijkt uranium en
wordt slechts op vijf plaatsen in de wereld gemaakt. Door de nieuw ontwikkelde
productiemethode kan veel meer 99Mo beschikbaar komen voor ziekenhuizen.

Jarige TU

Foto: Sam Rentmeester

Vonkje superatomen

Foto: Kennis in beeld

Beste Delftse uitvinding

Meer informatie:
www.delta.tudelft.nl/24478
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Zandmotor
			 moet
		 zandhonger
					 stillen

Een kunstmatig schiereiland bij Ter Heijde moet de kust voeden met

sediment. Wetenschappers kijken of zo’n ‘zandmotor’ het Nederlandse
antwoord kan zijn op de zeespiegelstijging.
Tomas van Dijk
De vierwielaandrijving van waterbouwkundigen ir.
Matthieu de Schipper en ir. Sierd de Vries hobbelt
voorzichtig over het zand bij de duinvoet vlakbij het ZuidHollandse kustplaatsje Ter Heijde. De duinen zijn hier
onlangs nog versterkt. Strak in het gelid, met tussenruimtes
van zo’n dertig centimeter steken pollen helmgras uit het
zand.
“Wat een verschil met de zandmotor hè?” zegt De Schipper.
Hij wijst door het andere raam naar onze bestemming;
een immense zandvlakte in de vorm van een haak die tot
een kilometer ver de zee in steekt. “Daar bij de zandmotor
ontstaan door golfslag, zeestroming en wind allerlei geultjes
en baaitjes. Mooi is dat, de natuur haar werk laten doen.”
‘Bouwen met de Natuur’ is tegenwoordig het adagium
in de waterbouwkunde. Dit is ook het thema van het
promotieonderzoek van De Schipper en zijn collega De
Vries, die achter het stuur zit. De twee onderzoekers van de
faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)
rijden regelmatig naar dit schiereiland. “Om zandkorrels te
tellen”, zegt De Schipper gekscherend.
Met de zandmotor hebben de waterbouwkundigen een
prachtige proeftuin. 21,5 miljoen kubieke meter zand

Foto: Sam Rentmeester

‘Nu al zijn er duidelijke
veranderingen
				
te zien’

De zandmotor laat de natuur haar werk doen.
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hebben sleephopperzuigers van baggerbedrijven Van
Oord en Boskalis hier vorig jaar opgespoten. Het zand zal
de komende jaren vooral in noordelijke richting worden
meegevoerd door zeestroming en golfslag en zo de afkalving
van het strand tot aan Scheveningen compenseren. Een
ander deel waait de duinen in en zorgt op die manier ook
voor een versteviging van de kustlijn.
Met gps-apparatuur aan boord van hun auto meten de
promovendi elke maand hoe de zandmotor zich ontwikkelt.
Een medewerker van het Delftse spin-offbedrijf Shore
monitoring onderzoekt tegelijkertijd de bodemmorfologie
tot vlak aan de kustlijn met een jetski die voorzien is van
sonarapparatuur.

Hun bevindingen delen de Delftenaren met Deltares en
Imares Wageningen UR. Deze twee onderzoeksinstituten
houden de zandmotor, en de stromingen en ecologie
eromheen, de komende tien jaar nauwlettend in de gaten in
opdracht van Rijkswaterstaat.
Het schiereiland zal geleidelijk verdwijnen. Nu al, enkele
maanden na oplevering, zijn er duidelijke veranderingen te
zien. De baai – een soort lagune - aan de binnenzijde van
de haak is door zandafzettingen een stuk langer geworden.
Het is een ideale plek voor kitesurfers, maar op termijn
ook voor zeldzame planten zoals zeekraal en strandraket.
Gaandeweg verandert de zandmotor weer in iets heel
anders; waarschijnlijk in een stelsel van zandbanken.

Experiment

“Het is allemaal een groot experiment van Rijkswaterstaat
om te kijken of zandsuppleties in de toekomst anders
kunnen”, zegt De Vries.
Sinds 1990 laat Rijkswaterstaat jaarlijks langs de hele
Nederlandse kust twaalf miljoen kubieke meter zand
vlak voor het strand, op het strand zelf, of in de duinen
aanbrengen. Ze doet dit om kusterosie tegen te gaan. Of,
zoals ook wel wordt gezegd, de zandhonger van de kust te
stillen. Nederland kalfde tot die tijd - al eeuwen lang - beetje
bij beetje af als gevolg van zeespiegelstijging en inklinking
van de bodem.
“Deze suppleties van zand uit diepere delen van de
Noordzee zijn echter kostbaar en verstoren de zee-ecologie”,
vervolgt De Vries. “Met de zandmotor kijken we of het ook
mogelijk is om met een eenmalige grote suppletie op één
plek een heel stuk kust voor veel langere tijd te beschermen.”
In een voorstudie stellen onderzoekers van Deltares dat
de zandmotor na ongeveer twintig jaar helemaal zal zijn
opgegaan in de omgeving. Met vijftig miljoen euro aan
aanlegkosten pakt de zandmotor dan goedkoper uit dan
de reeks kleinere aanvullingen die anders in de loop van de
jaren noodzakelijk zouden zijn geweest.
Volgens waterbouwkundige prof.dr.ir. Marcel Stive (CiTG),
die een grote hand heeft gehad in de totstandkoming van
de zandmotor, is het onderzoeksaspect van het project van
grote waarde. Hij denkt dat de zandsuppleties de komende
jaren flink moeten worden opgeschroefd en hij acht het
daarom van groot belang om ervaring op te doen met
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Matthieu de Schipper: “Door golfslag, zeestroming en
wind ontstaan allerlei geultjes en baaitjes.”

De zandmotor na aanleg op 9 augustus 2011 (links) en de situatie op 10 januari 2012 (rechts).

Sierd de Vries: “De gebruikelijke suppleties verstoren de
zee-ecologie.”

Kleine kans dat een storm van dat laatste kaliber de
zandmotor tussen nu en twintig jaar teistert, maar zelfs
als dat gebeurt, dan nog lijken de gevolgen gering. “Het
gezamenlijke effect van kleine stormen is veel belangrijker
dan dat van een enkele zware storm”, zegt Pekkeriet, die zijn
onderzoek deed bij Deltares.
Rest nog het effect van alle kleine stormen bij elkaar. “Het
ene jaar heb je tien stormen en het andere jaar wel vijftig”,
zegt Pekkeriet. “Dit heeft wel degelijk invloed op het
functioneren van de zandmotor en de modellen zouden
meer rekening met deze grilligheid moeten houden.
Luijendijk maakt zich echter weinig zorgen over dit laatste.
“Als je naar de langere termijn kijkt, kun je het effect van al
die stormen uitmiddelen” zegt hij.

Foto: Sam Rentmeester

Niet ideaal

De zandmotor zal na ongeveer twintig jaar geheel zijn opgegaan in zijn omgeving.
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Foto’s: Rijkswaterstaat/Joop van Houdt

Bij Deltares en Imares is het de komende jaren flink
aanpoten. Over drie jaar moeten de instituten een
tussentijds rapport publiceren. “Tot die tijd gaan we heel
veel berekeningen uitvoeren”, zegt ir. Arjen Luijendijk van
Deltares.
Er kleven veel onzekerheden aan de voorspellingen die in
de milieueffectrapportage (mer) staan. “Bij de mer gingen
we uit van zand met één bepaalde korrelgrootte”, zegt
Luijendijk. “In werkelijkheid heeft het zand verschillende
groottes. Wat het effect van deze variatie is, moet nog blijken.”
Het feit dat er ook fijn zand in de zandmotor zit, verklaart
misschien wel waarom de motor nu sneller lijkt te werken
dan gedacht.
Bij het noordelijkste puntje van de zandmotor hebben zich
in een mum van tijd drie nieuwe zandplaten gevormd, die
als een soort druppels aan een neus lijken te hangen. Bij
elke kleine storm is er een bijgekomen. Luijendijk denkt
dat dat komt omdat nu, in de beginfase, al het fijne zand in
beweging is.
Een andere grote onzekerheid in de modellen is het effect
van duinvorming op de zandmotor. “De vegetatie zou het
zand vast kunnen houden, waardoor de zandmotor langer
standhoudt dan gepland”, zegt Luijendijk.
En extreem zware stormen, kunnen die veel impact hebben
op de zandmotor?
De onlangs afgestudeerde waterbouwkundige Timon
Pekkeriet onderzocht met rekenmodellen wat het effect zou
zijn van stormen die zich eens in de twintig, honderd en
zelfs eens in de duizend jaar voordoen.

Foto: Sam Rentmeester

Fijn zand

Foto: Sam Rentmeester

nieuwe grootschaliger technieken. De Deltacommissie
2008, waarin de hoogleraar zitting had, adviseerde om
de hoeveelheid jaarlijks aan te vullen zand op te voeren
tot twintig miljoen kubieke meter om de zandhonger van
de Nederlandse kust te stillen. Een proactieve aanpak,
waardoor de kust de komende eeuw kan aangroeien, zou
zelfs 85 miljoen kubieke meter zand per jaar vergen.
Wie weet komen er dan wel meerdere zandmotoren langs
de kust. In het interview in deze Delft Integraal (‘De natuur
helpt ons altijd een handje’, pagina 16) wijst Stive op deze
mogelijkheid.

De onderzoekers moeten uiteraard ook monitoren hoeveel
zand er uiteindelijk daadwerkelijk langs de kust verspreid
wordt. Ze houden er rekening mee dat tien à twintig
procent wegstroomt naar grotere dieptes.
Dit is de reden dat de vermaarde waterbouwkundige dr.ir.
Ronald Waterman, voormalig VVD-Statenlid van ZuidHolland en TU-alumnus, kanttekeningen plaatst bij het
gebruik van zandmotoren.
Het liefst zou Waterman een zeventiende-eeuwse kustlijn
(“bij benadering”) herstellen. In het geval van ZuidHolland gaat het dan om een holle kustboog tussen
het Noorderhavenhoofd van Hoek van Holland en het
verlengde Zuiderhavenhoofd van Scheveningen.
“Bij landaanwinst in Zuid-Holland streven we naar een
zogenaamde flexibele dynamische holle evenwichtskustlijn”,
zegt Waterman. “Zandmotoren leiden daar op termijn wel
toe, maar ze hebben het niet als uitgangspunt. Ze hebben er
niet de ideale vorm voor.”

Waterman is samen met de Tsjechische ingenieur Honzo
Svašek de grondlegger van het principe ‘Bouwen met de
Natuur’. Dat hij dergelijk kanttekeningen plaatst bij het
gebruik van zandmotoren, komt dan ook een beetje als een
verrassing.
In 1980 pleitte de waterbouwkundige al in een rapport voor
om de kuststrook te verbreden. Dammen en dijken maken
in zijn plannen veelal plaats voor strand en duin.
Waterman heeft meegetekend aan een hele reeks
kustuitbreidingen tussen de Slufterdam en de Tweede
Maasvlakte in het zuiden en de Seaport Marina IJmuiden in
het noorden. Een familie van kustuitbreidingen, die allen tot
extra natuur hebben geleid, aldus Waterman.
De zandmotor is wel een “belangwekkend lid van die
familie”, zegt Waterman. “Hij is interessant omdat hij,
behalve dat hij tot een hogere veiligheid en meer natuur en
recreatiegebied leidt, ook veel onderzoeksmogelijkheden
biedt. En hij kon relatief goedkoop worden aangelegd
omdat sleephopperzuigers toch al in de buurt waren
vanwege werkzaamheden aan de Tweede Maasvlakte. Ik
heb er daarom ook positief over geadviseerd. Maar ik zou
het zand in sommige gevallen, bijvoorbeeld daar waar
havenuitbreidingen nodig zijn, liever direct op de plek
aanbrengen waar het nodig is.”
Volgens Waterman hoeft er niet per se een hele trits
zandmotoren langs de kust te komen als de kust jaarlijks
met 85 miljoen kubieke meter zand gevoed dient te worden.
Ecoloog dr. ir. Martin Baptist van Imares denkt dat dat juist
wel een goed idee zou zijn. Als het volume zandsuppleties
in de toekomst flink omhoog gaat, dan moet dat met
zandmotoren gebeuren, anders is het funest voor het
zeeleven, meent hij.

Zeedieren

“Een zandmotor heeft lokaal een groot effect, maar het
voordeel ervan is dat je de natuur in de wijde omgeving
twintig jaar met rust kunt laten.”
“Als je daarentegen op heel veel plekken langs de kust heel
regelmatig suppleert, heeft het zeeleven geen tijd meer om
zich te herstellen. Het duurt vier tot zes jaar voordat de
bodemgemeenschap zich hersteld heeft op plekken waar
zand gestort is.”
“Bijkomend nadeel van suppleren, zoals dat van oudsher

gedaan wordt, is dat de kust er steiler van wordt. De ondiepe
habitat voor het zeeleven neemt daardoor af.”
Baptist leidt het onderzoek van Imares naar de mariene
ecologie rondom de zandmotor. Afgelopen najaar heeft zijn
instituut meer dan tweehonderd happen zand rondom het
schiereiland genomen. De zeedieren, die uit die monsters
zijn gevist (waaronder talloze wormen, schelpdieren en
kreeftachtigen), zijn op sterk water gezet en worden in de
loop van het jaar geteld. Elk jaar zal deze meting herhaald
worden.

‘Met de zandmotor kijken we
of het mogelijk is om met een
eenmalige grote suppletie een stuk

kust voor veel langere tijd
te beschermen’

De hamvraag is of de dieren het transport van zand
afkomstig van de zandmotor kunnen bijbenen. “Zolang
ze niet teveel zand over zich heen krijgen, kunnen ze nog
omhoog kruipen naar het oppervlak. Als het zand zich
verplaatst zoals de modellen voorspellen, zou het geen
probleem moeten zijn.”
Baptist is nog om een andere reden positief over
zandmotoren. “Mogelijk kunnen ze gaan fungeren
als kinderkamers voor platvis. Vooral de lagunes zijn
interessant. We onderzoeken wat de ideale omstandigheden
zijn voor de jonge vissen, zoals slibgehalte, diepte en
korrelgrootte van het zand, en hoe we zandmotoren zodanig
vorm kunnen geven dat die omstandigheden ontstaan.”
Op de zandmotor wordt de kleine TU-expeditie intussen
flink gezandstraald. Nauwelijks verstaanbaar door de gure
wind attendeert De Vries de rest op een boot met ecologen
zo’n honderd meter van het strand. “We werken met veel
disciplines aan dit project”, zegt De Vries. “Dat maakt dit
project ook zo mooi.”

9

Vaarcomfort door bijlboeg
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) komt elk jaar
tweeduizend keer in actie om mensen uit zee te redden. Bij hoge golven
stuiteren de reddingsboten zo hard op het water dat de bemanning met
moeite op de been kan blijven in het stuurhuis. Langzamer varen is dan
de enige oplossing. Ook maakt de boot zo veel lawaai dat de bemanning
gehoorbeschermers moet dragen en alleen via koptelefoons met elkaar
kan praten. Samen met de TU Delft, Damen Shipyards en De Vries Lentsch
heeft de KNRM een nieuwe reddingboot ontwikkeld die aan deze nadelen een einde moet
maken. Basis van het nieuwe ontwerp is het
bijlboegconcept van de afdeling scheepshydrodynamica van de faculteit 3mE. Eind van dit jaar moet een full-scale prototype te water gaan.

vaarsnelheid

Schippers van de huidige reddingsboten waren bezorgd
dat de bijlboeg zich bij achteropkomende golven sneller
ingraaft in de voorgaande golf dan de ronde boeg van de
‘Arie Visser’. Experimenten bij het Maritime Research
Institute Netherlands (Marin) laten zien dat geen van de
schepen enige neiging had tot boegduiken.

golfsnelheid

Semi-Bijlboeg
Het schip krijgt geen
volledige bijlboeg waarbij
de bijl ook naar beneden
uitwaaiert. Omdat reddingsboten vaak in ondiep water
opereren moet de bodem
van het schip bij de boeg wat
omhoog lopen zodat de
boot aan de grond
kan lopen.

Extreem hoge versnellingen
De reddingsboten van de KNRM varen juist uit onder
zware weersomstandigheden. Als de boot recht of
schuin door hoge golven vaart (5 m hoog) maakt de
brede, bolle boeg enorme klappen op het water. Bij
golven hoger dan 2 m verlaagt de bemanning de
vaarsnelheid omdat de versnellingen in de boeg 1
en de stuurhut dan te groot worden. Bij extreme
golfhoogtes van 9 m kunnen de versnellingen op de
boeg oplopen tot 8 g. Bij de bouw van de bestaande,
grootste reddingsboten van de KNRM (type ‘Arie
Visser’) lag de nadruk op hoge vaarsnelheid, goede
manoeuvreerbaarheid en geringe diepgang. Comfort
van de bemanning had in 1999 minder prioriteit.
Hoewel Arbo-eisen niet gelden voor de ruim 800
vrijwillige bemanningsleden op de reddingsboten,
wil de KNRM de 15 bestaande ‘Arie Visser’-boten de
komende 10 jaar vervangen door een nieuw schip
waarbij het comfort aan boord wel aansluit bij de
minimale eisen die vandaag de dag worden gesteld.

3

4

Kantelbak 5
Met behulp van een kantelbare
bak worden drenkelingen aan
boord gebracht. De boot heeft
ruimte voor 120 geredde
personen.

5
Gewicht
35 ton

4

Aandrijving
Aandrijving vindt plaats door twee motoren 3 en
twee waterjets. Via een inlaatmond 4 in de vlakke
bodem zuigt elke pomp water op. Het water wordt
in druk verhoogd en vervolgens met grote snelheid
door de straalbuis naar buiten geperst.

In 2009 heeft de KNRM van verzekeringsmaatschappij 'Noordhollandsche van 1816' een
donatie van 1,5 miljoen euro ontvangen.
Samen met de afdeling maritieme technologie
van de TU Delft, Damen Shipyards en De Vries
Lentsch Yachts is de KNRM een project gestart
om een verbeterde reddingsboot te ontwerpen. Deze nieuwe boot moet bij hoge vaarsnelheden lagere verticale versnellingen ondervinden met minder trillingen en minder lawaai
(maximaal 75 tegenover 90 decibel nu).

Bijlboegpot
Damen Shipyards heeft een licentie voor het exploiteren van de bijlboeg. Bij elke verkochte bijlboeg stort
het bedrijf uit Gorinchem geld in een Delftse onderzoekspot waarmee de afdeling maritieme technologie
vervolgonderzoek en nieuwe aio’s kan financieren.

Maximale
snelheid
35 knopen

Diepgang
1,10 m

Boot van de toekomst

Composiet stuurhuis
Door het stuurhuis volledig van glasvezelversterkte kunststof te maken (i.p.v. aluminium)
wordt het ontwerpgewicht 20% gereduceerd.
Het stuurhuis komt op dempers te staan die
moeten voorkomen dat het als klankkast gaat
werken en trillingen uit de machinekamer
versterkt.

Twee paralelle ontwerpen
Het ontwerpteam ging met twee
ontwerpen aan de slag: een verbetering van de bestaande reddingsboot
met een slanke boeg en een nieuw
ontwerp gebaseerd op de bijlboeg.
Op basis van de testresulaten is
gekozen om het bijlboegconcept
verder te ontwikkelen.

Breedte
6,5 m

3
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Schaalmodellen van de ‘Arie Visser’ en van de twee nieuwe ontwerpen (schaal
1:10) zijn in de sleeptank in Delft met hoge snelheid tegen de golven in gesleept. De experimenten bevestigen de uitkomst van computersimulaties: bij
de bijlboeg komen grote verticale bewegingen en hoge verticale versnellingen
in de boeg en stuurhut minder vaak voor dan bij de andere twee schepen.

1

Lengte
19,3 m

waterjet
stuwstraal

Zelfvarende modellen in achteropkomende golven

golfsnelheid

2

uitlaat
motoren

O N T W E R P E I S : G E L I J K WA A RDI G G EDR AG WAT B E T REFT B OEG DUI K EN

Sleeptanktests tegen de golven in

boegduiken

conventionele
boegvorm

Slanke schepen
Dr.ir. Lex Keuning van de TU Delft werkt al 15
jaar aan het ‘Enlarged Ship’-concept. Door een
schip bij dezelfde breedte slanker te maken
(bijv. 25 % langer 2 ) en de boeg de vorm van
een bijl te geven verbetert het vaargedrag
aanzienlijk: het schip ‘snijdt’ door de golven in
plaats van dat het stuiterend tegen de golven
in vaart. De misvatting dat een langer schip
per definitie duurder is, moest hiervoor van
tafel. Door de langere boeg komt er meer
ruimte beschikbaar voor de machinekamer
waardoor onderhoud sneller en
goedkoper plaatsvindt.

O N T W E R P E I S : B E T E R Z E E VA R E N D G E D R AG I N G O LV E N B I J H O G E S N E L H E I D

Bemanning
6 personen

O N T W E R P E I S : B E T E R E KO E R S S TA B I L I T E I T
E N B E T E R E MA N O E U V R E E R B A A R HE I D

Uitschuifbare vinnen
Om te voorkomen dat de boot bij
achterwaartse golven uit zijn roer
loopt, wordt hij uitgerust met speciale
vinnen. Omdat het schip op andere
momenten zeer wendbaar moet zijn,
kunnen de vinnen worden ingetrokken bij het manoeuvreren.

6
Prototype
Later dit jaar volgt de aanbesteding en eind 2012 zal de
nieuwe reddingsboot te water
gaan. De schippers van de
bestaande ‘Arie Visser’-boten
kunnen dan in praktijk ervaren
of het nieuwe schip alle
beloftes waar kan maken.

Monstergolven
De extreme omstandigheden waarin het schip
moet kunnen functioneren zijn normaliter met de
modelproeven niet na te bootsen: de maximale
nagebootste fullscale golfhoogte is 4 m. Door in
de sleeptank op een slimme manier golven op te
wekken, blijkt het toch mogelijk om het model te
beproeven met ‘monster waves’ 6 van 8 m hoog.
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Wetenschap

Sjorren
aan het
grondwater
Warmte-koude-opslagsystemen zijn een van de
meest populaire manieren om energie te besparen.
Maar ze leveren nog niet hun beloofde rendement.
Hoog tijd dat daar verandering in komt,
vinden wetenschappers van de faculteit
Civiele Techniek en Geowetenschappen.
Desiree Hoving

Foto’s: Sam Rentmeester

Rode en blauwe vlekken worden ritmisch
groter en kleiner op het laptopscherm van
Martin Bloemendal. Hij is promovendus
bodemenergie bij Theo Olsthoorn, hoogleraar
geohydrologie aan de faculteit Civiele
Techniek en Geowetenschappen. Samen
kijken ze naar de ondergrondse kaart van

Martin Bloemendal (links) en Theo Olsthoorn
pleiten voor een dynamischer ontwerp van WKO’s.
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het centrum van Utrecht. Hier, rondom het
treinstation, winkelcentrum Hoog Catharijne
en de Jaarbeurs, liggen negentig warme en
koude waterbronnen, een van de grootste
dichtheden van Nederland.
“Al die ondergrondse bronnen pompen water
in en uit gebouwen, om ze te koelen of te
verwarmen”, verklaart Bloemendal het groter
en kleiner worden van de vlekken. “Je ziet dat
elke bron in de loop der jaren steeds groter
wordt en dat de rode kleur, ofwel het warme
water, gaat overheersen. Dan kunnen we
die bron niet meer voor koeling gebruiken.
Dit dreigt de komende 75 jaar te gebeuren
als we geen rekening houden met elkaars
energiegebruik. Iets wat we ook nu niet doen”.
Als oorzaak voor dit probleem, wijzen
Bloemendal en Olsthoorn naar het ontwerp
van de warmte-koude-opslag (WKO)systemen, die sinds 1985 steeds vaker onder
grote gebouwen worden aangelegd. “De
huidige WKO’s zijn stuk voor stuk ontworpen
op basis van statische omstandigheden”, zegt
de hoogleraar. “Want zodra mensen in de
zomer het raam open zetten, gaat het al mis.
Dan komt er meer warme lucht een gebouw
binnen, waardoor de WKO meer moet koelen
dan van tevoren was gepland. Doordat er dan
meer koud water naar boven wordt gepompt,
komt na de koeling steeds meer water in de
warme bron terecht. Die dijt daardoor zo ver

Waterput bij het gebouw van YesDelft.

uit dat hij de koude bron vervuilt. Je vernachelt
dan je bronnen voor de rest van de tijd.”

Zandlaag

WKO’s maken gebruik van grondwater
dat opgeslagen is in een zandlaag onder de
grond. Het basisidee is dat er altijd twee
bronnen zijn. In het ene zit water dat vijf
graden kouder is dan het grondwater van
elf à twaalf graden en in het andere zit water
dat vijf graden warmer is. Toch is opslag een
relatief begrip, want ook in een zandlaag
blijft grondwater altijd stromen. Niet hard
overigens: in het centrum van Utrecht
gebeurt dit met een snelheid van ongeveer
tien meter per jaar. Ter vergelijking: een
bovengrondse rivier verplaatst zich met een
meter per seconde. Doordat grondwater
stroomt, kunnen bronnen elkaar beïnvloeden.
Dat geldt niet alleen voor twee bronnen
van eenzelfde systeem, maar ook voor twee
WKO’s die dicht bij elkaar liggen, zoals in de
centra van grote steden het geval is.
Dat moet veranderen, vinden de Delftse
wetenschappers, want energiebesparing
is voor bedrijven tegenwoordig van grote
betekenis. Ze kunnen simpelweg geen nieuw
kantoorpand meer neerzetten zónder van
duurzame energie gebruik te maken. In het
bouwbesluit, een eisenpakket waar elk nieuw
gebouw aan dient te voldoen, staan dan ook

steeds strengere eisen op het gebied van
energiebesparing.
De belangrijkste reden waarom bedrijven
voor een WKO kiezen is dat dit de meest
aantrekkelijke manier is om energie te
besparen. Het systeem is binnen vijf à zes jaar
terugverdiend, terwijl dat bij zonnecellen en
windenergie twintig à dertig jaar duurt.
Het aantal WKO’s in Nederland neemt de
komende jaren dus alleen maar toe. Nu zijn
er bijna tweeduizend, maar in 2020 moeten
dat er volgens de overheid richting de
20 duizend zijn.

Rendement

“Geen mens weet hoe het uit gaat pakken als
we met zijn allen in de bodem gaan wroeten”,
zegt Olsthoorn. Hij noemt nog een tweede
probleem: een WKO belooft vijftig procent
energiebesparing, waarbij de meeste winst
in het koelingsproces zit. Het opgeslagen
koude water van 6 à 7 graden kan namelijk
direct gebruikt worden om te koelen, terwijl
het warme water van 16 à 17 graden nog
tot ongeveer 45 graden verwarmd moet
worden met een warmtepomp. Het beloofde
rendement van vijftig procent wordt echter
zelden gehaald.
Bloemendal wil tijdens zijn promotie
onderzoeken hoe hij het rendement kan
verbeteren en pleit dan ook voor een

dynamischer ontwerp van de WKO’s. Alleen
dan kunnen ze constant afgestemd worden
op de daadwerkelijke vraag naar koeling en
verwarming in een gebouw en de gebouwen
eromheen. En dat voorkomt dat het systeem
over honderd jaar thermisch is vervuild.
Zijn promotor vult hem aan: “Wij denken

‘Zodra mensen in
de zomer het raam

open zetten,

gaat het mis’

dat je WKO’s moet leren samenwerken als
een orkest. Want je buren hebben last van
jou als ze geen rekening met je kunnen
houden. Daarom willen we uitzoeken hoe je
het voor elkaar krijgt dat zo’n systeem zich
automatisch aanpast aan jouw energiegebruik
en dat van je buren”.
Dat lijkt heel eenvoudig. “Elke installatie
meet sowieso al hoeveel water hij pompt en
verwarmt”, zegt Bloemendal, “dus het kost in
principe niks.” Maar dan moeten de gegevens
van alle WKO’s aan elkaar worden gekoppeld.
“We werken aan een smart grid-achtige
infrastructuur die alle gegevens krijgt van
alle pompen. Dan kun je op elk moment op

elke plek berekenen hoe het grondwater erbij
staat, zodat je eigen WKO daar automatisch
rekening mee kan houden, bijvoorbeeld door
meer of minder te koelen en door meer of
minder te pompen. Met zo’n centraal systeem
zou veel rendement te winnen zijn.”
In het Delftse Science Park zou aanvankelijk
zo’n gecentraliseerde WKO komen voor
alle gebouwen. “Maar door de economische
crisis loopt de uitgifte van de grond en het
realiseren van nieuwbouw zo traag, dat elk
bedrijf weer op een eigen systeem moet
terugvallen in plaats van gezamenlijk een
oplossing te ontwerpen”, zegt Olsthoorn.
“Daarom hebben de twee gebouwen YesDelft
en Exact nu elk een eigen WKO. In het
Science Park liggen dus vier bronnen, twee
warme en twee koude, die niet samenwerken.
Terwijl je juist meer zou kunnen sturen
en compenseren als je meer bronnen in
een gebied hebt, bijvoorbeeld door het
grondwater over meerdere reservoirs te
verdelen.”
De hoogleraar besluit: “Het is alsof we in
Nederland met zijn duizenden staan te
sjorren aan het grondwater, terwijl geen
sterveling dat meer in de gaten kan houden,
laat staan een overzicht heeft. Daar moet
dringend een slim systeem voor komen.”
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Uitgelicht

Een waterstraal onder 600 bar druk doorboort een varkensbot in het
biomechanica laboratorium bij 3mE. Promovendus ir. Steven den
Dunnen doet onderzoek met botten van geiten, schapen, varkens
en mensen om erachter te komen welke druk het beste werkt voor
waterstraalboren. Hij werkt ook aan een dynamische regeling voor de
krachtige waterstraal. Die moet namelijk wel gaatjes in het knieoppervlak
boren, maar niet door het bot heen boren. Zijn begeleider, dr.ir. Gabrielle
Tuijthof die het ‘Healing Water Project’ leidt, begeleidt ook de medische
promovendus Aimee Kok aan het AMC die het therapeutisch effect
bestudeert van deze kleine gaten op de vorming van nieuw kraakbeen.
Meer informatie:

Foto: Sam Rentmeester

Gabrielle Tuijthof, g.j.m.tuijthof@tudelft.nl

Interview

‘De

natuur
helpt ons altijd

een handje’

In vele delta’s wordt de stem van hoogleraar prof.dr.ir. Marcel Stive
gerespecteerd en gehoord. Stive drukt als wetenschapper, als adviseur en als
bedenker van de zandmotor een stempel op de toekomstige Nederlandse kust.
Ook een land als Vietnam doet graag een beroep op zijn expertise.
Joost Panhuijsen

Want dit is een tijd van bezuinigingen?
“Dat maakt de discussies bepaald niet
makkelijker, nee. De conclusie zal luiden:
goed, dan moeten de plannen maar in een
wat langzamer tempo worden uitgevoerd.
Onze aanbevelingen waren overigens nooit
bedoeld om meteen in concreet beleid om
te zetten. ‘Verbeter het veiligheidsniveau
van de dijkringen met een factor tien’ – ik
vind het nog altijd een goed advies, maar
zoiets is makkelijker gezegd dan gedaan. We
wilden laten zien over welke onderwerpen
politici beslissingen moesten nemen. En twee
belangrijke programma’s waren in 2008 al
gestart: ‘Ruimte voor de Rivier’ en de aanpak
van zwakke schakels aan de Nederlandse
kust.”
Het rapport van de Deltacommissie heeft er
in ieder geval al toe geleid dat er in 2010 een
Deltacommissaris is benoemd?
“Wim Kuijken, ja, zeer geschikt als aanjager,
want hij kent de Haagse politiek door en
door. In 2014 komt deze Deltacommissaris
met voorstellen voor het kabinet, over een
aantal zaken die de Deltacommissie al onder
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de aandacht bracht. Het verscherpen van
de veiligheidsnorm, bijvoorbeeld: hoe klein
maak je de kans dat Nederland nog door een
overstroming wordt getroffen? Ingewikkelde
materie, en politiek gezien een heet hangijzer.
Hoe meer je de risico’s omlaag wil brengen,
hoe meer het kost.
Kuijken bekijkt ook hoe je de landbouw en
de industrie in de toekomst het hele jaar
door van zoetwater kunt blijven voorzien
– misschien is vrijwel gratis water voor
iedereen straks niet meer vanzelfsprekend.”
Over zoetwaterreservoirs gesproken: de
Deltacommissie kwam met de aanbeveling om
het IJsselmeer de komende decennia mee te
laten stijgen met de Waddenzee. Een omstreden
idee, omdat zoiets een verhoging van de dijken
betekent?
“Kuijken wil dat de politiek daar in 2015 een
principebeslissing over neemt. Hetzelfde
geldt voor het idee van een afsluitbaar en toch
open Rijnmondgebied. Dat is een mogelijke
oplossing voor een urgent probleem: als er
gelijktijdig sprake is van een extreem heftige
storm op de Noordzee en een grote afvoer
van smeltwater via de rivieren, wordt een
stad als Rotterdam van twee kanten bedreigd.
Met beweegbare waterkeringen zou je open
riviermondingen en estuaria onder zulke
extreme omstandigheden tijdelijk kunnen
afsluiten. CiTG en Bouwkunde is al onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden van zo’n open/
gesloten Rijnmond. Als je in Dordrecht
langs de Merwede loopt, of in Rotterdam
langs de Nieuwe Maas, zie je hoe kwetsbaar
het daar is. Een beetje extra water en je hebt
een probleem. We hoeven niet morgen die
nieuwe waterkeringen te bouwen, maar dit is
een groot project, waarmee je je activiteiten
vastlegt voor vijftig a honderd jaar.”

‘Grootschalige kustuitbreiding voor 2050 is
niet echt nodig’, zei staatssecretaris Joop Atsma
(Infrastructuur en Milieu) in september 2011.
Slecht nieuws voor de kustbeveiliging?
“De Deltacommissie zei destijds: als je
wat extra’s wil doen, kun je met extra kustuitbreiding de ruimtelijke ontwikkeling
stimuleren. Met veiligheid heeft dat niets
te maken. Atsma heeft dus een punt. Maar
binnenkort opent hij waarschijnlijk de tweede
zandmotor, bij de Hondsbossche Zeewering.
Dus hij werkt toch mee aan de extra
kustuitbreiding… Die tweede zandmotor
zal trouwens wél een bijdrage zijn aan de
kustbeveiliging, want de Hondsbossche
Zeewering vormt een zwakke schakel in
onze kustlijn.”
U bent bedenker van de zandmotor, het zandeiland
tussen Ter Heijde en Kijkduin dat de kustlijn daar
op natuurlijke wijze breder moet maken. Hoe is het
om uw idee vorm te zien krijgen?
“Het is ongelooflijk om te zien hoe dat eiland
als een magneet mensen aantrekt. Het is…
dynamisch, voortdurend in verandering. Het
geeft een extra dimensie aan het kustsysteem.”
En het eiland wordt door wind en water
uiteindelijk tot ruwweg een derde van de huidige
grootte teruggebracht?
“Nee, in principe verdwijnt het helemaal.
Het wordt in twintig, dertig jaar tijd volledig
opgenomen in het ecosysteem. Als je niks
doet. Maar…. (lacht) ik durf er vergif op in te
nemen dat daar discussie over komt.”
Red het eiland!
“Precies.”
En dat kan?
“Dat kan.”

Foto’s: Sam Rentmeester

U zat in 2008 als hoogleraar
kustwaterbouwkunde in de Deltacommissie.
Bent u tevreden over de manier waarop de
aanbevelingen van de Deltacommissie zijn
opgepikt?
“Enkele weken na de verschijningsdatum
had het kabinet Balkenende zich al achter
het rapport geschaard, en in 2011 heeft de
Tweede Kamer het geaccepteerd. Politiek is
er dus geen vuiltje aan de lucht. Maar als het
er straks om gaat spannen, als het kabinet
honderden miljoenen ter beschikking moet
stellen, dan zullen er stevige discussies
gevoerd worden.”

‘Je moet geen

trucjes uithalen’
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Column

Interview

Met eind 2011 toegekend onderzoeksgeld van
de European Research Council (ERC) gaat u de
komende vijf jaar in kaart brengen hoe de kust
bij Den Haag zich ontwikkelt. Waarom?
“Je wilt het kustsysteem zo goed mogelijk
onderhouden, en dat betekent soms dat je
ingrijpt. Wat je graag wil weten is of dat
ingrijpen op een economisch en ecologisch
slimme manier gebeurt.”
In juni 2012 vindt op de TU Delft een congres
over ‘Water and the City’ plaats, met speciale
aandacht voor Azië. Zijn de problemen van

Heeft de TU Delft een rol gespeeld bij het
ontwerpen en bouwen van die kering?
“Nee hoor. We mogen komen kijken! De
Chinezen hebben in drie jaar tijd een
multifunctionele kering gebouwd van vier
lagen. Onvoorstelbaar. Daar zouden wij
vijftien jaar over doen.”
Liggen de grootste uitdagingen voor de
kustbouwkunde tegenwoordig in Azië?
“Natuurlijk. Vietnam wordt momenteel
platgelopen door consultants. Op verzoek
van zijn Vietnamese collega Nguyen Tang
Dong heeft premier Rutte een nieuwe
Deltacommissie opgetuigd. Opnieuw met
Cees Veerman als voorzitter. Louise Fresco
zit er weer in, Paval Kabat, ikzelf… en nieuwe

Wie is Marcel Stive
Welke impact zal een zeespiegelstijging de komende eeuw hebben op
de kustlijn? Het eredoctoraat dat de Universiteit van Lund, Zweden, in
december 2011 toekende aan hoogleraar kustwaterbouwkunde prof.
dr.ir. Marcel Stive maakte duidelijk hoe belangrijk diens onderzoek is.
Stive (Amsterdam, 1951) heeft laten zien hoe je door observaties en
berekeningen kunt voorspellen hoe een stuk kustlijn zich op langere
termijn zal ontwikkelen.
Zijn fascinatie: de eeuwig veranderende kust, het spel van wind en
water. Niet voor niets keerde Stive halverwege de jaren negentig
terug op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen als
deeltijdhoogleraar kustmorfodynamica. Hij was daar in 1977
afgestudeerd. Veel van zijn ervaring deed hij op bij het Waterloopkundig
Laboratorium, tegenwoordig onderdeel van Deltares. Stive promoveerde
in 1988 en is sinds 2001 hoogleraar kustwaterbouwkunde. Tevens is hij
wetenschappelijk directeur van het Water Research Centre.
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Watervrees

leden als dijkgraaf en wetenschapper Stefan
Kuks en mijn collega-hoogleraar Han Vrijling.
We proberen de Vietnamezen te ondersteunen
bij het maken van een plan voor de Greater
Mekong Delta. Bij springtij stroomt het water
uit de Oost-Chinese Zee de rivier op. Daarom
heeft Ho Chi Minh Stad elke veertien dagen
met een overstroming te maken.”
Sinds mensenheugenis?
“Nee, sinds de laatste paar jaar. Want Ho Chi
Minh Stad zákt nu met een paar centimeter
per jaar. Net als Jakarta. In Vietnam werken
we samen met een vice-minister. Zijn
oorspronkelijke plan was om met een 32
kilometer brede afsluitdijk te voorkomen
dat Ho Chi Minh Stad nog langer zou
overstromen. Op zich slim bedacht. Maar die
dijk zou ook pal voor een groot mangrovebos
komen te liggen, dat onder meer fungeert
als paaigebied voor vissen en als buffer voor
tsunami’s. De dijk zou dat natuurgebied
afsnijden van de zee, de getijden, met alle
gevolgen van dien. We hebben een variant
bedacht die het natuurgebied ongemoeid laat.
Dat idee heeft de vice-minister inmiddels
geaccepteerd.”
Hoe hebben jullie hem overtuigd?
“Je moet geen trucjes uithalen, geen geheime
agenda hebben. Ook moet je willen begrijpen
hoe de Vietnamezen er zelf tegen aan kijken.
Nu moeten we de vice-minister er nog van
overtuigen dat hij het aangepaste plan er
niet snel doorheen moet jassen – hij gaat
binnenkort met pensioen en heeft dus haast –
en dat hij beter eerst kan kijken naar het grotere
plaatje. Het plan voor de héle Mekong Delta.
Cees Veerman vindt dat diplomatieke spel
prachtig. Hij voelt die nuances ook goed aan.”

Wie is er nog bang voor water? De
laatste echt grote overstroming – niet een
dijkdoorbraak bij een dorp, maar een
écht grote - is al meer dan een halve eeuw
geleden. Voor de Nederlander van nu is een
watersnoodramp zoiets als een oorlog op
eigen grondgebied: een obscuur fenomeen
uit grootmoeders tijd, een totaal niet meer
relevante dreiging.
Vulkaanuitbarstingen, kernrampen,
monsterstormen: je vergeet dat ze bestaan tot
ze weer genadeloos toeslaan. En dan volgen
telkens dezelfde excuses. De aandacht voor
veiligheid was verslapt, geldkranen langzaam

Foto: Sam Rentmeester

Wat gebeurt er als dat sediment verdwijnt?
“Dan gaat de boel aan de haal. Dan zal het
enorme moeite kosten om de kustlijn nog
vast te houden, want ons hele kustsysteem is
aan dat Marsdiep opgehangen. Ik zeg nu al
tegen Den Haag: jullie moeten je daar zorgen
over maken.”

megasteden in Aziatische delta’s zo groot dat
ze daar nog niet toe zijn aan het bepalen van
‘aanvaardbare risico’s’?
“Ze zijn er nog niet aan toe, maar maken een
inhaalslag. Jakarta overweegt een polder te
maken. In Ho Chi Minh Stad onderzoekt
men hoe de stad tegen overstromingen kan
worden beschermd zonder de natuur te
verstikken. En in Shanghai bouwen ze een
prachtige, multifunctionele waterkering
voor de Huangpu-rivier, die dwars door het
stadscentrum loopt.”

Tonie Mudde is wetenschapsredacteur en -columnist voor de Volkskrant. Eerder werkte hij voor het
maandblad Quest. Mudde is ir. luchtvaart- en ruimtevaarttechniek en studeerde van 1996 tot 2002 in
Delft. Meer info: www.toniemudde.nl

dichtgedraaid, want ach, het ging al zo lang
goed…
Op hoogtetool.ahn.nl kun je opzoeken
hoeveel meter je boven of onder N.A.P.
woont. In mijn geval (Amsterdam) is het
plus zestig centimeter. Niks dus. Wat zou
ik doen als er een gigantische storm op
komst is, en Sacha de Boer op het nieuws
aankondigt dat ik nog één etmaal heb om te
vluchten?
Opvang in de buurt lijkt me het slimst. Maar
waar moet ik heen? Ik zie nergens een bordje
op mijn gevel, met een evacuatieplan en de
plek waar het in mijn stadsdeel het hoogst
en veiligst is. Het enige rampadvies van de
overheid dat mij ooit heeft bereikt, luidt: ‘Ga
naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de
radio aan.’ Maar wat heb ik daaraan, als het
water elk moment door mijn brievenbus kan
golven?
Zelfredzaamheid dus maar. Hup, met de
auto naar de Utrechtse Heuvelrug, daar
heb ik nog wel een logeeradresje. Briljant
plan. Tenminste, als ik de enige ben die dit
bedenkt. Bij zo’n massale evacuatie stapt
natuurlijk iedere Amsterdammer in de auto

richting oosten. De wegen zullen compleet
dichtslibben, dat wordt met zijn allen
stapvoets verzuipen op de ring A10.
Tijd voor een hulplijn. Ik mail met een dr.ir.
civiele techniek, die op zijn beurt advies
inwint bij een paar
vakgenoten. Binnen een
paar dagen volgt het
antwoord. Bij een oerHollandse gevaar moet
je grijpen naar een oerHollands reddingsmiddel:
de fiets. Als ik een beetje
doortrap, ben ik binnen
vier uur hoog en droog
in de Utrechtse heuvels.
In het geval van een
westerstorm gaat het nog
sneller. Op je opoefiets
met windkracht twaalf in
de rug langs de files scheuren, dat is
pas relaxed evacueren.
Maar houd het stil: straks pakt iedereen
de fiets, en zo breed zijn die paden niet.

Werk in uitvoering

Hoe komt het dat steden als Ho Chi Minh Stad en
Jakarta in zo’n verontrustend hoog tempo aan het
dalen zijn?
“Grondwateronttrekking - voor industrieel
en huishoudelijk gebruik, soms ook voor de
landbouw - is meestal de belangrijkste reden.
Niet zo vreemd: Jakarta is een stad met bijna
negen miljoen inwoners en de industriële
ontwikkeling gaat gigantisch hard. Daarnaast
heb je nog inklinking door drainage.”
De vooruitgang, dus. Wat kun je er tegen doen?
“Je zou moeten proberen af te komen van het
grondwatergebruik. Water hebben ze daar
zat, dankzij de Mekong. De problemen zijn
groot, maar er bestaan praktische, betaalbare
oplossingen.”
U bent optimistisch?
“Ja, want de natuur helpt ons altijd een
handje. Op een gegeven moment wordt het
probleem zo urgent dat mensen inzien dat
er iets moet gebeuren. Wat je hoopt is dat er
geen rampen gebeuren voor het zover is.”

Foto: Sam Rentmeester

Komen er meer van dit soort voorbeelden van
‘bouwen met de natuur’ om zo de kust uit te
breiden en te beschermen?
“Dat denk ik wel. We zijn al kleine
verkenningen aan het doen, bijvoorbeeld
in de Oosterschelde. En er is het Marsdiep,
waar het sediment een gevaarlijk laag volume
begint te krijgen.”

Rocketeers in de regen: studenten van het Dawn-project van het dreamteam Dare (Delft Aerospace Rocket Engineering) testen verschillende concepten
van de ontsteking voor de nieuwe hybride raketmotor, die moet concurreren met de vaste stuwstof voortstuwing zoals die tot nu toe werd toegepast in de
Stratos II raket van Dare. Begin mei moet de grote lanceercampagne plaatsvinden.
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Wetenschap

Sleutel tot energiebesparing

Ondergrondse lozing van geconcentreerd
grondwater is namelijk de sleutel tot de
energiebesparing. De geheel ondergrondse
opstelling bestaat uit een inlaat, twee
pompen en zes opeengestapelde filterbuizen.
Een pomp stuwt het brakke water door de
filterbuizen naar beneden. De filters bestaan
uit een concentrische buis voor het zoete
water, omwikkeld met membraanfilter
en omgeven door een gesloten mantel.
Het zoete water wordt door een grote
pomp aangezogen en naar de oppervlakte
gepompt. Maar het brakke water blijft in de
ondergrond achter – liefst door een kleilaag
gescheiden van het innamepunt. Het brijn
niet naar de oppervlakte pompen scheelt
bijna de helft aan energie. Niet helemaal de
helft, omdat er een kleine pomp nodig is om
het brakke water door de filters te stuwen.
Berekeningen geven aan dat de Puro 0,6
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als de klimaatverandering stevig uitpakt
(twee graden opwarming en droge zomers).
Vandaar dat een aantal drinkwaterbedrijven
experimenteert met speciale filtering.
Op grote schaal zout uit water filteren
gaat eigenlijk maar op één manier: met
omgekeerde osmose. De techniek wordt
sinds twintig jaar op grote schaal toegepast
om drinkwater uit zeewater te bereiden.
Het principe is eenvoudig: zout water wordt
onder hoge druk tegen een halfdoorlatend
membraan geperst dat water doorlaat, maar

‘Het brijn niet
naar de oppervlakte
pompen scheelt

bijna de helft
aan energie’

zoutionen (en alle andere bestanddelen)
tegenhoudt. Bij zuivering van zeewater is
er veertig tot tachtig bar druk nodig en
kost de bereiding van één kubieke meter
drinkwater zes kilowattuur aan energie. Als

nevenproduct ontstaat een geconcentreerde
zoutstroom, brijn genaamd: twintig procent
van de instroom en vijf keer zouter.
Bij de zuivering van grondwater zijn de
condities minder extreem. Het brakke
grondwater bevat bijvoorbeeld 500 mg/liter.
De omgekeerde osmose-installatie werkt dat
bij een druk van acht bar op tot een stroom
met de dubbele zoutconcentratie (één gram/
liter) en een even grote stroom zoet water.
Dat is dezelfde oplossing die de tuinders
toepassen en ook twee waterzuiveringbedrijven in Zevenbergen (West-Brabant)
en Noordbergum (Friesland). Het lichtzoute
brijn wordt in zee geloosd of teruggepompt in
de ondergrond. De energiekosten bedragen
ongeveer 1 kWh/m3.
Membraantechnoloog dr.ir. Bas Heijman
(gezondheidstechniek bij Civiele Techniek
en Geowetenschappen) had een paar
jaar geleden een slim idee om het proces
energiezuiniger te maken. Hij is net terug uit
Somaliland waar hij brak water drinkbaar
maakte. Aanvankelijk, vertelt hij, hadden
waterbedrijven weinig belangstelling voor

brak
grondwater

Brak water
dringt de
schacht
binnen en
wordt door
het filter gepompt.
Illustratie: Marijn van der Meer

Tuinders in het Westland weten het allang:
grondwater bevat vaak teveel zout. Velen van
hen hebben dan ook maatregelen getroffen.
Oprukkend zout in het grondwater is het
gevolg van een samenloop van een lage afvoer
van de rivieren en een hoge stand van het
zeewater. De zoute tong van het zeewater
dringt dan tot ver voorbij Rotterdam het
binnenland in en zakt ook in de bodem
als gevolg van de lage waterstand in de
naastliggende polders. “Nu gebeurt dat
een of twee keer per jaar”, zegt drs. Harrie
Timmer, hydroloog bij drinkwaterbedrijf
Oasen in Gouda. “Maar als het stelselmatig
gebeurt, wat sommige klimaatscenario’s
voorspellen, dan gaat dit infiltrerende brakke
water onze pompstations verzilten.” Oasen
heeft grondwaterputten bij onder meer
Ridderkerk, en Hendrik Ido Ambacht op
twintig tot honderd meter diepte. Het water
dat hier opgepompt wordt, stroomde vijf
jaar eerder nog door de rivier. Drinkwater
mag wettelijk maximaal 150 milligram zout
per liter bevatten. Studies wijzen uit dat die
grens op enkele plekken overschreden wordt

zilt
grondwater

Frank Smits doet onderzoek naar het effect
van Puro op de verzilting.

Harrie Timmer van drinkwaterbedrijf Oasen.

duur. De resultaten van het onderzoek
kunnen meer duidelijk maken over de
oprukkende verzilting en de mogelijke
remedie daartegen.
Meer informatie:
Dr.ir. Bas Heijman (CiTG),
s.g.j.heijman@tudelft.nl
Prof.dr. Theo Olsthoorn,
t.n.olsthoorn@tudelft.nl
Bekijk de animatie van het terugdringen van
verzilting: http://youtu.be/HCKpg-EJr-8

pomp
pomp en
filter
ondoordringbare
kleilaag

De helft van het nu
dubbelzoute water
blijft in de diepere
ondergrond achter.

sen

Jeroen Posthumus (links) en Bas Heijman met het Puro filter.

Brak water wordt langs de
membranen
gepompt.
zoet water

Zoet water wordt omhoog gepompt.

Foto’s: Sam rentmeester

Jos Wassink

membraan

van de energie, het lijkt ook een krachtig wapen tegen de verzilting van het grondwater.

: Oa

Een verticale ondergrondse osmosefilter voor drinkwater bespaart niet alleen veertig procent

kWh/m3 nodig heeft bij een productie van
25 m3/uur zoet water. Het geheel, gebouwd
door de waterzuiveringsbouwer Logisticon
en puttenboorbedrijf Haitjema, is tien meter
lang en weegt ongeveer een ton.
De TU begeleidt de plaatsing met twee
promotieonderzoeken. Geohydroloog en
chemisch technoloog Jeroen Posthumus
MSc. (CiTG) onderzoekt (ongewenste)
kristallisatie van het brijn. Normaal voegt
men chemicaliën toe (anti-scalants) om die
afzettingen op membranen en in de directe
omgeving tegen te gaan. Omdat men geen
vreemde stoffen in de ondergrond wil en mag
brengen zijn die toevoegingen taboe. Dat
verhoogt het risico op afzettingen, zodat men
ervoor gekozen heeft om de concentratie te
beperken tot een factor twee. Maar wellicht
kan de productie opgevoerd worden.
Drs. Frank Smits doet bij Waternet en aan de
TU onderzoek naar het effect van de Puro
op de verzilting in de omgeving. Simulaties
van zijn begeleider, de grondwaterexpert
prof.dr.ir. Theo Olsthoorn, laten zien dat
zoetwaterputten op den duur ook het
ondergelegen zoute grondwater omhoog
trekken. De Puro daarentegen duwt
het concentraat dieper de bodem in en
dringt zodoende de verzilting terug – een
zoethouder noemen ze dat. Metingen moeten
uitwijzen of dat effect daadwerkelijk en
significant optreedt.
Het wachten is nog op een vergunning van
de provincie Zuid-Holland. De onderzoekers
hebben begrip voor de zorgvuldige afweging,
maar wijzen ook op de honderden putten van
tuinders die min of meer gedoogd worden.
Bovendien, zegt Timmer, gaat het om een
onderzoeksvergunning met een beperkte

Illus
tratie

Zoethouder tegen
verzilting

zijn energiesparende ontwerp, maar Oasen
uit Gouda zag er wel wat in.
“Het is een mooie zuiveringstechniek”, legt
Timmer uit. “Het is mogelijk een remedie
tegen de verzilting en het biedt ons de kans
om de regelgeving rond lozing van het brijn
te verkennen.”

Oprukkend zout in
het grondwater is
het gevolg van een
samenloop van een
lage afvoer van
de rivieren en een
hoge stand van het
zeewater.
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De zaak

Visie

Drijvend bouwen

Ondergronds

De eerste zelfvoorzienende drijvende stad ter wereld

Wie bij waterbouwkundige prof.dr.ir. Han Vrijling een

creëren. Dat is de missie van Deltasync.

Persoonlijk

pleidooi verwacht voor ophogen van de zeedijken komt
bedrogen uit. Waterbouwkundigen zullen volgens hem in

Rutger de Graaf was in 2006 net een jaartje bezig met zijn promotieonderzoek naar hoe steden water kunnen gebruiken om duurzamer
en minder kwetsbaar te worden, toen hij een aankondiging zag voor
de deltacompetitie van Royal Haskoning. Het ingenieursbureau vroeg
studenten en promovendi om met innovatieve oplossingen te komen
voor deltagebieden wereldwijd.
De Graaf won met zijn team studenten prompt de eerste prijs met een
ontwerp en ontwikkelstrategie voor een drijvende stad in het IJmeer.
“Heel futuristisch: drijvende appartementencomplexen die zich aanpassen aan de stijgende zeespiegel”, zegt De Graaf.
Hij kreeg het daarna drukker dan ooit. De vader van een van zijn
teamleden vroeg of ze een presentatie wilden maken, omdat hij op
een zakenreis zou spreken met het hoofd ruimtelijke ordening van
Shanghai. “Die vond de presentatie ontzettend leuk en vroeg of wij een
expositie wilden inrichten.”
Het team werd uiteindelijk zelfs gevraagd een presentatie te houden
voor de commissie van de Wereld Expo Shanghai 2010. “We moesten er
dan wel over twee weken zijn. Met de steun van een grote Nederlandse
stad. Bij voorkeur met de handtekening van de burgemeester.” Dat lukte:
een van De Graafs casussen in zijn proefschrift ging over Rotterdam.
Plannen om een bedrijf op te richten, raakten daardoor in een stroomversnelling. “Als je opeens voor de Wereld Expo-commissie staat, moet
je snel een professionele organisatie worden”, zegt De Graaf. En zo
werd Deltasync in oktober 2007 versneld opgericht.
Eenmaal in Shanghai vonden de Chinezen dat de financiering uit
Nederland moest komen. Dat lukte niet, maar de gemeente Rotterdam
wilde wel een project in Nederland realiseren. Het resultaat dobbert
in de Rotterdamse Rijnhaven: een drijvend paviljoen voor congressen,
lezingen en exposities.
Voor dit jaar staan zes waterwoningen in de Delftse Harnaschpolder
op de rol. “Daarvoor doen we niet het ontwerp, maar begeleiden we
bewoners om de woningen te realiseren. Wij leveren de technische
kennis en advies.”
Adviseren is een van de activiteiten waar Deltasync zich op richt,
naast het maken van ontwerpen en het doen van onderzoek. “Alles is
gespitst op drijvend bouwen. Het leukste vind ik opdrachten waarin
alle drie samenkomen.”
Behalve voor gemeentes werkt Deltasync voor projectontwikkelaars en
waterschappen. “We doen een project voor de Europese Unie: FloodProBE. We onderzoeken nieuwe concepten en technieken om steden
waterbestendig te maken. Dat doen we samen met partijen als Dura
Vermeer en Deltares, maar ook met internationale partners.”
Het bedrijf heeft vier medewerkers en regelmatig stagiairs of afstudeerders, maar dat kan zo veranderen. “We proberen nu internationaal te gaan en dan kan het echt hard gaan als we straks ineens zo’n
drijvende stad kunnen gaan ontwerpen.” (CvU)
www.deltasync.nl
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“Ik denk dat we een grote ontwikkeling zullen zien om in stedelijke
omgeving de infrastructuur onder de grond te brengen: parkeergarages, metro’s en stations. Dat maakt de ruimte in de stad vrij om te
lopen en te leven, terwijl de infrastructuur en de constructies in de
grond zitten. In Düsseldorf hebben ze het al gerealiseerd. Je loopt er
vanuit het oude centrum naar de rivier over een plein, en onder dat
plein loopt de snelweg. Daar merk je niks van. De Grote Marktstraat
in Den Haag heeft vaak het nieuws gehaald door lekkende tunnels,
maar het eindresultaat is fantastisch: busbaan, parkeergarage en een
glazen spleet bij de uitgang op het Plein. Voor mij is dat een voorbeeld van wat constructieve waterbouwkundigen en architecten in
goede samenwerking kunnen bereiken.
Denk ook aan het ondergrondse station in Amsterdam. Onder het
plein voor CS zit een heel groot station voor de Noord-Zuidlijn. Dat
is ook een waterbouwkundige constructie. Voor het boren was ik niet
zo benauwd, maar onder het Centraal Station een tunnel afzinken
– dat is echt een prestatie. Eerst is onder het station een kanaal
gegraven met damwanden. Daar is een sluis in gevaren, die vervolgens is geschut en op tien meter onder het straatniveau onder het
station afgezonken als onderdeel van de tunnel. Je moet er niet aan
denken dat daar iets gaat lekken. Het heeft minder aandacht getrokken dan het boren, maar ik zie het als toekomst van de ondergrondse
waterbouw.
Als andere ontwikkeling voor de waterbouw zie ik de ontwikkeling
van multifunctionele waterkeringen. Als de dijk aan de Maasboulevard in Rotterdam een meter omhoog moet is dat erg lastig, maar het
wordt aantrekkelijker als je dat weet te combineren met woningbouw.
Tot en met de parkeerlaag wordt dan waterkering, en daarboven beginnen de woningen en restaurants. Daarvoor moet je in de stad met
het verval mee vernieuwen. Dat geldt overigens niet alleen voor Rotterdam maar voor alle steden die dicht tegen het water aangebouwd
zijn en waar ze er iets moois mee willen doen.
Over de zeedijken maak ik me tot 2030 weinig zorgen. Er wordt een
stijging van de zeespiegel voorspeld, maar de metingen blijven steken
op + 18 centimeter. Erger vind ik de toestand van de binnendijken
waarvan volgens de laatste toetsing 33 procent niet aan de eisen
voldoet. Iedereen is maar bezig met zeespiegelstijging, maar het
gevaar ligt elders. Het politieke debat hierover heeft de krant niet
eens gehaald.” (JW)

Foto: Sam Rentmeester

Foto: Sam Rentmeester

de nabije toekomst steeds vaker ondergronds gaan.

Een milieuvriendelijke haven kan ook
efficiënter zijn, stelt prof.ir Tiedo Vellinga
die in december zijn intreerede hield als
‘havenprofessor’ aan de TU Delft. Vellinga,
die ook verbonden is aan het Havenbedrijf
Rotterdam, vervult de leerstoel die de
planning en het ontwerp van infrastructuur
ten behoeve van zee- en binnenscheepvaart
omvat.

‘Aangenaam verrast’, was hoogleraar
petroleumwinning prof. Bill Rossen door
zijn uitverkiezing tot beste docent van
de TU Delft 2011. Rossen weet nog niet
hoe hij de gewonnen vijfduizend euro
voor onderwijsverbetering gaat inzetten.
Voor zijn eigen lessen deed Rossen van
medegenomineerde Peter Naaijen een idee
op: studenten belonen die de meeste fouten
in zijn college vinden.

Zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling
van energiezuinige technologieën op het
gebied van scheidingsprocessen – zoals het
terugwinnen van in water opgeloste zouten
via Eutectic Freeze Crystallization (EFC),
leverde prof.dr. Geert-Jan Witkamp (3mE)
de DOW Energy Prize op. EFC wordt
gebruikt in de mijnbouw, de chemische
industrie en mestverwerking.

“Wij willen motorische hersenactiviteit zeer
precies vastleggen: elke microseconde met een
resolutie van 2 millimeter.” Prof. Frans van
der Helm (3mE) kreeg een ERC grant van
3,5 miljoen toegekend om een 4D hersenscan
methode te ontwikkelen, een nieuwe methode
om hersenactiviteit te registreren. Hij gaat
hiervoor samenwerken met prof. Gert
Kwakkel van het VU Medisch Centrum.

Prof.drs. Marco Waas heeft zijn taken als
decaan bij 3mE per direct neergelegd. Hij
kwam wegens declaraties negatief in het
nieuws (NRC Handelsblad) en dit maakte
het moeilijk om de faculteit effectief te
besturen. Oud-decaan Louis de Quelerij zal
zijn functie ad interim vervullen. Waas was
onder meer betrokken bij de oprichting van
YesDelft en Science Port Holland.

Prof.dr.ir. Andrezej Stankiewicz is
benoemd tot directeur van het nieuwe TU
Delft Instituut voor Procestechnologie.
Stankiewicz omschrijft het instituut als ‘een
paraplu-organisatie van drie afdelingen
binnen twee faculteiten: chemical
engineering en biotechnology van
Technische Natuurwetenschappen en
process & energy van de faculteit 3mE’.

Cabaretier Youp van ’t Hek wordt
cultuurprofessor van de TU Delft. Twintig
studenten kunnen meedoen aan zijn
masterclasses met het thema ‘Los van Alles’.
Op 8 maart houdt hij een openbare lezing,
en op 11 mei presenteert hij tijdens een
uittreerede de resultaten van de studenten.

Industrieel Ontwerpen-decaan prof.dr.
Cees de Bont heeft per 1 februari de TU
Delft verlaten. Hij wordt decaan en chairprofessor van de School of Design aan de
Hong Kong Polytechnic University. Hong
Kong heeft een grote reputatie wat betreft
design, zegt De Bont. Hij blijft een rol
houden in het FES-programma voor de
creatieve industrie. Prof.dr. Daan van Eijk
treedt voorlopig op als zijn plaatsvervanger.

Elektronenmicroscoopexpert prof.
dr.ir. Pieter Kruit (Technische
Natuurwetenschappen) kreeg 17 januari de
FOM Valorisatieprijs uitgereikt. Hij ontving
de prijs ter waarde van 250 duizend euro
voor zijn onderzoek op het gebied van
elektronen- en ionenoptiek en zijn actieve
rol bij het benutten van deze kennis in een
industriële context. Kruit leidt sinds 1989
de groep deeltjesoptica. Binnen FOM is
hij programmaleider van het programma
‘Microscopy and modification of nanostructures with focused electron and ion
beams’.
“Ik heb de prijs niet zozeer gekregen voor
het ontwikkelen van de techniek, maar
omdat ik een bedrijf heb opgezet zodat
andere wetenschappers er ook mee kunnen

werken”, licht Kruit toe. “Ik heb eerst het
gangbare pad bewandeld en met mijn
uitvinding (een microscoop die licht- en
elektronenmicroscopie combineert)
aangeklopt bij bedrijven. Maar die wilden
eerst zien of het wel echt werkte. In
december hebben we het bedrijf Delmic
opgericht.” Met zijn prijs wil Kruit ‘zoveel
mogelijk kleine onderzoekjes doen met
een grote faalkans’. Experimenten waar hij
anders nooit subsidie voor zou krijgen. “Bij
subsidieaanvragen moet je namelijk altijd
aangeven dat je honderd procent zeker bent
van geweldige resultaten.”
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Na Delft

Hora Est

De meest voorkomende vorm van
discriminatie is noch geslacht noch zelfs
ras, maar taal.
Yue Chen,
elektrotechnisch ingenieur
Het leven is zinloos zonder spanning.
Gregory Andrew Georgalli,
materiaalkundig ingenieur
Als mensen elkaar meer ruimte zouden
geven, zouden ze ongetwijfeld dichter bij
elkaar komen.
Louise Heerema,
natuurkundig ingenieur
Als je een manifest nodig hebt om uit te
leggen wat je net ontworpen hebt, kun je
in het vervolg beter boeken schrijven en
je als architect op dakkapellen toeleggen.
Peter Wellens,
scheepsbouwkundig ingenieur
Een programmeertaal moet een verlicht
despoot hebben die besluit hoe een taal
zich verder zal ontwikkelen; commissies
moeten voorkomen worden.
Zef Hemel,
elektrotechnisch ingenieur
Onderzoek is een eindeloze bezigheid.
Liliang Wang,
materiaalkundig ingenieur

‘Ik heb mijn sluiting op zak’

Stelling
Ook gezondheidsverzekeraars zouden de eed van Hippocrates moeten afleggen.
Blagoy P. Iliev, elektrotechnisch ingenieur

Verdediging
“Door te bepalen wat wel en niet vergoed wordt, blijken zorgverzekeraars invloed uit
te kunnen oefenen op de selectie van behandelingen of medicijnen. Als er meerdere
‘gelijkwaardige’ opties zijn, kunnen ze pleiten voor diegenen die leiden tot het kortste (en
dus goedkoopste) verblijf in het ziekenhuis. Zonder verder in te gaan op de discussie over
de vraag of die keuzes ook per se het beste zijn voor de patiënt, pleit ik ervoor dat iedereen
die betrokken is bij de keuze voor behandelingen en medicijnen de eed van Hippocrates
afleggen.”

Uitgesproken
“Het kan zijn dat die dieptemeters in de toekomst verder vooruit en opzij moeten kijken.
Kijk, het is duidelijk dat de kapitein van de gebruikelijke route is afgeweken. Die rots lag daar
al langer. Maar een cruiseschip is geen olietanker. Het is met schroeven achter en opzij veel
wendbaarder; die boten kunnen zowat om hun as draaien.”
Prof.ir. Hans Hopman, hoogleraar scheepsontwerp in Trouw.
“Met gemalen hou je de zaak beter in de hand dan met overloopgebieden. In Friesland zijn
enkele gebieden onder water gezet met als resultaat één centimeter verlaging. Dat is niet veel.
Er moeten extra gemalen komen. Als de wind verkeerd staat, sta je met gemalen soms uit een
droge sloot te slurpen.”
Prof.dr.ir. Han Vrijling, hoogleraar waterbouwkunde in NRC Handelsblad.
“We hadden de studie net opnieuw ingericht. Maar de docenten waren zo enthousiast dat de
vakken soms te vol zijn geworden. Die overtollige ballast gooien we nu weer overboord.”
Ir. Aldert Kamp, directeur onderwijs van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, in de Volkskrant
“Een robot die we leerden dribbelen, reed de bal per ongeluk achteruit in het doel van de
tegenstander’, vertelt Jonker. ‘Zo leerde hij dat hij ook een hakje kon geven. Andere robots leerden
dat pas veel later. Die draaiden zich eerst om. Die ene robot werd een perfecte hakjesgever.”
Prof.dr.ir. Pieter Jonker, hoogleraar vision based robotics, in de Volkskrant

‘Het hoogste
goed in het
leven is niet
nooit vallen,
maar telkens
opstaan
na een val’
George Lutterodt,
waterbouwkundig ingenieur
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Het gebeurt maar zelden dat het zo hard stormt en de
waterstanden zo hoog zijn, dat de stormvloedkeringen
dicht moeten. Maar als dat moment nadert, gaan
sommige harten sneller kloppen. Zoals dat van manager
stormvloedkeringen Derckjan Smaling.

Foto: Sam Rentmeester

Stellingen

Geen zuchtje wind, een grijze lucht en een redelijk hoge waterstand.
Dat is de situatie als Derckjan Smaling (40) tijd heeft voor een
interview bij de Maeslantkering, de belangrijkste kering waar
hij als manager sinds juli 2009 verantwoordelijk voor is. Niet de
spannendste weersomstandigheden. De sfeer in de grote keet waar de
keringmedewerkers zitten is rustig.
Dat was een paar weken daarvoor wel anders. Toen gingen er 25 piepers
af en moesten de eigenaars daarvan zich met hun slaapzakken achter
in de auto haasten naar de kering in de Nieuwe Waterweg in Hoek van
Holland. Om de waterstanden in de gaten te houden, de systemen te
testen en te bekijken of ook simpeler zaken als portofoons het deden.
Smaling: “Wij gedragen ons op zo’n moment of er een echte sluiting
komt. Zeker in het begin heb je enorm veel adrenaline, maar ook daarna
moet je alert blijven. De kering sluit computergestuurd, maar je moet
constant in de gaten houden of de gegevens in die computer kloppen.
Bovendien zijn we zulke situaties niet gewend.”
Tijdens het ontwerp van de Maeslantkering was voorspeld dat hij eens
in de tien jaar zou moeten sluiten. Lang niet iedere medewerker maakt
dus een daadwerkelijke sluiting mee, soms tot behoorlijke frustratie.
Smaling kwam in het voorjaar van 2007 bij de kering werken, eerst
als faalkansmanager. Die houdt in de gaten dat de belangrijkste eis
aan de kering – namelijk dat die 99 van de 100 keer moet werken

“Het directe nut van mijn werk
is voor iedereen duidelijk”
– altijd gehaald wordt. Acht maanden nadat Smaling het werk van
zijn voorganger had overgenomen, gebeurde datgene waar iedere
keringmedewerker van droomt: de Maeslantkering ging vanwege storm
dicht. En dat voor het eerst sinds de oplevering in 1997.
“Ik heb in ieder geval mijn sluiting op zak”, zegt Smaling blij. “Het
mooiste voor Nederland is natuurlijk dat we de kering na honderd
jaar ongebruikt kunnen afbreken en opruimen. Maar voor ons als
medewerkers is niks frustrerender dan zoveel energie te steken in
onderhoud zonder dat er iets gebeurt. Dat is een zware domper.”
Zijn studie civiele techniek aan de TU Delft eindigde met een
afstudeerstage bij een klein ingenieursbureau, dat werd overgenomen
door ingenieursbureau Arcadis. Daar mocht hij komen werken als
adviseur. “Hoe richt je havens in, vooral in het buitenland. Daar hield ik
me mee bezig. Na één maand zat ik al in mijn eentje aan de Zwarte Zee.”
Daarna ging Smaling aan de slag bij ingenieursbureau DHV. “Ik kwam
terecht bij de HSL-Zuid, afdeling veiligheid. Maar ik vroeg me af waar
ik het voor deed, wist niet wat er gebeurde met mijn adviezen. Het
moest concreter. Mensen moeten wat hebben aan wat ik doe.” Dat heeft
Smaling nu gevonden. “Het directe nut van mijn werk is voor iedereen
duidelijk.” (SB)

Desgevraagd
Hoogmoed op de klippen
Het supermoderne cruiseschip Costa
Concordia verging door een menselijke fout.
Heeft verbetering van techniek en procedures
nog wel zin? Hoogleraar ontwerpen van
schepen prof.ir. Hans Hopman (3mE) denkt
van wel.
Kapitein Francesco Schettino voer op vrijdagavond
13 januari 2012 rond tien uur ’s avonds op zicht recht
op het eiland Giglio af om een feest daar wat extra
luister bij te zetten. Dat gebeurde wel vaker, schreef
het Britse scheepsjournaal Lloyd’s List, dat op basis
van satellietgegevens vaststelt dat de Costa Concordia
afgelopen augustus nóg dichter onder de kust zat. Op
een registratie van de koers op Youtube is te zien dat het
schip met hoge snelheid richting kust vaart en te laat
wegstuurt. Het achterschip zwiert daardoor uit en knalt
tegen een rots. Voor de Concordia heeft dan het laatste
uur geslagen.
Ondanks dat de ramp met de Costa Concordia een
menselijke fout is geweest, kan de veiligheid nog wel
verbeterd worden, denkt Hopman. Bijvoorbeeld door
verbetering van procedures. Hopman: “Een van de
procedures bepaalt dat je binnen 24 uur na het verlaten
van de haven met de passagiers een evacuatie moet
oefenen zodat mensen weten waar ze naartoe moeten.
Maar dit ongeluk gebeurde binnen het eerste etmaal. Je
zou daarom kunnen stellen dat de bestaande procedure
toch niet veilig genoeg is en dat de oefening beter kan
worden gehouden voor dat het schip de haven verlaat.”
Toch speelt ook de techniek een rol. De stabiliteit van
een lekkend schip is gebaseerd op statistische kansen op
bepaalde schades. Deze kansen zijn vooral gebaseerd op
schades als gevolg van botsingen met andere schepen
en bodemschade als gevolg van aan de grond lopen.
Daarom is het bijvoorbeeld verplicht dat de bodem van
een cruiseschip dubbelwandig wordt uitgevoerd, maar
voor de zijkant hoeft dat niet omdat daar schades van
deze omvang nauwelijks voorkomen. Bij de Concordia
kon zo een vijftig meter lange scheur en een gat ontstaan
waardoor meerdere compartimenten water maakten.
“Misschien moeten we overwegen om net als bij tankers
de hele romp van passagiersschepen dubbelwandig te
maken”, zegt Hopman.
Ook de informatievoorziening tijdens het zinken kan
beter. De huidige generatie cruiseschepen lijkt vaak te
kapseizen tijdens het zinken omdat ze snel stabiliteit
verliezen. Hopmans: “Het is daarom belangrijk dat
je zo snel mogelijk de schade kunt overzien. Als je
sensoren hebt die in ieder compartiment de waterstand
meten, kun je met een computerprogramma heel snel
voorspellen wat er gaat gebeuren. Dan kun je eerder het
besluit nemen het schip te verlaten als de voorspellingen
daartoe aanleiding geven.”
Volgens berichten wilde kapitein Schettino zelfs een
uur na de aanvaring nog geen commando tot evacuatie
geven, waarna de bemanning al muitend zelf maar het
initiatief heeft genomen. (JW)
Bekijk de laatste momenten van de Concordia op
bit.ly/AIS-Concordia
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Alumninieuws
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Jerôme Schalkwijk van de faculteit Technische Natuurwetenschappen
(TNW) mag zich sinds 24 november Beste Afstudeerder van het
collegejaar 2010-2011 noemen. Hij nam het op tegen de beste
afstudeerders van de andere faculteiten. Schalkwijk studeerde af op het
onderwerp ‘wolken’. Deze hebben een nog onbekende wisselwerking met
het fenomeen klimaatverandering. Zullen er minder wolken komen in een
opwarmend klimaat, zodat het daardoor wellicht nog warmer wordt? Of
vindt er een omgekeerd effect plaats? Om hier meer licht op te werpen,
bestudeert de faculteit TNW wolken op een fundamentele manier door
gedetailleerde simulaties op supercomputers. Tijdens zijn afstuderen zette
Schalkwijk volgens de aanbeveling van de faculteit twee opmerkelijke
stappen. “Samen met collega’s van de faculteit Elektrotechniek Wiskunde
en Informatica paste hij het simulatieprogramma zodanig aan dat het kan
draaien op de GPU (grafische kaart) van een desktop pc. Dit stelde hem in
staat om snelle wolkensimulaties uit te voeren op een lokaal werkstation.
Daarnaast ontwikkelde hij een abstract conceptueel model van het
wolkentype cumulus waardoor het rekenprobleem minder complex
werd maar toch zijn essentie behield. Dit wolkentype is belangrijk in
verband met temperatuursverandering. Schalkwijk ontving een prijs van
tweeduizend euro. De beste afstudeerders van de overige faculteiten kregen
ieder een bedrag van duizend euro.

Jerôme Schalwijk is beste afstudeerder 2010/2011.

Iets terugdoen voor de TU Delft

Het UfD werft ook steun bij bedrijven. Samen
met de steun van alumni komt dit geld via het
Vriendenfonds terecht bij de Commissie van
Uitvoering. Deze besteedt de geldbedragen

26

jaar wil het Vriendenfonds de prijs voor de
Beste Promovendus in het leven roepen. De
winnaar van deze prijs ontvangt een sabbatical
ter waarde van vijfduizend euro, die zijn kansen
vergroot op een veni-beurs. Het UfD heeft al
de Leermeesterprijs, de prijs voor de Beste
Afstudeerders en de Bachelor Grants. De prijs
voor Beste Promovendus maakt daarmee het
rijtje compleet. Daarnaast ligt een jaarlijkse
bijdrage voor de dreamteams van de TU in het
verschiet. Deze bijdrage richt zich niet op het
team, maar op een excellerend individu. Elk
team mag een teamlid nomineren vanwege
diens speciale bijdrage aan het team. De winnaar
verdient eeuwige roem, een mooie vermelding
op zijn of haar CV en wint vijftienhonderd euro
voor het team.”

TU Delft stelt toproeicoach
John Parker aan

De TU Delft houdt graag contact met
haar alumni. Wilt u op de hoogte blijven
van wat er speelt binnen de universiteit
en van de ontwikkelingen op het gebied
van onderwijs en onderzoek? Schrijf u
dan in voor de alumniportal van de TU
Delft. Hier beheert u uw contactgegevens
en registreert u uw opleidingen en
werkervaring. Ook kunt u zich hier
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
voor alumni, Delft Integraal, facultaire
bladen en evenementen zoals het Coachcafé
en de Alumnilezingen. Kijk op
alumniportal.tudelft.nl en klik op
‘Registreer hier’ om uw account te activeren.

De Delftse studentenroeisport kent een lange en rijke geschiedenis met olympische deelnames. Met
elfhonderd roeiers, twintig toproeiers en vijftien tot twintig trainingsuren per week is het nu al een
van de grootste sporten binnen de TU Delft. De aanstelling van topcoach John Parker en financiële
steun aan het Rowing Talent Center Zuid-Holland (RTC-ZH) moeten het roeien naar een nog
hoger niveau brengen. Het is voor het eerst dat de universiteit participeert in een project gericht
op talentontwikkeling, topsport en sportinnovatie. Studenten blijken bij uitstek snel te kunnen
groeien in de roeisport. Roeister Ellen Hogerwerf, student werktuigbouwkunde, heeft sinds ze in
2008 in Delft kwam studeren bijvoorbeeld al drie WK’s achter de rug. “Topprestaties in studie en
sport geven de TU Delft studiecultuur van presteren en excelleren weer”, zegt hoofd sport & cultuur
Raymond Browne. De TU Delft stapt in dit project om een bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van de roeisport, bijvoorbeeld door sportinnovaties. De universiteit stelt hoge studieeisen. Om het beoefenen van topsport mogelijk te maken, kan een student die topsport bedrijft in
aanmerking komen voor de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS). Hiermee ontstaat iets meer
studieflexibiliteit. In 2012 wordt er bij de TU een topsportcoördinator aangesteld, zodat de TU de
begeleiding van topsporters verder kan optimaliseren.
Topcoach John Parker is per november voor een half jaar gecontracteerd voor het roeiteam van de
TU met de intentie daarna verder te gaan. Hij werd in 1992 vierde op de Olympische Spelen en was
directeur en hoofdcoach van een zeer succesvol, Amerikaans Talent Center in Oklahoma.

Agenda

23 februari 2012
Uitreiking UfD-Cofely Energy Efficiency
Awards. Locatie: Senaatszaal, Aula
Congrescentrum. Aanvang 15.30 uur.
8 maart 2012
Uitreiking UfD-Strukton Master Awards.
Locatie: Commissiekamer 3, Aula
Congrescentrum. Aanvang 16.00 uur.
26 maart 2012
Uitreiking UfD-Imtech Bachelor Grants.
Locatie: faculteit 3mE, Mekelweg 2, Delft.
Aanvang 15.30 uur.
17 april 2012
Uitreiking UfD-EBN Geo Energy Master
Awards. Locatie: faculteit CiTG,
Stevinweg 1, Delft. Aanvang 16.00 uur.

Roeien is een van de grootste sporten binnen de TU.

Zonder geschiedenis geen toekomst
Histechnica werd veertig jaar geleden opgericht als vriendenvereniging van het Techniek Museum Delft.
De vereniging staat voor ‘het behoud van de identiteit van de ingenieur die ontwerpt, construeert en
tegelijkertijd hoogstaand wetenschappelijk onderzoek doet’.

Leden van de dreamteams (op foto: NovaBike) kunnen een donatie van het Vriendenfonds tegemoet zien.

Ook nu het museum is getransformeerd tot
Science Centre, blijft deze doelstelling actueel.
Histechnica voelt zich sterk verbonden met de
TU Delft omdat dit veruit de oudste instelling
voor technisch onderzoek en onderwijs in
Nederland is. De vereniging geeft steun bij
het conserveren van de collectie historisch
academisch erfgoed. Door lezingen en
studiereizen te organiseren krijgen de leden
kennis van de historische context van moderne
ontwikkelingen. Zo was er op 11 februari
een lezing over de geschiedenis en toekomst
van fossiele brandstoffen en is er op 10 maart
een bijeenkomst over het 125–jarig bestaan

van het blad ‘De Ingenieur’. In mei is er een
studiereis naar Cornwall, een streek in Engeland
waar interessante overblijfselen van vroege
industrialisering bewaard gebleven zijn. In juni
ten slotte gaat de lezing over navigatie op zee en
de instrumenten daarvoor. Alle lezingen worden
gehouden in het Science Centre Delft en zijn
gratis toegankelijk voor leden van Histechnica.
Het lidmaatschap kost dertig euro per jaar. Wilt
u lid worden? Bel met voorzitter
Menno Tienstra, 015 21 41 293.

Foto: Sam Rentmeester

Stages en studiereizen

onder meer aan studiereizen en stages in het
buitenland. Maas: “Veel alumni hebben net als
Ionica het gevoel dat ze veel te danken hebben
aan hun tijd aan de TU en dat het nu tijd is om
iets terug te doen. Dat gevoel willen we expliciet
maken, door de alumni te vragen om ‘vriend’
van de TU Delft te worden.” De donaties worden
naast stages en studiereizen naar het buitenland
nog op andere manieren besteed. In 2011
sponsorde het Vriendenfonds het boek ‘Delft
in de Tweede Wereldoorlog’, waarin alumni en
oud-medewerkers aan het woord komen over
hun ervaringen op de TU gedurende de Tweede
Wereldoorlog. In 2011 is voor het eerst de
Alumnus van het Jaar verkiezing georganiseerd,
een verkiezing voor en door alumni. Alle alumni
konden kandidaten aandragen. “Het komende

Foto: Sam Rentmeester

Alumni die talentvolle studenten en
wetenschappers aan de TU Delft willen steunen
en hun professionele en persoonlijke band
met de TU willen versterken, kunnen ‘vriend’
worden van het Universiteitsfonds. Begin
2011 startte de Vrienden van de TU Delft
met de werving van Delftse alumni. Nienke
Maas van het Vriendenfonds: “Eerst hebben
we de zevenduizend voormalige leden van de
Alumnivereniging benaderd en vervolgens
de overige 43.000 alumni van de TU. In 2012
zullen we een aantal zogenaamde ‘Gulle Gevers’
attenderen op het Vriendenfonds.” Veel alumni
kregen volgens Maas in de tijd dat zij studeerden
een uitkering van het UfD voor stages of studie
in het buitenland of voor een studiereis. Een van
hen is Ionica Smeets. Zij studeerde technische
wiskunde en kon mede dankzij een beurs van
het UfD in 2004 twee maanden naar Oregon
State University, Corvallis USA. Smeets: “Die
twee maanden waren enorm waardevol en gaven
voor mij de doorslag om te gaan promoveren.
Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als toen. Ik
zat aan het einde van mijn afstuderen en kreeg
tijdens die twee maanden intensieve begeleiding
van Tom Schmidt. Hij keek vanuit een andere
school naar mijn onderzoek, reikte mij boeken
aan en leerde mij andere technieken en een
nieuwe zienswijze. Het was een bijzonder
leerzame ervaring om zo’n ander leven te leiden
en zo intensief met iemand samen te werken.”

Blijf bij via de
alumniportal

Foto: Sam Rentmeester

Beste afstudeerder

In juni organiseert Histechnica een lezing over
navigatie op zee.
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advertentie

Kijk voor meer informatie op
www.delfttoptech.nl

“Het vertrouwen
om uitdagingen
aan te gaan”

Masteropleiding combineren met een baan
Na het opdoen van werkervaring en het zetten van enkele carrièrestappen,
komen vaak de volgende vragen op bij hoogopgeleide professionals: “Hoe wil
ik me nu verder ontwikkelen?” en “Ontwikkel ik me verder als specialist of als
manager?”. Bij veel bedrijven is behoefte aan managers en professionals die
sterk zijn in hun vak èn kennis van techniek en business combineren.
Daarom biedt Delft TopTech vakgerichte Masteropleidingen, waarbij deelnemers met specifieke tools, modellen en praktijkcases werken, die direct
toepasbaar zijn in hun dagelijkse praktijk. Daarmee levert de combinatie van
Masteropleiding en baan zowel de deelnemer als de organisatie meteen een
meerwaarde, omdat de deelnemer kennis en vaardigheden opdoet om
veranderingsprocessen te leiden en innovatie te bewerkstelligen.
Delft TopTech biedt Masteropleidingen met Mastertitel van de TU Delft op
de gebieden: energy, industrial ecology, IT management, rail, retail, safety,
security, telecommunication en space.
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