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Mijnheer de Rector Magnificus, Mijne Heren leden vanhet College van Bestuur, Dames
enHeren,
Infeite markeertdeze dag, net alsdedag van mijn oratie aandeze universiteit, zo'n acht
jaar geleden, voor mij de overgang tussen de universitaire wereld en de wereld van de
Grote Technologische Instituten. Alleen beweeg ik nu in tegengestelde richting.
Niettemin eengoedegelegenheid, dunkt me,omeenste kijken naardeaansluiting tussen
dietweewerelden.
Inleiding
De titel van deze toespraak is wellicht wat raadselachtig, maar het gaat natuurlijk over
water en zand, natuurlijk water en zand. Het gaat echter ook over de waterstaatkundige
inrichting van laaggelegen, dichtbevolkte gebieden. In Nederland is dat niets nieuws,
overigens, daar zijn de waterschappen al sinds de dertiende eeuw mee bezig. Maar het
gaat ook over soortgelijke gebieden elders in de wereld, vaak met extremere
omgevingscondities en een ander cultureel en bestuurlijk kader. Denk bijvoorbeeld aan
deMekonginVietnam,ofdeGeleRivierinChina (Fig.1).
Als we het over waterstaatkundige inrichting hebben, dan horen natuurlijke, extreme
gebeurtenissen daar onverbrekelijk bij. Het moment van voorkomen van zulke
gebeurtenissen isinde regel niet lang vantevoren te voorspellen. Dit geldt destesterker
voor wellicht nog veelriskanterecombinaties van iets minder extreme gebeurtenissen.
Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van stormvloed op de Noordzee, zodanig dat de
keringen in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg moeten worden gesloten, en
hoogwater in de Rijn en de Maas (op zich geen zeldzame gebeurtenis, omdat de meeste
hoogwaters in beide rivieren ontstaan door extreme regenval in het noordoosten van
Frankrijk). In die situatie kan het water niet weg en zullen we moeten zorgen voor
voldoende opvangcapaciteit in het Deltagebied en het IJsselmeer. Om te weten wat
'voldoende' is, zullen we ons moeten verdiepen in de gecombineerde kans van
voorkomen vandegenoemdecondities.

Fig. 1.Benedenloop van deGele Rivier bij Zhengzbou. De rivier ligt hierzo'n 15meter boven het zeer
dichtbevolkte omringende land. Niet voor niets noemt men dit in China de 'suspended river'.
[Bron:Ren Decun,A general introduction tothe YellowRiver, TheYellow River Publishing House,
ISBN 7-80621-343-0/K.12]

Daarmee betreden we het terrein van de probabilistiek en dus ook dat van de
onzekerheden. Immers, waar het gaat om extreme omstandigheden zijn er geen of heel
weiniggegevensdieonsinstaatstellendaaropstatistiek tebedrijven enmeteen redelijke
mate van zekerheid de kans van voorkomen te bepalen. Het maatgevende hoogwater in
de Rijn komt overeen met een afvoer van 16000 m3/s bij Lobith, terwijl de hoogst
bekendeafvoer indeorde van 12500m3/sligt.
Intussen doen we wel stellige uitspraken, ook naar de direct betrokkenen, over de kans
vanvoorkomen vandergelijke omstandigheden enzelfs overdebijbehorende risico's. De
voorhetontwerpvandewaterkeringen langsonzerivierenmaatgevende waterstand heeft
een kans van voorkomen 1/1250perjaar, die voor de kustverdediging van 1/10000per
jaar. Ishetzovreemddathetpubliekditvertaaltin:"Ditgebeurtduseensinde 1250,c.q.
10000jaar, het zal mijn tijd wel duren?" en overgaat tot de orde van de dag? Dat het
brede publiek niet in de termen van de waarschijnlijkheidsrekening denkt is nog op te
vangen via regelgeving opbasis vandegelijk wetenschappelijk onderzoek. Wat mij meer
zorgen baart is dat, zoals Joost de Ruig u eerder vandaag heeft laten zien, de genoemde
bedragen uiterst gevoelig zijn voor kleine veranderingen in de omgevingscondities. Als
de zeespiegel een paar decimeter stijgt, verschuift de lijn van maximale duinafslag
meteenhonderdenmeters landwaarts. IndeMaasinLimburgishetverschil in waterstand
tussen een overschrijdingskans van 1/250 en 1/1250 ongeveer 25 cm, gelijk aan de
zogenaamde waakhoogte (dat is de overhoogte ten opzichte van de maatgevende
hoogwaterstand, tercompensatie vanonzekerheden, golfoploop, etc.) van de kaden rond
de bebouwing in het hoogwaterbed. We weten dus niet of de omkade gebieden nu een
overstromingskans van 1/1250perjaarhebben,of 1/250 perjaar.

Fig.2.Overlaat vaneengroene rivier (geen noodoverloopgebied!). Groene rivieren worden ingezet alshet
water tussen debandijken vanderivier niet meer verwerkt kanworden. [Bron: Silvaet al.,2000.
Ruimte voordeRijntakken: wathetonderzoek onsheeft geleerd.RIZA-nota2000.26, ISBN
9036953235].

Eenanderconcreet voorbeeld zijn dezogenaamde noodoverloopgebieden, bedoeldom de
schade te beperken als zich onverwachte situaties voordoen. Datkan zijn dat de afvoer
tochhogerwordtdanwedachten, maarookdatweonstocheenbeetje verrekend blijken
te hebben bij het inrichten van de rivier. In zo'n noodsituatie, waarin overstroming
onvermijdelijk is, moet het mogelijk zijn de schade te beperken door gereguleerde
overstroming. Hetideeisomdaartoe noodoverloopgebieden aantewijzen endiezodanig
in terichten,dat de schade binnen acceptabele grenzen blijft. Joost de Ruig, niet voor
niets secretaris vandeCommissie Noodoverloopgebieden, zeihet vanmorgen uiteraard
correct, maar menigeen beweert zonder blikken of blozen dat de kans dat deze
noodoverloopgebieden worden ingezet dus 1/1250 perjaar is, zijnde de beweerde kans
dat de maatgevende hoogwaterstand wordt overschreden. Of (een doordenkertje):
"Dankzij de noodoverloopgebieden loopt de overstromingskans vande benedenstrooms
gelegen gebieden terug naar 1/4000perjaar." Deze mensen gaan er kennelijk impliciet
van uitdatonze schattingen vandeoverschrijdingskans vanhet maatgevende hoogwater
perfect zijn endat weeen volmaakt beeld hebben vanwaterin eendergelijke extreme
situatiegebeurt. Ikmoetubekennendatikdaartochwatminderzekervan ben!
De bovenstaande voorbeelden tonen aan, dat het bij de inrichting en het beheer van
natuurlijke oppervlaktewateren noodzakelijk isbewust omtegaan metonzekerhedenen
dezedusookzoveel mogelijk expliciet temaken. Ikhoopuervan tekunnen overtuigen,
dat hier een vernieuwende taak ligt voor de civieltechnische en -technologische
wetenschap.

Trends
Natuurlijke ontwikkeling
Ook in een verregaand geordend land als Nederland hebben we te maken met min of
meer natuurlijke watersystemen, zoals rivieren, estuaria en kusten. We willen met zijn
allen, meer dan vroeger, het natuurlijke karakter van deze systemen benadrukken, maar
dan welzodanig,dat andere functies niet ongewild in het gedrang komen. We willen de
natuur dus wel meer zijn gang laten gaan, maar niet zodanig dat de zaak onbeheersbaar
wordt.Wewillenduseigenlijk een wildetuin,geenwildernis.
De natuur zal zich waarschijnlijk weinig aantrekken van onze wensen. Nu we onze
watersystemen niet meer, zoals vroeger, volledig willen beheersen, ontkomen we er niet
aan ze zodanig te beheren, dat er geen ongewenste effecten optreden. Om daarin
anticiperend te kunnen optreden, is het noodzakelijk het natuurlijke gedrag van die
systemen, binnen de daaraan door ons opgelegde beperkingen, te kunnen beschrijven en
voorspellen. Hierin ligteengroteuitdaging,ookvoorcivielingenieurs.
Van oudsher zijn wein de 'natte' civiele techniek gewend ons, naast het ontwerpen en
bouwen van waterbouwkundige constructies en het doen van fysieke ingrepen in
watersystemen (bijvoorbeeld strandsuppleties), te concentreren op de respons van de
omgeving op die constructies of ingrepen. Kortom: het systeem wordt flink uit zijn
evenwichtgebracht en weproberen te voorspellen hoehetdaarop reageert. Een gangbare
aanpak is die van vergelijkend modelonderzoek, waarbij het effect vande ingreep wordt
gemodelleerd envergeleken meteen referentierun vanhet model zonder ingreep ('TO' in
hetmodelleursjargon). Hetmodel wordtzogoedmogelijk geijkt opdebestaande situatie,
opbasis vangegevens uithet verleden,en erwordt verondersteld dat ditgeijkte modelin
staat is de ongestoorde situatie naar de toekomst te extrapoleren. Denkend vanuit het
superpositiebeginsel, komt het bij deze aanpak niet zo vreselijk nauw met de kwaliteit
vandie extrapolatie. Het gaatimmers omdeeffecten vande ingreep tenopzichte vande
ongestoorde ontwikkeling.
Een voorbeeld van deze manier van werken is het ontwerp van de Slufterdam, aan de
Maasvlakte bij Rotterdam (Fig. 3). Deze zanddam, rond een opslagdepot voor vervuilde
grond, moest zodanig worden ontworpen, dat het onderhoud in termen van te suppleren
hoeveelheden zand minimaal was. In het ontwerpproces is gebruik gemaakt van een
wiskundig morfologisch model, dat per definitie niet in staat was de natuurlijke
morfologische ontwikkeling in de omgeving (de Haringvlietmonding) tientallen jaren
vooruit te voorspellen. Niettemin blijkt de Slufterdam inderdaad tamelijk onderhoudsarm
tezijn.

Hg. 3.Slufterdam, Maasvlakte. Voorbeeld van een op basis van vergelijkend morfologisch modelonderzoek ontworpen constructie. [Bron: LiverpooVThessalonikiNetwork. European Coasts, an
introductory survey. ERASMUS-contract ICP92-G-2013]

Zoals gezegd, deze benadering is nu niet langer voldoende: we zullen de ontwikkeling
van natuurlijke systemen moeten leren beschrijven en voorspellen. Hiermee krijgt de
civieltechnische wereld een overlap met de geowetenschappen, niet alleen met de
traditionele, beschrijvende geologie en sedimentologie, maar ook met de fysische
geografie en de aardobservatie. Deze laatste tak van wetenschap maakt een zeer snelle
ontwikkeling door, waardoor het nu mogelijk is gedetailleerde synoptische
waarnemingen te doen, die met traditionele insitu meettechnieken niet of slechts tegen
zeerhogekosten mogelijk zoudenzijn. Zeerbelangwekkend indezeisdecombinatie van
aardobservatietechnieken metproces-gebaseerde wiskundige modellen, die geavanceerde
observatietechnieken koppelt aan fysische kennis en op die manier grote meerwaarde
creëert.
Een voorbeeld van deze benadering is het Bathymetry Assessment System (BAS; zie
www.argoss.nl), dat via vliegtuigradar (SAR) de structuur van het capillaire golfveld op
zee observeert en daaruit via een aantal wiskundige modellen de bodemligging afleidt.
Opdezemanier kunnen zandgolven opdezeebodem vanuitde lucht worden gedetecteerd
(Fig.4),maarookmeercomplexe ondiepwater-topografieèn, zoalsdierondeenzeegat.
Duurzaamheid
Een tweede belangrijke trend, naast meer aandacht voor natuurlijke ontwikkeling, ishet
duurzaamheidsdenken. Onafhankelijk van de precieze definitie van duurzaamheid,
betekent dit: ver in de tijd vooruit kijken, op tijdschalen waarop wezenlijke
veranderingen kunnen optreden in de natuurlijke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan
klimaatverandering (typische tijdschaal honderd jaar), maar ook aan vegetatieontwikkeling (tijdschaal tientallen jaren), die van grote invloed kan zijn op de
afvoercapaciteit vaneenriviertijdens hoogwaterofdestabiliteit vaneenduingebied.

Fig.4. Radarbeeld van hel zeeoppervlak bij Hoek van Holland; de bodemtopografie (zandgolven en
zandbanken) komt tot uitdrukking in hetwaargenomen patroon van capillaire oppervlaktegolven
[met dank aan Argoss bv.Marknesse].

Hierdoor ontstaanoverlappingen metdeklimaatwetenschappen (atmosfeer enoceaan)en
met de biologie en de ecologie. Deze laatste geven aanleiding tot het ontstaan van
interessanteinter-disciplinesalsecohydraulica enbiogeomorfologie. Diverseprojecten in
het kader van het INTERREG-programma IRMA-SPONGE en in dat van Delft Cluster
zijn hiervandeweerslag. InTwentehebiknooit veelgehoorgekregen voormijn pleidooi
de ecologische component van ct&m te versterken. Wellicht dat herhaling van deze
oproephier vanaf devalreep meereffect heeft.
Ruimte
Een derde trend is de aandacht voor het gebruik van de ruimte, uiteraard onder invloed
vandesteeds verdertoenemendedrukopderuimte.
Ter illustratie: vorige week stond in een bijlage van de NRC een kaartje (Fig. 5), dat
aangeeft waar in de nabije toekomst conflicten zullen ontstaan tussen de ruimteclaims
voor waterberging en die voor woningbouw. Het kaartje illustreert in welke mate ruimte
inmiddels een schaars goed is geworden, dat volgens bepaalde regels verdeeld moet
worden. We zullen moeten leren hoe. Economie van het ruimtegebruik is voor ons dan
ookinmeerdanéénopzichteenrelevant wetenschapsgebied.
Ruimte heeft echter een belangrijke eigenschap: ze is meervoudig bruikbaar. Een
waterdruppel wordt opzijn weg van de bergen naar zee een groot aantal malen gebruikt
en voordiversedoelen. Maarookeen stuk rivier kangelijktijdig voorgelijktijdig diverse
functies hebben, zoals: veilige afvoerweg voor water, ijs en sediment, scheepvaartweg,
landschapselement,drager vannatuurencultuur, deel vandeecologische hoofdstructuur,
landbouw-, industrie-ofrecreatiegebied, etc.Soortgelijke inventarisaties van functies kan
menmakenvoorestuaria,dekustzoneenzelfs voordezeebodem.
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Fig. 5.Toekomstige conflicten tussenderuimteclaims voor waterberging endievoor woningbouw. [Bron:
NRC, zaterdag9maart 2002,Thema-bijlage Denieuwe kaart vanNederland.Zieook:
www.nieuwekaart.nl]

Dit meervoudige ruimtegebruik is echter een kwestie vanzorgvuldig passen en meten.
Ditbrengtdenoodzaak metzichmee:
- subtieler en preciezer te werk te gaan bij ingrepen en beheer enonderhoud; grove,
vooral opéénfunctie (i.e. scheepvaart) gericht ingrepen zoals de normalisaties in de
vorigeeeuw zoudennunietmeerdenkbaar zijn;
het natuurlijke systeemgedrag diepgaander en preciezer te kennen, inclusief het
expliciet maken vandeonzekerhedenindiekennis;
- deze kennis tevertalen naar diverse ruimte- entijdschalen; zo vereist duurzaamheid
voorspellingen op lange termijn, beheer op middellange termijn, operationeel
management(bijv. hoogwaterbeheersing) opkorte termijn;
bij ingrepen deze kennisintebrengen inallefasen vandeprojectcyclus (verkenning,
voorbereiding, uitvoering, operationeel gebruik/beheer en ontmanteling); dit vereist
telkens andere vormen van informatie, dus telkens een andere vertaling van de
kennis;

Fig. 6. Wonen ophet water, een voorbeeld van hoede ruimte die water biedtkan worden gebruikt.

- anderewetenschapsvelden inteschakelen,zoals niet-lineairedynamica, data-mining,
data-model-integratie,systeemtheorie,onzekerheidsanalyse,risico-analyse,etc.
Deonwikkeling inhet denken, van technocratisch beheersen volgens onze eigen wensen
naar duurzaam beheren met respect voor het eigene van het systeem (van making things
naar making things happen) wordt geïllustreerd door de beleidslijn Ruimte voor de
Rivier. Een boeiende inversie daarvan is Water voor Ruimte, refererend aan de
mogelijkheid omderuimtediewater biedt betertebenutten. Hetgelijknamige project dat
momenteel door een aantaljonge wetenschappers wordt uitgevoerd in het kader van de
CUR-prijsvraag 'MorgendeRuimte' speelt hieropin.
Maatschappij
Een vierde belangrijke trend is de verschuiving van het accent in de besluitvorming van
de techniek naar de maatschappij. Het besluitvormingsproces, met al zijn actoren en
belanghebbenden, inclusief alle daaraan ten grondslag liggende maatschappelijke
processen, speelt in toenemende mate een bepalende rol. De maatschappij is allang geen
context meer waarin we als technici onze besluiten moeten inpassen, de rollen zijn
veeleer omgekeerd. Daarom zullen we aansluiting moeten zoeken bij competenties inde
sfeer vande maatschappijwetenschappen.

Fig. 7.Inspraakavond, leer/aam en confronterend

Deze trend zal zich voortzetten naarmate water een belangrijker rol speelt in het
maatschappelijke proces (bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening) en naarmate de
complexiteit van de projecten en de interacties tussen de daarbij betrokken partijen
toeneemt. Materiekennis en voorspellend vermogen met betrekking tot het natuurlijke
systeem vormen slechts eendeel van decompetenties die nodig zijn omeenproject rond
een watersysteem te realiseren. Depuremateriedeskundige wordt daardoor steeds verder
in een bijrol gedrongen, als hij al gehoord wordt. Ik kom hier later in mijn verhaal op
terug.
Een en ander gaat gepaard met een toenemende betrokkenheid en mondigheid van de
burger, alsstakeholderofalsbelangstellende. Ditbetekent vooronsalsdeskundigen,
- datwemeerhebben uitteleggenaanmeerpartijen, directof viademedia(Fig.7),
dat we onze kennis op andere, voor leken toegankelijke wijze moeten aanbieden,
inspelend op hun kennisniveau en hun referentiekader; men vertrouwt er nog steeds
opdat wededingen goed onderzoeken, maarneemt niet langer voetstoots aandatwe
ookdegoededingenonderzoeken,
datonzevisiesenperceptiesgeconfronteerd worden metandere.
Dit impliceert een behoefte aan interactie met communicatie-deskundigen (over het
'hoe') en een vorm van kennismanagement (over het 'wat'), die ertoe leidt dat onze
kennis ook wordt vertaald, vastgelegd en toegankelijk gemaakt voor de geïnteresseerde
leek.
Niettemin rust op ons, civieltechnici en -technologen, niet alleen de taak de steun van
betrokkenen en het brede publiek te verwerven. Het is aan ons om te benadrukken dat
het natuurlijke karakter van het systeem dient te worden gerespecteerd, ook als dat
minder gewenste gevolgen heeft, zoals niet bouwen in het hoogwaterbed van eenrivier.
Hetis ook aanons om duidelijk te maken wat dat respecteren precies inhoudt in termen
vando'sanddon'M.

Samenvattend....
Samenvattend zien we vanuit het perspectief van de materiedeskundige dat er om ons
heeneentoenemende behoefte isaan
• diepgaandere en preciezere specialistische kennis, inclusief expliciete kennis van de
onzekerhedendaarin,
• voorspellend vermogen met betrekking tot het gedrag van watersystemen op korte,
middellange en lange termijn, inclusief een expliciete indicatie van de onzekerheden
indie voorspellingen,
• civieltechnisch en-technologisch vernuft,
• flexibiliteit in vormgeving enpresentatie vanonzekennis,
• kennis-doorstroming,
• interdisciplinaire samenwerking,
• communicatie,ookmethetbredepubliek.
Er is dus een duidelijke vraag naar uitbreiding van de materiedeskundigheid. De
oorverdovende vraag naar niet-technische competenties rond het omgaan met onze
watersystemen doetdaar niets aan af. Opons alstechnici rustdedureplicht onshierdoor
niet te laten misleiden en, desnoods tegen de stroom in, de materiekennis op het
benodigde niveau te brengen en te houden. Dat doet overigens niets af aan de noodzaak
praktisch relevante vraagstukken aantepakken enerzogoed mogelijk voortezorgendat
onzekennis voordiepraktijk bruikbaar entoegankelijk is.
Implicatiesvoorhetonderzoek
Het zal duidelijk zijn dat deze trends in de wereld om ons heen hun weerslag moeten
krijgen in onze onderzoeksprogramma's. Ikzal nu een aantal van die implicaties kort de
revuelatenpasseren.
(1)Verdiepingmateriekennis
Een belangrijke implicatie van het bovenstaande voor het civieltechnische onderzoek is
de noodzaak tot een verdere, doelgerichte verdieping van de materiekennis. Daarbij
moeten we ons realiseren dat de tijd van easy winsin ons vak echt wel voorbij is. We
zullenoptimaal gebruik moeten maken vanhetscala aanonderzoeksmethoden datonster
beschikking staat. Op het gevaar af beschuldigd te worden van preken voor eigen
(nieuwe) parochie, wil ik hier nog eens benadrukken, dat laboratoriumonderzoek,
veldmeetcampagnes, monitoringprogramma's, numerieke modellering en theoretische
analyses elkhunbijdrage hebben te leveren aan de kennisopbouw. Niet alleen sluiten ze
elkaar niet uit, ik ben van mening dat ze niet zonder elkaar kunnen. Ook een GTI als
WLIDelft Hydraulics denktdaar zoover, getuige hun Addendum bij het Strategisch Plan
2001-2004. Hier ligt een kans om door nog betere samenwerking tussen universiteiten.
Rijkswaterstaat en de GTI's onze onderzoeksinfrastructuur in stand te houden, c.q. te
verbeteren entegelijkertijd belangrijke wetenschappelijke voortgangteboeken.
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Fig. 8.Geulpatroon indeJamuna,Bangladesh,indrieopeenvolgendejaren
[zieook H.R.A.Jagers.A comparisonofprediction methodsfor medium-termplanform changesinbraided
rivers. Proc. RCEM2001 Symposium,Obihiro,Japan]

Ikgeef ueenaantaltamelijk willekeurige voorbeelden uit mijn directeomgeving, waaruit
blijkt datkennisverdieping hoognodigis.
• Rivierdynamica
Fig. 8 geeft een beeld van de ontwikkeling van het geulpatroon in de Jamuna, een
vlechtende rivier in Bangladesh. Het is nog steeds niet gelukt deze ontwikkeling op
overtuigende wijze ineen modelte 'vangen', nochin een proces-gebaseerd morfologisch
simulatiemodel, noch een op gegevens gebaseerd model (bijvoorbeeld via een neuraal
netwerk), noch ineen mengvorm van beide. Tochvalt er, ook voor Nederlandse situatie,
veel van deze rivier te leren als het om verschijnselen als oevererosie en geulvorming
gaat. In Nederland willen we immers toe naar beheerst eroderende oevers (Maas) en
nevengeulen (Maas en Rijntakken). Dit leerproces zal sterk versneld worden als we
beschikken overproces-gebaseerde modellen die in staat zijn de relevante verschijnselen
weertegevenenovergegevens omdie modellen te valideren. Binnenkort ishierovereen
Twentsedissertatiete verwachten.
• Kustdynamica
Kennis van de kustdynamica is niet alleen nodig voor het ontwerpen van
kustverdedigingsmaatregelen, maar ook voor rationeel kustonderhoud. Dit laatste
impliceert anticiperend optreden, bijvoorbeeld bij versnelde zeespiegelstijging, maarook
het inschatten vangevolgen en risico's vanaldanniet handelen. Daarvoor zijn kennisen
modellen nodig vanhet natuurlijke kustgedrag.

Fig. 9. Hollandse kust tussen Bergen en Petten, met opde achtergrond de na velejaren van kusterosie ver
in zee uitstekende Hondsoossche Zeewering.

Daarnaast worden grote ingrepen in kustzone overwogen, zoals kustuitbreidingen
(Maasvlakte,Nieuw Holland)eneen eiland inzee.Degevolgen vandezeingrepen ophet
kustgedrag zullen moeten worden voorspeld en daarvoor zijn nieuwe kennis en
voorspellende modellen nodig. Voor wat betreft het eiland in zee is het Flyland-project
daartoeeenbelangrijke aanzet.

Fig. 10.Westerschelde bij Haarland. Links een gemeten patroon van elkaarontmoetende eb-en
vloedgeulen, rechts een patroon verkregen met een morfologisch model vaneen rechthoekig
estuarium op basis vanDelft3D. [Zieook:A. Hibmaet al., Channel andshoalfromaüon in
estuaries, Proc.RCEM 2001 Symposium, Obihiro, Japan]
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• Dynamica vanestuaria
Estuaria verschaffen vaak toegang tot verder landinwaarts gelegen havens en zijn
daarnaast veelal unieke natuurgebieden, die een onmisbare rol vervullen in het
ecosysteem. Conflictstof teover, dus. Dit geldt ook voorde Wetterscheide, die toegang
biedt tot de haven van Antwerpen. De vraag doet zich voor in hoeverre een steeds
verdergaande verdieping vande vaargeuldoordit estuarium vraag verantwoord isuiteen
oogpunt van behoud van het specifieke karakter van dit estuarium, zowel morfologisch
alsecologisch. Beantwoording vandeze vraag vereist indeeersteplaats kennisverdieping
en modelvorming op het gebied van morfologie, ecosysteem en hun onderlinge
wisselwerking. Onderleiding vanRijkswaterstaat eninhetkadervan Delft Clusterwordt
hierinmiddelsaangewerkt.
Bovendien moet straks worden voldaan aan een reeks Kuropese richtlijnen, zoals de
Kaderrichtlijn Water, de Habitat-richtlijn en de Vogel-richtlijn. De onzekerheden in de
indicatoren vandetoestand vanhet systeem,expliciet gemaakt opbasis vandeze nieuwe
kennis,moetenduidelijk makeninhoeverre kanworden vastgesteld of daadwerkelijk aan
dezerichtlijnenwordt voldaan.

Fig. 11.Zeegaten in hetoostelijke deel van deWestfriese Waddenzee [Bron: Natuurmonumenten]

• Dynamica vanzeegaten
Dedynamica vanzeegaten speelteensleutelrolinde voorspelling vandeeffecten vaneen
versnelde zeespiegelstijging op de Waddenzee. Vraag daarbij is bij welk stijgingstempo
de kritieke grens ligt waarboven het intergetijdegebied verloren gaat en de Waddenzee
verdrinkt. Marcel Stive heeft vandaag laten zien, dat op basis van geologische analyses
kanworden aangetoond datzulksinhetverledenisgebeurd metzeegaten inde Hollandse
kust bij een zeespiegelstijging van ca. 1 m/eeuw. Ook liet hij resultaten zien van
berekeningen met een eenvoudig box-model, geijkt aan de waargenomen respons op
grote menselijke ingrepen inhet recente verleden, zoalsdeafsluiting vandeLauwerszee.
Opbasisdaarvan ismeteenaanzienlijke matevanzekerheid teverwachten, datookinde
grotere deelsystemen van de Waddenzee de platen zullen verdrinken bij een dergelijk
tempovan zeespiegelstijging.
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Voordat dit aanleiding geeft tot maatregelen in dit kwetsbare gebied, zullen deze
resultaten verdermoeten worden onderbouwd. Daarvoor zijn meerdiepgaande kennisen
geavanceerdere modellen van gedrag van zeegatsystemen nodig. In het kader van het
NCK-Zeegatenproject wordthierinmiddelshardaangewerkt.
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Fig. 12.Zandgolvenopde Noordzeebodem, nabij bij demonding van de Eurogeul
(Bron:Rijkswaterstaat, Directie Noordzee;zieook M.A.F. Knaapenet al., 2001. A newtypeof sea
bed waves. Geophys. Res.Lett., 28(7))

• Zeebodemdynamica
De Noordzee, inclusief de bodem daarvan, wordt uiterst intensief gebruikt, niet alleen
voor scheepvaart en visserij, maarook voor de offshore industrie, pijpleidingen, kabels,
etc. Verder liggen er wrakken, oorlogstuig en gedumpt of verloren materiaal op of inde
bodem. Kortom, ook op zee wordt ruimte schaars. Als we dan verderconstateren datde
zeebodem veel dynamischer is dan men wellicht denkt, met langzaam migrerende
zandgolven tot een kleine 10 meter hoog, dan zal duidelijk zijn dat er zorg is over het
vrijkomen vanbegraven materiaal enoverontgronding rondbegraven objecten. Wrakken
zijn gevaarlijk voor de scheepvaart, gedumpt materiaal kan een milieurisico
vertegenwoordigen, vrij hangendepijpleidingen en kabels kunnen breken doortrillingin
de stroming, of ze erachter hakend visserstuig kan tot ongelukken leiden. Het
economische risico van een gebroken communicatiekabel, of het milieurisico van een
gebroken oliepijpleiding behoeft geen nadere toelichting. Anderzijds neemt de
economische waarde van de aanwezige zand- en grindvoorraden toe, naarmate deze
materialen binnenslands schaarserworden. Dezeebodembiedtdusookkansen.
Kennis van de dynamica van de zeebodem is een noodzakelijke voorwaarde om
verantwoord metdeze kansen en risico's tekunnen omgaan. De UTiserde laatstejaren
ingeslaagd eenprominentepositieinhetonderzoekopditgebiedteveroveren.
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Fig. 13.Ochten, 1995:dreigende instabiliteit van de dijk tijdens extreem hoogwater. Betere voorspellingen
van dewaterstanden kunnen belangrijke tijdwinst opleveren. [Bron: Silva et al.,2000.Ruimte voor
de Rijntakken: watheeft het onderzoek onsgeleerd? RIZA-nota 2000.26,ISBN 9036953235).

• Hoogwatervoorspelling
Hoogwaterberekeningen spelen eenrolbijdiverse vraagstellingen. Hetmeestspectaculair
is de operationele voorspelling vlak voor en tijdens een individueel hoogwater. Hierbij
gaat het erom om enkele uren tot dagen vooruit zo nauwkeurig mogelijk het
waterstandsverloop te voorspellen. Kik uur tijdswinst kan van onschatbare waarde
blijken, intermen vanmensenlevens enmateriëleenpsychischeschade.
Eentweedecategorie vragen waarbij hoogwaterberekeningen eenrol spelen isdat vande
hoogwatergeneje: hoe komen hoogwaters in een bepaald stroomgebied tot stand en wat
kan men doen om extreme hoogwaters te voorkomen of af te zwakken? Dit is het
grensgebied tussen destroomgebied-hydrologie ende waterloopkunde.
Een derde, hieraan gerelateerde categorie betreft de inrichting van de rivier, zodanig dat
extreme hoogwaters tot een bepaalde grens (een afgesproken overschrijdingskans,
overstromingskans of overstromingsrisico) kunnen worden verwerkt. Volgens de Wetop
de Waterkering is dit een kwestie van elke vijf jaar het dan geldende maatgevende
hoogwaterbij deopdat moment aanwezigetoestand vanderivierdoorrekenen entoetsen
of de waterkeringen noghoog genoeg zijn. Pas metde beleidslijn Ruimte voorde Rivier
iseraandacht gekomen voorde vraag ofde rivier zelf in een zodanige conditie gebracht
zou kunnen worden datdemaatgevende hoogwaterstanden lager zouden worden, c.q. dat
een grotere maatgevende afvoer zou kunnen worden geaccommodeerd zonder de dijken
te verhogen. Voordietijd gold slechts hetcompensatiebeginsel, dat eiste dat ingrepen in
derivierzodanig door aanvullende maatregelen moeten worden gecompenseerd, dat het
netto effect opde maatgevende hoogwaterstanden nihil is. Devraag hoe groot de kansis
dat de afvoercapaciteit van een rivier binnen de genoemde periode van vijf jaar via
natuurlijke processen (morfologische veranderingen, vegetatie-ontwikkeling) substantieel
gereduceerd wordt, wat daarbij dan de kritieke punten zijn en met welke risico's dit
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gepaard gaat, wordt echter nog steeds niet gesteld. Rationeel rivieronderhoud is een nog
jong aandachtsgebied metgrote ontwikkelingsmogelijkheden.
Br ligt hier dus nog het nodige werk, ook op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.
Een belangrijk deel vandediscussies rond hoogwater en hoe daarmee omte gaan wordt
gevoerdindeTechnischeAdviescommissie voordeWaterkeringen (TAW). Gegeven het
feit dat het ct&m-onderzoekprogramma van de UT zich nadrukkelijk wil bezighouden
met stroomgebiedbeheer enrivierinrichting,zou ikde betrokkenen willen aanbevelen de
bandenmetdeTAWnauweraantehalen.
Deze korte tour d'horizon maakt hopelijk duidelijk hoeveel er nog te doen is aan
verdieping vanonze materiekennis. Uiteraard moetde formulering vande desbetreffende
kennisvragen in open interactie met de omgeving plaatsvinden, moet een deel van het
onderzoek ook interdisciplinair worden opgezet en moeten de resultaten qua vorm,
toegankelijkheid enbruikbaarheid aansluitenbij demaatschappelijke context, maarvroeg
of laat zal toch ook de ß-wetenschapper weer eens even zijn monodisciplinaire 'hok' in
moeten om het eigen vakgebied de noodzakelijke stappen verder te brengen. Niet alles
kan participatief en multidisciplinair worden opgelost, ook al wordt momenteel weleens
anders gesuggereerd! Ook moeten weons door de huidige trend niet laten verleiden tot
hetbeamen vandenogal eensgehoorde stellingdattechnisch allesmogelijk isendathet
oplossen van onze waterproblemen alleen een kwestie is van organiseren en draagvlak
verwerven.
(2) Natuurlijksysteemgedrag
Eentweede implicatie vandeeerdergenoemdeontwikkelingen indewereld omonsheen
voorhetonderzoekinons vakgebied is,zoalsgezegd,datermeeraandacht nodig isvoor
het natuurlijke systeemgedrag. Dat zal zijn weerslag moeten krijgen in onze onderwijsen onderzoeksprogramma's.
Binnen het domein van de ß-wetenschappen betreft dit de geowetenschappen, inclusief
aardobservatie, en de biologie/ecologie. Geen van beide aansluitingen is in Twente tot
dusverreingoedontwikkeld. HetNederlandsCentrum voorKustonderzoek (NCK)enhet
Nederlands Centrum voorRivierkunde (NCR)biedenplatforms omhiersnel verandering
in te brengen. Ook de contacten met het ITC (aardobservatie) kunnen gemakkelijk
wordenaangehaald.
Met name op het terrein van het lange-termijn gedrag van oppervlaktewatersystemen
liggen hier grote uitdagingen. Synoptische monitoring is vanessentieel belang omhierin
verder te komen. De technologie hiervoor (remote sensing voor de waarneming, GIS
voorde representatie en bewerking van de gegevens) is beschikbaar en ontwikkelt zich
snel verder. Het is mijns inziens niet aan de UT, of enige andere universiteit of
onderwijsinstelling, om op eigen kracht langjarige monitoringprogramma's op te zetten
en uit te voeren, dat is veeleer een taak van een overheidsorgaan als de Rijkswaterstaat.
Universitaire onderzoekers kunnen er echter wel toe bijdragen Rijkswaterstaat ervan te
overtuigen dat ze dit moeten doen, door argumenten aan te dragen, maar ook door
intensief gebruik te maken van de resultaten (zie bijvoorbeeld de ervaring met het
JARKUS-bestand, hetresultaat vantientallenjaren kustmonitoring).

.

Fig,. 14.Schorvorming, een voorbeeld van dynamische interactie tussen vegetatieen morfologie in estuaria
en kustlagunes.

Verder zijn de tijdschalen van het beoogde lange-termijn gedrag (tientallen jaren)
vergelijkbaar met die van vegetatie-ontwikkeling, zodat interessante dynamische
interacties ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn de interacties tussen vegetatieontwikkeling en sedimentatie in uiterwaarden, tussen vegetatie en geulmigratie, tussen
kwelder- of schorontwikkeling en de morfologie van kustlagunes en estuaria, tussen
duinvorming en vegetatieaande kust, etc. Kortom:werk aande winkel voordynamische
systeemdenkers,zoalsookmogeblijken uitdevoordracht vanFerdinand Verhulst,eerder
opdezedag.
(3)Appropriatemodelling
Als derde implicatie wil ik noemen, dat er meer aandacht nodig is voor wat genoemd
wordt appropriate modelling, d.i. hetgebruik van modellen die zosimpel en transparant
zijn als mogelijk en zo complex als nodig. Ik kijk daarbij wel eens met enige jaloezie
naardemathematisch-fysici, diein staatzijn een modeltotophet botte vereenvoudigen,
zelfs totopeenniveau waaropje alsingenieur ernstige twijfels krijgt over degeldigheid
ervan, maar die dan door de essentiële niet-lineariteit vast te houden toch een aantal
buitengewoon interessante aspecten van het systeemgedrag weten te verklaren. Ook hier
verwijsikweernaardevoordracht vanFerdinandVerhulst.
Appropriate modelling heeft twee gezichten. Het ene zegt dat het idee dat complexiteit
compensatie biedt voor een gebrek aan kennis berust op een misverstand. Ken
wijdverbreid misverstand, helaas,metnameinontwikkelingslanden, waarmenmaar alte
gauw grijpt naar complexe driedimensionale simulatiemodellen om problemen aan te
pakken die een goede deskundige zou kunnen oplossen met veel simpeler
gereedschappen, meteen aanzienlijk grotere kansopsucces.Dezetrend illustreert eenste
meer dat het gebruik van modellen zonder de vaste grond van een solide materiekennis
onderdevoeteneenmoerasis,waarmensteedsdieperinwegzinkt.
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Het andere gezicht zegt, dat eenvoudige modellen niet gemakkelijker te ontwikkelen en
met beheerste onzekerheid te hanteren zijn dan complexe. Een goed eenvoudig model
komt vaak voort uit veel complexere reken- en denkmodellen. Eenvoud en transparantie
als sublimatie van complexiteit, dus. Dit doet me denken aan het veel voorkomende
contrast tussen de transparantie van een goed leerboek en de complexiteit van de
oorspronkelijke publicatie waarop het gebaseerd is. Blijkbaar is er een traject van
consolidatie en transformatie van de kennis nodig om eenvoud en transparantie te
bereiken.Hierligteenbelangrijke taak vooronderzoekers,docenten engebruikers vande
kennis, maar ook voor onderzoeksfinanciers, die zich zullen moeten realiseren dat een
onderzoek niet afgelopen isnadepublicatieinNature endathetvervolgtraject misschien
weleen veelvoud kost vandeze eerste, fundamentele stap. Men kan niet aande enekant
blijven roependatkennis moetdoorstromen enaandeandere kantgeen centoverhebben
voorhetdaarvoorgeschikt makenvandiekennis.
(4) Onzekerheden explicietmaken
Een vierde implicatie is, dat onzekerheden expliciet gemaakt moeten worden, d.w.z.
benoemd en gekwantificeerd. Dit betekent, dat we verschillende soorten onzekerheden
moetenonderscheiden. Ophethoogste niveau zijn dat bijvoorbeeld onzekerheden diehet
gevolgzijn vaneengebrekaankennisofgegevens enonzekerhedendieinherentzijn aan
het systeem dat we bekijken. Die in de eerste categorie kunnen worden verkleind door
verderonderzoek, c.q.gegevensverzameling, dieindetweede categorie zijn eengegeven
waaraan meer onderzoek niets kan veranderen. Het zal duidelijk zijn, dat deze laatste
categorie van groot belang is voor de natuurlijke watersystemen waar het in deze
voordracht over gaat. Er zit voor ons dan ook niets anders op dan deze onzekerheden in
kaarttebrengen enerverantwoord meeomtegaan.
Dit laatste betekent in de eerste plaats, dat we doorwerking ervan in de resultaten van
onzestudies (modelopzet en -validatie, voorspellingen) moeten aangeven, waar mogelijk
kwantitatief, bijvoorbeeld via onzekerheidsbanden rond voorspellingen. Daarnaast zullen
we de doorwerking van die onzekerheden in de besluitvorming moeten vaststellen: wat
voor verschil maakt het voor de te maken keuzen als de voorspeilingen - binnen de
onzekerheidsmarges -netevenandersuitvallen?
Fig. 15geeft een voorbeeld van de doorwerking van de onzekerheid in voorspellingen.
Het betreft een geschematiseerde, kanaalvormige rivier zonder uiterwaarden, waarin op
een 10 km lange vernauwing is aangebracht. Met een eenvoudig ééndimensionaal
morfologisch model is de bodemligging na 30 jaar berekend. In tegenstelling tot wat
momenteel inde rivierkunde gebruikelijk is,isditechter nietéén keergedaan, maar 300
keer, telkens met een ander afvoerverloop in de tijd, echter steeds met dezelfde
statistische eigenschappen. Vervolgenszijn deresultaten vandezeMonteCarlo simulatie
statistisch geanalyseerd. In de figuur is, naast het verloop van het gemiddelde
bodemniveau,ookhet90%betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Fig. 15. Onzekerheidsmarges in de voorspelde respons na 30 jaar van de bodemligging in een
geschematiseerde rivier met een 10 km lange vernauwing; bron van onzekerheid: afvoerverloop
in de tijd. [Zie ook H. van der Klis. Uncertainty analysis of a river morphological model. Proc.
RCEM 2001 Symposium, Obihiro,Japan].

Vergeleken met de traditionele, deterministische manier van berekenen, met een
constante, representatieve afvoer (de 'bedvormende afvoer') komt het gemiddelde
ongeveer overeen met het aldus verkregen resultaat: geen effect benedenstrooms vande
vernauwing, verdieping ter plaatse van de vernauwing en een geringe verdieping
bovenstrooms. De variatie rond dit gemiddelde is echter aanzienlijk, in het vernauwde
gedeelte van dezelfde orde van grootte als de gemiddelde verdieping en in de eerste
kilometers benedenstrooms van vergelijkbare grootte. Dit kan voor een rivierbeheerder
tot significant andere beslissingen leiden, bijvoorbeeld op het punt van funderingsdiepte
van oeververdedigingen en brugpijlers, of opdat van te reserveren baggermaterieel voor
hetopdieptehouden vandevaargeul.
Henander voorbeeld, meerovereenkomstig de situatie in onze groterivieren,betreft een
riviermet over een traject van 10kmverlaagde uiterwaarden (Fig. 16).Het resultaat van
een berekening met een constante afvoer wijkt hier essentieel af van dat van een Monte
Carlo simulatie, met name benedenstrooms van het gedeelte met de verlaagde
uiterwaarden. Ook hier leidt dit tot substantieel andere conclusies ten aanzien van het
beheervandeze rivier.
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Fig. 16.Effecten van uiterwaardverlaging ineen sterk geschematiseerde rivier, als berekend met een
constante,representatieve afvoer (links) en met Monte Carlo simulatie (rechts). [Zieook: B.G. van
Vuren et al..Large-scalefloodplain loweringalong theRiver Waal: astochastic prediction of
morphological impacts. Proc. River Flow 2002,Louvain-la-Neuve, België]

Een en ander betekent ook, dat we onzekerheden bespreekbaar moeten maken. Niet
iedereen in de praktijk is gediend van informatie met een onzekerheidsmarge ("Geen
gezeur, ik wilgetallen!"). Hier ligtook een taak voorhet onderwijs, waar menstudenten
moet leren denken in termen van onzekere informatie. Gelukkig heeft men dit bij ct&m
ingezien envormtomgaan metonzekerheid eenwezenlijk onderdeel vanhetcurriculum.
(5) Integratie
Wepraten allemaal graag en veel overde noodzaak tot integratie, maar vergeten daarbij
veelal dit begrip handen en voeten te geven. Naar mijn mening is integratie het
samenbrengen van kennis- en informatie-elementen tot voor een bepaald doel bruikbare
informatie. Gereedschappen, zoals modellen en beslissingsondersteunende systemen,
kunnen daarbij handige hulpmiddelen zijn, maar zij vertegenwoordigen niet het wezen
vanintegratieenzijn geenalternatief voorintellectueleinspanning.
Het mislukken van MICS, mijn Twentse modelleringsgroep, in de functie van integrator
tussen deaandachtsgebieden Verkeer, Bouwen en Waterbinnen ct&mis het leergelddat
weinTwentehebben betaaldomonsditterealiseren.
Integratie impliceert ook: een brug slaan tussen de bij ons, technici, gebruikelijke,
modelmatige simulatiebenadering en voor leken veel toegankelijker vormen van kennis,
zoals kennisregels, al dan niet omkleed met onzekerheidsmarges. Men zou kunnen
zeggen dat simulatiemodellen laten zien watje kunt, terwijl kennisregels vastleggen wat
jeweet.
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(6) Multi-/inter-/trans-disciplinariteit
Kenlaatste implicatie, maarzeker nietde minst belangrijke, isdat weons als technici en
technologenopenmoeten stellen vooranderedisciplines. Naargelangde voorkeur vande
betrokkenen ende mode in het taalgebruik leidt dit tot multi-,inter- of transdisciplinaire
samenwerking. Onafhankelijk van de naam die we erop plakken, moet dit leiden tot
combinatie en onderlinge versterking van a- (menswetenschappen), ß(natuurwetenschappen) en y- (maatschappijwetenschappen) competenties. Als we dit
projecteren op onze wens om te komen tot een betere inrichting van laaggelegen,
dichtbevolktedeltagebieden, komenwetotdeformule (naarprof.ir. J. Stuip)
a +ß +Y=Ô
of, ietsmindervrijblijvend (omdathetresultaat nulwordt wanneeréén vande
componenten gelijk aannulis):
a xß x Y = S

Daarvoorisnodigdatallebetrokkenpartijen inbeweging komen. Het kannietzozijndat
alleendetechnici opschuivenen hunbestdoentotintegratietekomen,terwijl erinde
anderedisciplinesniets verandert. Deliefde kannietvanéénkantkomen!
Belangrijke voorwaarden voorsamenwerking tussendisciplines zijn:
- wederzijds respect,
- eengemeenschappelijke taal(dieteontwikkelen iseennietteonderschatten
inspanning),
samenwerkingsprojecten meteengezamenlijke resultaatverplichting,
- flexibiliteit indevormwaarindisciplinaire kennisbeschikbaarentoegankelijk is,
- flexibiliteit inhetschaalniveau waaropdiekennistoepasbaaris,
- explicietgemaakte onzekerheden.
Hetis vanbelangditteonderkennen enindeonderzoeksprogramma's expliciet ruimtete
maken omaandezevoorwaarden tekunnen voldoen.
Roluniversiteiten
Het voorgaande is van toepassing op de onderzoeksprogramma's van zowel
universiteiten als GTI's. Toch is er ook verschil tussen de door elk van beide te spelen
rol.
In Berkhout's innovatiecyclus-model (Hg. 17)spelen deuniversiteiten een duidelijke rol
indegeneratie van fundamentele kennis. Anderepartijen indezecyclus zijn in het geval
vandeGrond,Weg-en Waterbouwsector:

fundamental
science cycle

^

^ ^ •j f
^-^.

customized
market cycle

K^J
Fig. 17.Berkhout's innovatiecyclus-model
[Bron: A.J. Berkhout, 2001.Thedynamic roleof knowledge ininnovation. Delft University Press]

de GTI's, die moeten zorgen voor de vertaling naar praktisch bruikbare kennis en
gereedschappen,
de ingenieursbureaus, die met behulp van deze kennis en gereedschappen moeten
komentotpraktische adviezenenontwerpen,
deaannemerij,diedeprojecten moetuitvoeren.
Deze gescheiden rolverdeling is momenteel sterk aan het vervagen, omdat men zich
realiseert dat het vervlechten van de diverse taken leidt tot nieuwe kansen en
mogelijkheden. Dit is het werkterrein bij uitstek van het programma Houwen en
Bouwprocessen inct&m.

T

T

vakpubl.

leidraad

Fig. 18. Lineair modelkennisontwikkelings- en overdrachtsproces
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Eenwatsimpeler, zij hetookaanvechtbaarder weergave vanhet kennisontwikkelings-en
overdrachtsproces ishet lineaire modelin Fig. 18.Het laat dediverse fasen in het traject
zien (fundamenteel onderzoek, validatie, consolidatie, operationalisering, pilottoepassingen, compilatie en disseminatie), met daaronder het belangrijkste type product
voor elke fase. Ik zal dit model gebruiken waar het dienstig is om mijn visie op de
positionering vanhetuniversitaire onderzoek te verduidelijken.
Naar mijn mening zouden universiteiten zich moeten positioneren aan de fundamentele
kant van dit traject, maar ze moeten daarbij voldoende naar buiten gericht blijven.
Waardering in de academische wereld kan en mag niet de enige norm zijn voor goed
functioneren! Zelfingenomenheid en academische navelstaarderij zijn indeze tijd uitden
boze.Nietalleendetoestroom vanstudenten naarde Master's-opleidingen isvanbelang,
maarookhetniveau endeinzetbaarheid vandeafgeleverde academici.
Een tweede advies voor de positionering is: gooi kennis niet over de muur naar de
gebruikers (bijvoorbeeld indevormvanpublicaties inwetenschappelijke tijdschriften die
mendan maarmoet opvragen),maardenknaoverhoeen in welke vormze gebruikt kan
worden en wat u als universiteit kunt doen om die bruikbaarheid te bevorderen. Dit
betekent,dat
- eenwetenschappelijke publicatie-habitus wellicht nodig,maarniet voldoendeis,
- onderzoekers niet uitsluitend moeten worden afgerekend op aantallen publicaties en
citaties, omdat dit maximalisatie van die aantallen uitlokt; niet alleen leidt dit tot
overproductie van literatuur en inflatie van de intrinsieke en budgettaire waarde per
publicatie, een en ander gaat ook ten koste van allerlei andere activiteiten die nodig
zijnomdeuniversiteiten deaansluiting bij debuitenwereld tedoenbehouden;
- samenwerking gezocht moet worden met de GITs en andere partijen in de
kennisketen, niet alleen om schaalvoordelen te bereiken via het delen van
onderzoeksfaciliteiten (gegevens, analysemethoden, modellen, laboratorium- en
veldmeetfaciliteiten), maarookomviacommunicatie metafnemers engebruikers van
dekennistekomentoteenbeterearticulatie vandekennisvraag,
het aan te bevelen is, meetedoen inpilot-en demonstratieprojecten, bijvoorbeeld in
hetkadervanICES/KISendeEU-programma's,
ookalsudaarmeeeensevennietscoortopdeScienceCitationIndex.
Ten derde wil ik u, in lijn met de recente AWT-adviesbrief, aanraden: maak voldoende
ruimte voor vrij onderzoek en speel niet teveel ingenieursbureautje. Alleen de
universiteiten kunnenimmersderisico'svanvrijonderzoekdragenenzij moetenhun tijd
dus niet verdoen met routinewerk. Zij zouden de plaats bij uitstek moeten zijn voor het
stimuleren vanhetzobroodnodige lateraledenken enzichnietteveel moeten latenleiden
doorhet gerammel vandegeldbuidels vanderden (diedan bovendien vaak via allerlei al
dan niet uitgesproken matching-voorwaarden beslag leggen op een aanzienlijk deel van
de eigen middelen van de desbetreffende universiteit; zie bovengenoemde AWT-brief).
Let wel, dit hoeft niet strijdig te zijn met het voorgaande, mits u zich richt op vraaggeoriënteerd inplaatsvanvraag-gestuurdonderzoek.
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Alsvierde raadwilikumeegeven omtothetuitersteteproberenonderwijs enonderzoek
met elkaar verbonden te houden. Het onderwijs bedient immers een lange-termijn
kenniscyclus en dient dus een gemeenschappelijk belang. Eigenlijk zou Berkhout's
model nog een derde dimensie moeten hebben, namelijk de tijd. Zijn cyclus zou dan
uiteenvallen ineenaantalspiralen,elkmeteenanderespoed.
Tenslotte: zoek samenwerking en synergie. Het is de hoogste tijd de krachten binnen
Nederland te bundelen en te stoppen met elkaar vliegen af te vangen. Nederland is
wellichtdegrootste vandekleintjes inEuropa, maarzekernietdekleinste vande groten.
Als we vanuit Nederland niet met één mond spreken, hebben we in Europa niets te
vertellen. EnalswevanuitNederland nietstebieden hebben,zalmenonsnietzien staan
als samenwerkingspartner. Gelukkig lijkt men dat eindelijk in te zien, afgaande op de
berichtendatergestreefd wordtnaartaakverdeling ensamenwerkingtussendedrieTU's.

Hoenuverder?
Watbetekentditnu voordegroepCiviele Techniek vandezeuniversiteit? Teneerste,dat
de banden met de andere civieltechnische onderzoekers in Nederland nog verder zouden
moeten worden aangehaald, bijvoorbeeld dooreen nauwere samenwerking met deTUD,
door actief mee te doen in ICES/K1S-3 programma's als Delft Cluster en Ruimte voor
Water/ Waarde vanWater endooreen (nog)actieveredeelnamein NCKen NCR.Waar
datinmijn vermogen ligt,wilikdaargraagbijhelpen.
Ten tweede,dat alles in het werk gesteld moet worden omdecombinatie van breedteen
diepte(het 'punaise-model'), zoalsdie nu inhetcurriculum tot uitdrukking komt, vastte
houden. Ik ben er vast van overtuigd, dat je niet op wetenschappelijk niveau kunt
integrerenzonderookdieptegaan,alishetmaaropeenbeperktgebied. Besef:integratie
vaneenlegedoosleverteennogsteeds legedoosop.

Fig. 19. Geforceerd (links) en vrij gedrag (rechts) vaneen kust;de strandhoofden op de linkerfoto leggen
een vaste structuur op aan de morfologie van het strand;opderechterfoto iser minstens zo veel
structuur, zonderdat deze opgelegd wordt doorenigeconstructie of obstakel.
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Voormijn derde punt in deze maak ikeen uitstapje naar de systeemtheorie, waar sprake
is van geforceerd en vrij gedrag (zie ook Mg. 19). Dit is ook aan de orde bij het
management vankennisontwikkeling, of hetnu aaneenuniversiteit isof bij een GTI.Het
aansturen van een groep professionele individualisten - en dat zijn onderzoekers zonder
enige twijfel - is een kwestie van vrij (d.w.z. positief-creatief) gedrag stimuleren, niet
van geforceerd (d.w./.. niet- of zelfs negatief-creatief) gedrag afdwingen, lien
verleidingsmodel is derhalve veel geschikter voor onder/.oeksmanagement dan een
directief besturingsmodel. Tien universiteit is dan ook echt iets anders dan een
commercieel productiebedrijf!
Dit zou tot uitdrukking moeten komen in de manier waarop onderzoekers worden
afgerekend op hun prestaties. Zoals gezegd, alleen maar publicaties en citaties in
'gerefereede' tijdschriften tellen is echt te mager en op individueel niveau zelfs
gevaarlijk, omdat het een houding van 'ieder voor zich' uitlokt. Men is niet meer bereid
tijd te steken in het doen functioneren van de groep, (sub)optimaliseert op de eigen
output. Als decaan van de faculteit T&M heb ik destijds bij wijze van experiment een
optimale bandbreedte in het aantal publicaties per jaar en per categorie publicatie
(inclusief publicaties in vaktijdschriften!) aangegeven. Groepen die onder het minimum
bleven hadden iets uit te leggen, maar ook groepen die boven het maximum uitkwamen,
vanuit het ideedatdiemensen huntijd wellicht verdeden aan massaproductie. Ikhebniet
deillusiedatditexperiment heteinde vanmijn decanaatheeft overleefd.
Het mee doen functioneren van de machinerie van de onderzoekswereld (via review- en
editors-werk, hetzichinzetten vooreenonderzoeksgroep, hetorganiseren vancongressen
en symposia, bestuurswerk in samenwerkingsverbanden, het opzetten van
onderzoeksprogramma's, communicatie met afnemers en gebruikers, extern
commissiewerk, etc.) zou op zijn minst meegewogen moeten worden bij de beoordelen
vanhet functioneren vanonderzoekers enonderzoeksgroepen. Inhetbedrijfsleven ismen
daar al langer achter, ook daar worden mensen niet meer alleen beoordeeld op hun
bijdrage aanhetfinanciële bedrijfsresultaat.

Slotwoord
Damesen Heren, ikhebvandaag vaakgesproken overonzekerheid. Tochzijn ernogeen
paardingen zekerindezewereld. Zekerisbijvoorbeeld, dat ikkanterugzien opboeiende
en leerzamejaren aandeUT,
- als hoogleraar bij een jonge, zich ontwikkelende opleiding op een nieuw,
interdisciplinair gebied; ik ben er nog steeds van overtuigd dat ct&m voorziet in
eenbehoefte endatde UThiermeeeen goedestrategische keuzeheeft gemaakt!
- als leider, initiator en stimulator vaneenjonge, dynamische onderzoeksgroep; ik
benoprecht trotsopwatdaarvangeworden is!
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- als bestuurder van de faculteit T&M, c.q. de bepaald niet gemakkelijke 'subfaculteit' CT&M, waar ik de complexiteit en het unieke karakter van de
universiteit heblerenkennen;ikkanuverzekeren:daarbestaatgeenmodelvan!
Verderiszeker,datikveeldank verschuldigdben
- aan mijn CT&M-collega's, die ik zou willen meegeven verder te werken aan hun
gezamenlijke visieenhunbesliskrachtalsgroep,
- aan mijn medebestuurders, samen met wie ik het schier onmogelijke geprobeerd
heb, namelijk een (deel van een) universiteit besturen, wat een speciale band
schept,
- aan onze stafmedewerkers, die ik misschien wel eens een keer te vaak de term
bureaucratie voordevoetenhebgegooid, maarzonderwiehethelemaal nietgaat!
- aan de MICS-medewerkers, die ik het volgende hart onder de riem zou willen
steken: blijf palstaan voor het vak waarjullie goed inzijn; de maatschappij heeft
jullie nodig, maar alleen als jullie weten aan te sluiten bij haar behoeften en
eigenaardigheden.
- aan de UT, die ik nóg meer ben gaan waarderen nadat ik er (grotendeels) was
vertrokken.
Damesen Heren, ikdank uvooruw aandacht enhoopuhiermee inbewuste onzekerheid
achtertelaten.
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