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zeer de moeite waard zijn om uit 
te zoeken, omdat ze wel zouden 
kunnen leiden tot verbeteringen 
van de dagelijkse praktijk van 
RWS. Dit is echter niet altijd zeker, 
en daarom is het minder voor de 
hand liggend dat dit binnen RWS 
wordt uitgezocht. De losse eindjes 
van een project kunnen dan bin-
nen de universiteit worden omge-
werkt tot een afstudeer- of stage 
voorstel. Grotere kwesties kunnen 
zelfs leiden tot promotie-onder-
zoeken. De bevindingen van die 
studies kunnen dan weer hun weg 
terugvinden richting RWS en daar 
toegepast worden. Omgekeerd 
leidt werken aan de universiteit er 
toe dat je dingen hoort, opvangt, 

Ontstaan Waterdienst
De afgelopen jaren zijn de vroe-
gere specialistische diensten van 
Rijkswaterstaat (onder andere 
RIZA en RIKZ) gereorganiseerd 
en opgegaan in de Waterdienst. 
Nieuwe kennisontwikkeling vindt 
nu voornamelijk bij Deltares plaats 
(Deltares is de nieuwe instelling 
waarin onder andere het vroegere 
Waterloopkundig Laboratorium 
en delen van RIZA, RIKZ, DWW 
en TNO zijn opgegaan). Daarnaast 
zijn de relaties met de gespeciali-
seerde ingenieursbureaus en de 
universiteiten van belang. De inge-
nieursbureaus voeren in opdracht 
van de Waterdienst hun werk uit 
en daardoor blijft de Waterdienst 

op de hoogte van de laatste stand 
van de techniek. 

Samenwerking met de UT
Door medewerkers van de Wa-
terdienst één (of meerdere) da-
gen per week bij een universiteit 
te laten werken worden ook deze 
banden versterkt en blijven de 
Waterdienst en de universiteit op 
de hoogte van elkaars werk en 
ontwikkelingen. Dat levert voor-
deel voor beide instellingen op. 
Van tijd tot tijd loop je namelijk 
als RWS’er tegen zaken aan die 
niet passen in de doelstelling van 
een project, die per definitie im-
mers beperkt is. Van de andere 
kant kunnen dit dingen zijn die 

Voor Rijkswaterstaat is inhoudelijke kennis van groot belang om de 
hoogwatervoorspelling up-to-date te houden of om de kustlijn te 
handhaven. Deze kennis wordt samen met gespecialiseerde ingeni-
eursbureaus en technologische instellingen ontwikkeld, maar ook de 
universiteiten zoals de UT spelen daarbij een rol. Op die basis werk 
ik dan ook sinds 2005 één dag per week op de UT als ‘intermediair’ 
tussen RWS en de wetenschappelijke wereld. In die rol begeleid ik stu-
denten en promovendi, en probeer ook onderzoek te initiëren.

Ralph Schielen

RWS en UT kunnen veel van elkaar leren

Waterstaat heeft kennis nodig

O N D E R Z O E K

Duinen-vorming in een stromingsgoot. Duinen verhogen de ruwheid, en een goede modellering is belangrijk voor een juiste 
hoogwatervoorspelling. Uit: proefschrift Andries Paarlberg.
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Daarnaast denk ik mee over het 
meer wetenschappelijke gedeelte 
en over hoe deze resultaten het 
beste hun weg terug naar Rijks-
waterstaat kunnen vinden.

Grens van mogelijkheden
Soms gaat het ook mis, dat heeft 
dan te maken met politieke en be-
stuurlijke gevoeligheden. Zo was 
er het voorstel voor een afstudeer-
onderzoek waarin de mogelijk-
heid zou worden onderzocht om 
water af te leiden van de Rijn (bij 
Goch, net over de grens in Duits-
land) naar de Maas bij Gennep. 
Het deel tussen Rijn en Maas (in 
Duitsland) zou dan gebruikt kun-
nen worden als retentiegebied. Dit 
zou theoretisch kunnen leiden tot 
vermindering van de hoogwater-
problematiek voor de Rijn en wel-
licht zelfs tot vermindering van de 
laagwaterproblematiek voor de 
Maas! Na een aantal verkennen-
de gesprekken waren we zover 
dat er berekeningen met model-
len gemaakt moesten worden om 
de ideeën te testen. Deze model-

Fuzzy logic
RWS is ook betrokken bij het on-
derzoek van Judith Janssen. Zij 
doet onderzoek naar de moge-
lijkheden om met ‘fuzzy logic’ de 
kennis van stakeholders te mo-
delleren en zo uitspraken te doen 
over bijvoorbeeld de gevolgen 
van rivierverruimende maatre-
gelen voor ruimtelijke kwaliteit 
(een ‘vaag’ begrip, waar dingen 
als openheid en diversiteit van het 
landschap een rol spelen) in kaart 
te brengen. De technieken die ze 
gebruikt zijn fundamenteel, maar 
de case waar zij dit op toepast 
komt uit de koker van RWS: Inte-
grale Verkenning Maas. Dit was 
een beleidsstudie om de gevolgen 
van een verhoogde afvoer voor de 
Maas (ten gevolge van klimaatver-
andering) in kaart te brengen en te 
kijken welke maatregelen dit zou-
den kunnen compenseren. Ik was 
bij RWS daar projectleider van en 
ben voor Judith dan ook een ide-
aal aanspreekpunt voor de uit-
gangspunten van deze studie en 
als leverancier van expertkennis. 

en merkt die van pas kunnen ko-
men voor RWS. Zo snijdt het mes 
aan twee kanten: ik kan zaken 
laten uitzoeken die anders zou-
den blijven liggen, en ik signaleer 
ontwikkelingen die anders buiten 
het gezichtsveld van RWS zouden 
blijven.
De afgelopen jaren heeft dat geleid 
tot drie promoties waarbij RWS in 
meer of mindere mate bij betrok-
ken is, of is geweest, en een aantal 
afstudeerprojecten.

Modellering onderwaterduinen
Zo is Andries Paarlberg recente-
lijk gepromoveerd op de model-
lering van (onderwater)duinen in 
rivieren. Dit is een onderwerp dat 
nauw samenhangt met de voor-
spelling van hoogwater. Immers, 
de duinen geven de bodem een 
extra ruwheid, en dit zorgt voor 
opstuwing. Op dit moment is het 
effect van de duinen weggestopt 
in een kalibratie-coëfficiënt. Het 
onderzoek heeft geleid tot een 
koppeling van een duingroeimo-
del en SOBEK (het instrumenta-
rium dat RWS gebruikt voor de 
watervoorspelling) zodat de dy-
namische ontwikkeling van dui-
nen (en dus de ruwheid) wel ex-
pliciet kan worden meegenomen. 
Het promotieonderzoek heeft aan-
getoond dat hierdoor de hoogwa-
tervoorspelling tot (veel!) hogere 
waterstanden kan leiden dan de 
actuele voorspellingen van RWS. 
Zoals vaak geldt echter ook in dit 
geval dat we er nog niet zijn. Voor 
de echte toepassing is nog een ver-
volgonderzoek nodig dat waar-
schijnlijk in 2009 uitgevoerd gaat 
worden. In dit onderzoek heb ik 
bijgedragen aan het bewaken van 
de relevantie voor Rijkswaterstaat 
en aan de theorievorming van het 
model. Bovendien ligt er natuur-
lijk een taak in de totstandkoming 
van het vervolgonderzoek.

Een manier om om te gaan met ‘vage’ informatie. Expert kennis wordt omgezet 
naar fuzzy sets en logische regel en de theorie leidt vervolgens tot uitspraken over 

vooraf bepaalde indicatoren. Met dank aan Judith Janssen.



demtopografie in rivierbochten te 
beïnvloeden. Het idee is dan om in 
de buitenbocht van een rivier een 
luchtbellenscherm te creëren (met 
een poreuze slang en een grote 
pomp op het land). Daardoor zou 
de spiraalstroom (die in bochten 
altijd aanwezig is, en zorgt voor 
de aanzandingen in de binnen-
bocht) beïnvloed kunnen worden, 
met als gevolg een rivierbed dat 
beter bevaarbaar zou zijn. Uiter-
aard heeft RWS hiervoor belang-
stelling (zij moeten immers zor-
gen voor een optimale benutting 
van de vaarweg). Toen bleek dat 
er in Lausanne een proefopstelling 
bestond waar dit idee kon worden 
uitgewerkt werd er in Wagenin-
gen al snel een student gevonden 
die hier aan wilde werken. Uitein-
delijk heeft het onderzoek geleid 
tot een vakpublicatie, en staat een 
praktijkproef nog steeds op het 
verlanglijstje van RWS.

Internationale mogelijkheden
Een eventuele samenwerking tus-
sen Rijkswaterstaat en de Uni-
versiteit Twente kan ook over de 
grenzen gaan. Rijkswaterstaat 
heeft nauwe banden met China en 
probeert te leren van de ervarin-
gen daar. China heeft grote water-
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len kon ik via het RWS-netwerk 
gemakkelijk krijgen. Toen bleek 
echter dat er heel wat potentiële 
problemen waren, enkel en alleen 
omdat de modellen ook de Duitse 
situatie zouden weergeven, en de 
resultaten ook hun weg zouden 
vinden naar Duitsland. Ondanks 
het feit dat het hier om een acade-
mische exercitie zou gaan, zonder 
al te veel realiteitswaarde, bleken 
er toch te veel gevoeligheden in te 
zitten, die bovendien de relatie tus-
sen RWS en haar Duitse evenknie 
zouden kunnen verstoren. Het op-
bouwen van een dergelijke relatie 
heeft vele jaren geduurd, en het 
zal duidelijk zijn dat daarmee het 
project voorbij was. We konden 
het risico niet lopen dat onze Duit-
se partners ‘nicht amusiert’ zou-
den zijn en dat het gevolgen zou 
kunnen hebben voor de werkrela-
tie binnen RWS. Alhoewel ik van 
deze gevoeligheden wel wist, had 
ik gedacht dat er geen gevaar zou 
zijn in een dergelijk onderzoek, 
nét omdat het via de universiteit 
zou lopen. De werkelijkheid was 
echter anders.

Ruimte voor de rivier
Er zijn meer zaken die op dit mo-
ment spelen bij RWS en die een 
bron van inspiratie voor onder-
zoek bij de universiteiten kan zijn. 
Zo is het overheidsprogramma 
Ruimte voor de Rivier (RvdR) 
in volle gang. Ook daar ligt een 
speelveld aan interessante cases, 
die binnen RvdR niet opgepakt 

kunnen worden, maar wel kun-
nen leiden tot interessante afstu-
deeronderwerpen. Hoe liggen 
al die nevengeulen die we gaan 
aanleggen er over een aantal jaren 
bij? Zijn ze stabiel of gaan ze me-
anderen? Kunnen we ongewenste 
sedimentatie beïnvloeden door ze 
regelmatig ‘door te spoelen’? Zijn 
onze riviertakken sowieso wel 
stabiel? Hebben we voldoende in-
zicht in de koppeling hydraulica/
ecologie (het vakgebied van de 
‘ecohydraulics’). 
Wat te denken van de gevolgen 
van de commissie Veerman? Wat 
betekent het voor de rivieren als 
de zeespiegel 130 cm stijgt? Moe-
ten we over een aantal decennia 
de stormvloedkering in de Oos-
terschelde slopen omdat deze niet 
meer voldoet? Wat gebeurt er als 
het peil van het IJsselmeer met 
150 cm stijgt?  Kunnen we de stad 
Kampen dan nog droog houden?

Luchtbellenscherm
Soms leveren partijen van buiten 
RWS ideeën aan die ogenschijn-
lijk nog ver van een toepassing 
af staan. Het ingenieursbureau 
HKV in Lelystad heeft bijvoor-
beeld ooit aangedragen om met 
een scherm van luchtbellen de bo-

 ‘Afsluitbaar-open’ variant uit het rapport van de Commissie Veerman. Een goede 
sturing van de keringen vereist geavanceerde sturingsmodellen. 

Uit: Rapport Commissie Veerman.

Ruimte voor de Rivier kan een 
inspiratiebron zijn voor (afstudeer)

onderzoek aan de universiteit.
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organiseerde om de kennishiaten 
op dit gebied om te zetten in on-
derzoeksvragen slechts door en-
kele studenten werd bezocht. Dat 
terwijl aan een goed voorstel een 
reis naar het onderzoeksgebied 
vast zat!

Tot slot
Rijkswaterstaat wil een open or-
ganisatie zijn en wil weten wat er 
in de wereld speelt. De samenwer-
king met de UT draagt daar aan 
bij. Door mensen van RWS bij de 
universiteit te stationeren en stu-
denten afstudeeropdrachten aan 
te bieden kan de samenwerking 
op beide fronten tot interessante 
resultaten en toepassingen leiden.

Water Diversion Project. Over 
drie verschillende routes wordt 
water van de Yangtze richting 
Beijing getransporteerd. Voor de 
oostelijke route betekent dat dat 
het water ruim 40 meter omhoog 
gepompt moet worden, over een 
traject van ruim 300 kilometer. 
Rijkswaterstaat helpt mee met in 
het traject om de beste, meest ef-
ficiënte  pompen te selecteren, en 
leert op deze manier de laatste 
stand van zaken op pompenge-
bied. Verder moet er een geavan-
ceerd beslissingsondersteunend 
systeem worden gebouwd om de 
pompen optimaal aan te sturen, 
en ook hier helpt Rijkswaterstaat 
aan mee. Deze kennis kan ons 
weer helpen als de scenario’s van 
de commissie Veerman bewaar-
heidt worden, en bijvoorbeeld 
de Zuid-Westelijke delta met een 
reeks van flexibele keringen wordt 
afgesloten wat ook een complex 
sturingsprobleem oplevert. Ook 
hier zijn nog veel open vraagstuk-
ken waar een veelheid van afstu-
deeronderwerpen in zitten. In die 
zin is het dan wel jammer om te 
merken dat de workshop die RWS 

tekorten in het noorden, maar er is 
genoeg water in het zuiden. Een 
aantal jaren geleden is er dan ook 
een project opgestart om water 
van het zuiden naar het noorden 
te brengen: The South-to-North 

Het principe van het bellenscherm: De secundaire (of spiraal)stroming wordt naar de binnenbocht gedrukt en een tweede cel 
ontstaat. Daardoor wordt de aanzanding in de binnenbocht beperkt.

Ingang van een van de tunnels bij 
Beijing, China. De tunnels vormen 
het eindpunt van de Oostroute van de 
Zuid-Noord verbinding die water van 
de Yangtze naar het noorden brengt. 
Op deze manier komt Beijing aan 

drinkwater. 
Foto: Hans Janssen, Rijkswaterstaat.

Meer over bellenschermen:
Blanckaert, A. Wijbenga, F. 
Bushman and R. Schielen (2006). 
Redistribution of velocity and 
bed shear stress in straight and 
curved open channel by means 
of a bubble screen, Journal of 
Hydraulic Engineering, 132(10), 
page 1076-1085


