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Dit document geeft per Kennis en Innovatiecluster (KIC) van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie 

Deltatechnologie een beknopt overzicht weer van de ontwikkelingen in 2016. Het is gebaseerd op een 

uitgebreid overzicht dat in de eerste helft van 2016 is gemaakt aangevuld met ontwikkelingen uit de tweede 

helft van 2016.  

Het document is met medewerking van de leden van de Programmacommissie Deltatechnologie door het 

Programmabureau Deltatechnologie opgesteld. 
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Vooraf 
 

Het onderliggende document geeft een overzicht van de Kennis Innovatie Clusters (KIC’s) in de 

Deltatechnologie. De daarbij horende innovatiecontracten behelzen afspraken over samenwerkingen op het 

gebied van een serie voor Nederland, maar ook internationaal, belangrijke maatschappelijke onderwerpen. De 

deelnemende partijen zijn bedrijven, overheden (zowel belanghebbenden als onderzoeksfinanciers) en 

kennisinstellingen. 

De afspraken zijn gemaakt om de kennis en investeringen van de verschillende deelnemers te bundelen en te 

richten op die vraagstukken die zowel wetenschappelijk als maatschappelijk interessant zijn. Dit om de 

zoektocht naar oplossingen voor deze vraagstukken zo effectief (wat helpt het best) en efficiënt (hoe krijgen 

we zoveel mogelijk waar per geïnvesteerde euro onderzoeksgeld) mogelijk vorm te geven. Voor dit laatste 

wordt ook gezocht naar buitenlandse financiering van onderzoek. Een niet te vergeten bijkomend voordeel 

van een dergelijke gezamenlijke onderzoeksinspanningen zal zijn dat de voorgestelde oplossingen veel meer 

draagvlak zullen hebben dan indien ze van een enkele bron komen. Dat zal zeker het implementatietraject 

vergemakkelijken, er is immers meer draagvlak voor. 

Het overzicht laat zien dat op deze onderwerpen de afspraken tot samenwerking heel ver gevorderd zijn. Dat 

vinden we bijzonder want de samenwerking is er een die van onderaf, vanuit de deelnemende partners wordt 

vormgegeven. Het is niet zo dat de samenwerking wordt gestimuleerd door grote budgetten met 

onderzoeksgeld dat is toegewezen voor een of ander thema. Het overzicht laat zien dat er tussen deze 

organisaties een grote wil en een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld om deze problemen aan 

te pakken.  

Het overzicht laat zien dat we al voorbij het stadium van afspraken maken zijn. Concreet zijn er een aantal 

onderzoeken gaande, zoals op het gebied van de waterveiligheid, met veel partners die allen zowel via hun 

kennis als ook via eigen investeringen bijdragen. Op diverse andere onderwerpen (zoals water en energie, 

Nature Based Solutions), lopen pilot projecten waarbij onderzoek wordt verbonden aan grote experimenten. 

Dit laatste zal versnellend werken om de resultaten van onderzoek op te schalen naar de toepassingen in de 

praktijk. 

Het onderwerp water en ICT heeft een bereik dat veel verder reikt dan de Nederlandse grenzen. Hier zien we 

dan ook dat eigen investeringen prima gecombineerd worden met financiering vanuit de Europese bronnen. 

Het genoemde voorbeeld van de valorisatie van onderzoek naar de nieuwe normering in de waterveiligheid 

laat zien wat een enorme besparingen goed breed gedragen onderzoek kan opleveren. Als we af en toe 4,5 

miljard besparen, kunnen we het ons veroorloven dat er ook wel eens wat onderzoek niet tot de gewenste of 

verwachte resultaten reikt. 

Dit alles is in betrekkelijk korte tijd bereikt. De wil tot samenwerken is nog niet zo beroerd in Nederland! Daar 

mogen we behoorlijk trots op zijn.  

 

Namens de Programmacommissie Deltatechnologie 

Roeland Allewijn en Jaap Kwadijk 
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1 KIC Waterveiligheid 
 

Onderwerp: De huidige KIC Waterveiligheid richt zich op preventie, ruimtelijke adaptatie en 
calamiteitenbeheersing in relatie tot overstromingen. Ruimtelijke adaptatie 
aan wateroverlast is in de NL context wellicht interessanter dan ruimtelijke 
adaptatie aan overstromingen. Daarnaast is onderzoek naar de cumulatieve 
gevolgen van (langdurige) wateroverlast en onderzoek naar 
overstromingrisico’s interessant. 

‘Wateroverlast’ is ook in de KIC’s ‘Klimaatbestendige Stad’, ‘Slim 
Watermanagement’ en ‘Water en Voedsel’ een aandachtspunt.  

Overheidsprogramma’s
1
: 

 

Op nationaal niveau ligt het accent van overheidsprogramma’s duidelijk bij 
preventie, waarbij de samenhangende kennisontwikkeling voor beoordeling, 
ontwerp en zorgplicht essentieel is. Internationaal is er meer aandacht voor 
crisismanagement.  

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de waterschappen 
richten zich vooral op de belasting en sterkte van waterkeringen in relatie tot 
de nieuwe normering. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) richt 
daarbij ook op innovaties in het ontwerp van waterkeringen, zoals het 
verhogen van sterkte en verminderen van belastingen, en projectoverstijgende 
verkenningen. 

De kennisagenda voor de keringen wordt vormgegeven in samenwerking met 
het ‘Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat’ (NKWK). Het 
is belangrijk marktpartijen in een meer vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling 
van het nieuwe instrumentarium te betrekken: Wettelijk 
beoordelingsinstrumentarium (WBI) 2023 op de langere termijn en het 
ontwerpinstrumentarium op iets kortere termijn). 
Deze programma’s sluiten aan bij de vragen en nieuwe accenten in de K&I 
agenda Deltatechnologie (2016-2019). 

PPS-en/Pilots/Proeftuinen: 

 

Veel van de in de KIA genoemde pilots en proeftuinen zijn gerealiseerd. Het 
gedachtengoed van Floodcontrol/ IJkdijk wordt opgenomen in NKWK 
onderzoekslijn waterkeringen. 

Daarnaast zijn de volgende nieuwe ontwikkelingen relevant: 

 PPS Waterroute (regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden) 

 Project De Nieuwe Afsluitdijk: DBFM en Energieneutraal maken  

 Maaswerken / Grensmaas 
 Ruimte voor de rivier - Overdiepse Polder 

TO2: Van de TO2 instellingen voert Deltares veel onderzoek uit on de kennisvragen 
te beantwoorden. De focus ligt op de nieuwe normering, bijdragen aan HWBP 
en projectoverstijgende verkenningen (PoVs) en veerkracht (resilience). De 
volgende kennisvragen/onderwerpen blijven relatief onderbelicht: 

 Hoe kunnen we ruimtelijke kansen, d.w.z. integrale 
gebiedsontwikkeling beter benutten? 

 Slimmer, duurzamere en robuuste waterkeringen en de deltadijk.  

 Innovatieve dijkconcepten 

 Innovatieve noodmaatregelen (implementatie Flood Proof Holland) 

 Integraal stedelijk ontwerp (inclusief Nature Based Solutions) en 
slimme multifunctionele ‘droge’ infrastructuur, bijvoorbeeld gebruik 
wegen voor waterafvoer bij calamiteiten.  

                                                                 
1
 Hieronder vallen programma’s zoals KPP, HWBP Projectoverstijgende Verkenningen, STOWA, inclusief 

programmerende netwerken als NKWK, exclusief EZ-TO2 financiering. 

http://www.ppswaterroute.nl/projecten/
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2016/11/aanbesteding-voor-sterkere-en-energieneutrale-afsluitdijk-van-start.aspx
http://www.grensmaas.nl/
https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/rivierverruiming-overdiepse-polder/
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TKI-toeslag: De waterveiligheid TKI projecten worden allemaal door Deltares getrokken. De 
focus lift op de volgende onderwerpen: assetmanagement, kustbescherming, 
overstromingskaarten en faalmechanismen (o.a. geotechniek waterkeringen). 
In bijna alle projecten wordt in de driehoek samengewerkt.  

NWO/STW : DE NWO/STW projecten richten zich vooral op de kennisvragen rondom 
sterkte/faalmechanismes van waterkeringen en berekening van 
overstromingskansen. In een aantal gevallen zijn private partijen betrokken. 
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is All-Risk: Implementation of Flood 
Probabilities and innovation in the Flood Protection Program. 

EU: De beschouwde EU projecten richten zich vooral op kennisvragen rondom (de 
governance van) flood risk assessment en management, inclusief aspecten 
zoals klimaatadaptatie en cascade effecten (en mitigerende maatregelen) op 
kritieke infrastructuur.  

Mijlpalen: KIA 2016-2019: 

2023:  Eerste toetsronde met de nieuwe normering uitgevoerd en het HWBP 
volop in uitvoering. 

Stand van zaken: 

Er zijn geen mijlpalen in 2016. Er is geen reden om te twijfelen aan de 
haalbaarheid van de eerste mijlpaal.  

Valorisatie: De kennis- en innovatieproducten worden vooral in het HWBP getest en 
toegepast. 

 

Conclusies en advies: Rondom KIC Waterveiligheid wordt veel onderzoek en innovatiewerk verzet 
waarbij de sleutelspelers allen goed zijn aangetakt.  

De inzet op dijken is vooral gericht op ‘overstromingspreventie/ 
faalmechanismen. Daarnaast wordt vooral geïnvesteerd in 
overstromingskansen / voorspellingen en gerelateerde governance. 

De Programmacommissie Deltatechnologie merkt het volgende op: 

 Waar zitten de vernieuwingen/ toekomstige mogelijkheden op het 
gebied van waterveiligheid, anders dan de huidige preventie-
maatregelen? 

 Hoe ziet NL er over 100 jaar uit, hoe gaat Nederland dan met het 
onderwerp om? 

 Waar zitten de (internationale) kansen voor bedrijven? 

 Betrek NKWK om te bepalen wat er in de volgende jaren aan 
kennisontwikkeling nodig is. 

  

Voorbeelden onderzoek naar waterveiligheid (bron: Jaap Kwadijk en Harold van 

Waveren) 

 Uitgangspunt was een 10x zo veilig Nederland tegen overstromingen 

aanbevolen door Commissie Veerman  

 Begrootte kosten voor 10x veiliger waren 11.5 miljard 

 Na onderzoek CPB, TUD, UvT, HKV, Deltares bleek het economisch verstandiger 

was om niet overal de eis van 10x veiliger toe te passen. De kosten voor het 

alternatieve plan waren begroot op 3.7 miljard. Omdat het alternatieve plan 

leidde tot wat minder veiligheid, leidde netto tot een besparing van 4.8 Miljard 

over de komende 20 jaar 

 Kosten van dit onderzoek: rond de 0,01 Miljard (rond de 2 promille)  

http://www.stw.nl/nl/content/p15-21-implementation-flood-probabilities-and-innovation-flood-protection-program
http://www.stw.nl/nl/content/p15-21-implementation-flood-probabilities-and-innovation-flood-protection-program
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2 KIC Duurzame Deltasteden  
 

Onderwerp Een belangrijk focuspunt is de integrale aanpak van stedelijke ontwikkeling, 
waarbij vraagstukken m.b.t. klimaatadaptatie en klimaatmitigatie gekoppeld zijn 
aan andere vraagstukken als leefbaarheid, mobiliteit en circulaire stad. De grote 
opgave is om de wereldwijde problematiek te verbinden aan lokale en regionale 
initiatieven en oplossingsrichtingen. 

Overheidsprogramma’s
1
: 

 

Het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie van het Deltaprogramma legt 
de nadruk op de toepassing van bestaande kennis (o.a. uit Kennis voor Klimaat) 
voor klimaatadaptatie en waterrobuustheid in Nederlandse steden en regio’s. 
Vernieuwingen worden vooral geïnitieerd in de steden zelf. Steden als Amsterdam 
en Rotterdam zijn betrokken bij een veelheid van (internationale) initiatieven. 
Belangrijk is om juist ook in andere steden ontwikkelingen op gang te krijgen. De 
stedentour van de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige stad is een middel om 
zowel kennis te implementeren als nieuwe vragen op te halen voor toekomstige 
kennisontwikkeling. 

PPS-en/Pilots/Proeftuinen: 

 

Verschillende initiatieven al dan niet genoemd in de KIA lopen, bijvoorbeeld:  

 Rotterdam Centre for Resilient Cities 

 Pilots in KlimaatActieve Stad 

 Stadshavens  

 Getijdepark de Esch 

 Building with Nature in de Stad 

 Citydeal Dordrecht 

TO2: Het strategisch onderzoek van de TO2-instellingen richt zich vooral op de 
internationale problematiek en de langere termijn, als benoemd in de sustainable 
development goals van de Verenigde Naties. De opgave is vooral de integratie van 
de expertise op het terrein van water, ondergrond en infrastructuur t.b.v. 
praktische adaptieve oplossingen. In het gezamenlijke programma adaptive 
circular cities werken de TO2-instellingen aan de koppeling van maatschappelijke 
opgaven klimaatadaptatie, - mitigatie, bodemdaling, duurzaam gebruik 
grondstoffen, governance, asset management en leefbaarheid. De strategische 
opgave is om cross-sectorale opgaven te verbinden, en (internationale) lange 
termijn perspectieven te vertalen in praktische toepassingsmogelijkheden in het 
hier en nu. Case studies spelen daarbij een belangrijke rol. Dit is van belang voor 
regionale en lokale problematiek, zowel in Nederland als in buitenlandse 
adviesprojecten waarbij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen betrokken 
zijn. 

Binnen de Delta Alliance geven Deltares, TU Delft, IHE en Wageningen aandacht 
aan de link tussen delta steden en de daaraan toeleverende systemen, (volgend 
uit de Internationale Water Ambitie (IWA)) onder het thought leadership 
programma ‘Urban Rural linkages’.  

Aan alle K&I vragen uit de KIA wordt gewerkt.  

TKI-toeslag: Veel TKI-projecten, in opdracht van bedrijven, richten zich op geotechniek, in het 
bijzonder de problematiek van bouwen op slappe bodem en bodemdaling voor 
stedelijke infrastructuur. 

NWO/STW : Het NWO-programma Urbanizing Deltas of the World loopt van 2014-2019 en is 
bij uitstek internationaal van aard. 

EU: Stedelijke klimaatadaptatie is een belangrijk Europees thema, ook in verbinding 
met Smart Cities. Daarnaast is er veel aandacht voor evidence-based Nature 
Based Solutions.  

http://rdcrotterdam.com/about/
https://www.uvw.nl/thema/waterkwantiteit/klimaatactieve-stad/
http://stadshavensrotterdam.nl/en/about/vision-objectives/
http://www.rotterdam.nl/getijdenpark
http://www.buildingwithnatureinthecity.com/
http://agendastad.nl/wp-content/uploads/2015/11/Tekst-City-Deal-Klimaatadaptatie.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.adaptivecircularcities.com/towards-adaptive-circular-cities/
http://www.adaptivecircularcities.com/towards-adaptive-circular-cities/
http://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/Urbanising+Deltas+of+the+World
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/cities
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Mijlpalen: KIA 2016-2019: 

2016:  stimuleren van toepassen van de bestaande kennis 

2019:  meerdere pilots zijn uitgevoerd en leren onderling van elkaar 

2025:  de betrokken partijen nemen klimaatbestendig handelen en 
waterveiligheid volwaardig mee in hun ruimtelijke plannen zodat in 2050 
onze bebouwde omgeving, inclusief vitale en kwetsbare objecten, zo 
goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. 

Stand van zaken: 

Ten aanzien van de mijlpaal 2016 zijn de NKWK Klimaatbestendige Stad 
Projectentournee is een duidelijk voorbeeld van het stimuleren van toepassen van 
de bestaande kennis. 

Valorisatie: Toepassing van kennis en innovatie in Nederland vindt plaats in het kader van 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In het buitenland gebruiken ingenieursbureaus 
en onderzoeksinstellingen hun kennis in grote urban climate resilience projecten, 
zoals rond Jakarta , Singapore  en in Polen. 

Conclusies en advies: Nieuwe kennis en innovaties zullen vooral binnen de steden zelf ontwikkeld 
moeten worden. De Rijksoverheid ziet hierbij voor zichzelf momenteel maar een 
beperkte rol.  

De problematiek leent zich bij uitstek voor integrale en cross-sectorale 
oplossingen. De EU vervult hierbij momenteel een voortrekkersrol.  

Er zitten verschillende in de focus van Rijksoverheid, EU/TO2 en TKI. De inzet en 
innovatiebehoefte van bedrijven, kennisinstellingen en stedelijke en regionale 
overheden is nog niet goed op elkaar afgestemd. Afstemming tussen de 
agendering van onderzoeksvragen door het Rijk, de allocatie van 
onderzoeksbudgetten aan de TO2 instituten en de programmering van 
activiteiten en projecten door gemeenten is essentieel. Gemeenten (steden) 
wijzen er op dat die afstemming momenteel ontbreekt. 

In een wereld van snel verstedelijkende delta’s liggen grote internationale 
maatschappelijke opgaven (sustainable urban delta), maar kansen op het terrein 
van Deltatechnologie worden in Nederland nog niet verzilverd. 

 

  

http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/
http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/deltaplan/
http://www.witteveenbos.nl/en/masterplan-jakarta
https://www.deltares.nl/en/news/deltares-and-nus-partner-to-address-challenges-in-urban-resilience/
https://www.arcadis.com/en/global/news/latest-news/2017/01/arcadis-helps-polish-cities-prepare-for-climate-change/
http://sustainableurbandelta.com/?lang=nl
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3 KIC Natte Infrastructuur en kunstwerken 
 

Onderwerp: De vervanging en vernieuwing van natte kunstwerken in de komende decennia staat 
om deze KIC centraal. 

Overheidsprogramma’s
1
: 

 

Rijkswaterstaat en de waterschappen staan voor de kostbare vervangingsopgave van 
natte kunstwerken, zoals sluizen, stuwen en gemalen. MultiWaterwerk richt zich op 
verhoging van de efficiëntie van de vervanging, onder meer door standaardisatie, 
uitvoeringsprojecten zijn ondergebracht in het Sluizenprogramma. Rijkswaterstaat 
heeft zich in 2016 aangesloten bij het Kennisprogramma Natte Kunstwerken, een 
initiatief van de TO2-instellingen. Dit is onderdeel van de onderzoekslijn 
Toekomstbestendige natte kunstwerken van het NKWK.  

PPS-en/Pilots/Proeftuinen: 

 

Vanaf 2017 kunnen ook bedrijven participeren in het Kennisprogramma Natte 
Kunstwerken. 

In het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat zijn diverse innovatieve Design, Build, 
Finance and Maintain (DBFM) -projecten ondergebracht, waaronder Zeetoegang 

IJmond / Zeesluis IJmuiden. 

TO2: Deltares, Marin en TNO zijn in 2014 gestart met het gezamenlijke Kennisprogramma 
Natte Kunstwerken van de Toekomst. Het gaat daarin niet alleen om de verlenging 
van de technische en functionele levensduur van bestaande natte kunstwerken, 
maar ook om innovaties voor nieuwbouw, zoals toepassing van kunststoffen, en om 
aanpassing aan toekomstige functies van de kunstwerken en de netwerken waar zij 
deel van uitmaken.  

Het strategisch onderzoek van Deltares behandelt veel van de KIA K&I vragen.  

TKI-toeslag: In voorgaande jaren zijn veel onderzoeksprojecten rond natte infrastructuur en 
kunstwerken uitgevoerd in opdracht van bedrijven. Hiermee is een aanzienlijke TKI-
grondslag is opgebouwd. Participatie van bedrijven in onderzoek- en 
innovatieprogramma’s in 2017 is gewenst, en zou kunnen rekenen op TKI-toeslag. 

NWO/STW : Er zijn geen specifieke programma’s en projecten gefinancierd door NWO/STW. 

EU: In H2020 zijn natte kunstwerken minder van belang. In de Noordzeeregio speelt wel 
het Interreg project FAIR, gericht op asset management van 
hoogwaterbeschermingssystemen (o.a. sluizen, stuwen, gemalen). 

Mijlpalen: KIA 2016-2019:  

2016:  voortzetting onderzoek 

2019:  eerste pilots 

2025:  vervangings- en renovatiewerkzaamheden zijn gestart waarbij de 
ontwikkelde kennis en innovaties worden toegepast 

Stand van zaken: 

Het verkenningsproject VONK van Rijkswaterstaat is in 2016 afgerond. De 
Bouwcampus heeft zes uiteenlopende perspectieven ontwikkeld voor de 
vernieuwing van de stuwen in de Maas: Grip op de Maas. 

Valorisatie: Innovatieve toepassingen onder meer in het RWS Sluizenprogramma waarin meer 
dan honderd miljoen euro per jaar omgaat. 

Conclusies en advies: RWS en de TO2 instituten werken samen in Kennisprogramma Natte Kunstwerken. 
Meer participatie van waterschappen en bedrijven en aandacht voor invloed van 
veranderingen in de scheepvaart op toekomstige natte infrastructuur is gewenst. 

 

http://debouwcampus.nl/co-creatie-lab/vernieuwingsopgaven/cocreatie-lab/vernieuwingsopgaven/multiwaterwerk
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/rijkswaterstaat-als-opdrachtgever/programmas/sluizen.aspx
http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/toekomstbestendige-natte-kunstwerken/
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/rijkswaterstaat-als-opdrachtgever/programmas/sluizen.aspx
https://www.noordzeekanaalgebied.nl/projecten/zeetoegang-ijmond/
https://www.noordzeekanaalgebied.nl/projecten/zeetoegang-ijmond/
https://rws.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2016/01/pfi-awards-nieuwe-zeesluis-ijmuiden-pps-deal-van-het-jaar-2015.aspx
http://www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl/
http://www.northsearegion.eu/fair/about/
http://debouwcampus.nl/co-creatie-lab/vernieuwingsopgaven/cocreatie-lab/vernieuwingsopgaven/vervangingsopgave-grip-op-de-maas
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4 KIC Watermanagement 
 

Onderwerp: De onderwerpen in KIC Watermanagement betreffen de zoetwatervoorziening, 
wateroverlast, verzilting en waterverdeling, zowel op de lange termijn als het 
optimaliseren van het huidige waterbeheer in de context van slim 
watermanagement (SWM, o.a. in NKWK-SWM). Hierin speelt de interactie tussen 
oppervlaktewater en grondwater een belangrijke rol (bijvoorbeeld Lumbricus). 

De koppeling met energiemanagement en ‘smart mobility’ over water wordt 
steeds belangrijker. 

Overheidsprogramma’s
1
: 

 

Alle zoetwatermaatregelen op nationale schaal die nodig zijn om watertekorten 
te voorkomen zijn gebundeld in het Deltaplan Zoetwater. Hierin staan ook 
afspraken over de financiële bijdragen van Rijk en regio. Het Deltaplan Zoetwater 
bevat een concrete programmering van maatregelen voor de periode 2015-2021 
en een vooruitblik naar de periode 2022-2028 (bron).  

RWS en de waterschappen leggen het accent op ‘slim’ (=smart) 
watermanagement, ofwel optimalisatie van (zoet)waterverdeling over hoofd- en 
regionale systemen in Nederland, inclusief governance aspecten, data, modellen 
en informatiesystemen, door samenwerking over beheergrenzen heen. 

Naast NKWK-SWM levert ook NKWK – Nationaal Water Model een belangrijke 
bijdrage. 

PPS-en/Pilots/Proeftuinen: 

 

Enkele van de pilots / proeftuinen genoemd in de KIA zijn in de uitvoeringsfase: 

 'DP2016 Kaart 3 Zoetwaterprojecten' 

 LUMBRICUS PERSPECTIEF 
Daarnaast lopen er enkele PPS projecten zoals het STW Water Nexus programma 
en het EU IMPREX project. Zie onder. 

TO2: Het Strategisch Onderzoek van Deltares focust op systeemanalyse van 
zoetwatervoorziening en –gebruik, inclusief verzilting en waterconservering 
(grondwater). Het programma sluit aan bij Nederlandse problematiek 
(Deltaprogramma) en aan veel van de K&I vragen uit de KIA wordt gewerkt.  

Een nieuwe ontwikkeling en een groeimarkt is het maken van generieke tools en 
regionale en mondiale analyses van water-gerelateerde risico’s, bijvoorbeeld in 
opdracht van het World Resources Institute, de World Bank of de grotere 
nationale ontwikkelings¬organisaties zoals DFID en USAID. Bij deze laatste 
ontwikkeling zijn naast Deltares ook verschillende Nederlandse universiteiten (VU, 
UU, TUD, WUR) aangehaakt als leverancier van generieke kennis. 

TKI-toeslag: De twee relevante TKI toeslagprojecten worden door respectievelijk Deltares en  
Wageningen Environment Research getrokken.  

NWO/STW : In het NWO onderzoeksprogramma ‘The new Delta’ zitten een aantal projecten 
met betrekking tot watermanagement. Deze richten zich vooral op de relatie 
klimaatverandering – neerslag – (grond)waterreserves in delta’s en 
stroomgebieden, internationaal. 

Water Nexus is een NWO-STW gefinancierd programma waarin aspecten van 
watermanagement worden onderzocht. 

EU: Het Europese onderzoeksprogramma H2020 draagt veel bij aan de kennisbasis 
rondom water management. Naast een aantal projecten rondom 
klimaatverandering en effecten hiervan op de waterhuishouding (bijvoorbeeld 
IMPREX en PRIMAVERA) zijn er verschillende projecten rondom waterbeheer 
(Sim4Nexus, BASE). De EU zet ook veel in op citizen observatories (Ground Truth 

http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/slim-watermanagement/
http://programmalumbricus.tumblr.com/
https://deltaprogramma2017.deltacommissaris.nl/
https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/gebieden-en-generieke-themas/zoetwater
http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/slim-watermanagement/
http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/nationaal-water-model/
https://www.deltacommissaris.nl/binaries/deltacommissaris/documenten/kaarten/2015/09/15/dp2016-kaart-3-zoetwaterprojecten/dp2016-kaart-3-zoetwaterprojecten.pdf
http://www.stw.nl/nl/content/p15-22-lumbricus-perspectief-nature-based-solutions-climate-smart-lowland-catchments
http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/The+New+Delta
http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Agrotechnology-and-Food-Sciences/Sub-department-of-Environmental-Technology/Water-Nexus.htm
http://www.imprex.eu/
https://www.primavera-h2020.eu/
http://www.sim4nexus.eu/
http://base-adaptation.eu/
file://homestore.directory.intra/winhomes/Projects/Internal/I1000061/F.%20Other%20information/TS%20Water/KICs/Ground%20Truth%202.0
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2.0). Andere toonaangevende projecten zijn GLOWASIS en EartH2Observe. Tot 
slot wordt veel geïnvesteerd in watertechnologische oplossingen, inclusief 
oplossingen voor irrigatie.  

Mijlpalen: KIA 2016-2019: 

2016:  Gemeenschappelijke kennisagenda en COP zijn in uitvoering 

2019:  Concrete resultaten binnen meerdere regionale projecten 

2025:  (Zoet)watertekort en wateroverlast zijn verminderd door de beschikbare 
capaciteit van het (Nederlandse) watersysteem beter en duurzamer te 
benutten. Het operationeel waterbeheer is geoptimaliseerd. 

Stand van zaken: 

Er zijn een aantal pilots gerealiseerd vanuit SWM en DP Zoetwater.  

Valorisatie: Er loopt onderzoek bij RWZI Garmerwolde waarbij toevoergemalen naar RWZI 
worden aangestuurd om debietvariatie in aanvoer te minimaliseren. 
Gebruikgemaakt wordt van RTC tools (Real Time Control tools), optimalisatie 
software die ook gebruikt is voor het aansturen van reservoirs (stuwmeren). 
Toevoergemalen naar RWZI worden gemeenschappelijk in plaats van individueel 
aangestuurd om debietvariatie in aanvoer te minimaliseren. Door de variaties in 
toevoer te verkleinen wordt een kostenbesparing van zeker 500k€ per jaar 
verwacht.  

Internationaal gebeurt er al heel veel advieswerk door de ingenieursbureaus, 
Wageningen Environmental Research en Deltares. Dit advieswerk behelst veelal 
analyses van de bestaande hydrologische en waterhuishoudkundige situatie en 
het gezamenlijk met de opdrachtgever uitwerken van integrale 
stroomgebiedsplannen. 

Technische producten zijn in (door)ontwikkeling, governance tools nog niet. 

Conclusies en advies: KIC Watermanagement heeft een sterke relatie met andere KICs, zoals Water en 
Voedsel, Water en ICT, Water en Energie, Natte infrastructuur en Kunstwerken. 
Dit vereist een heldere uitwerking.  

Een belangrijke uitdaging is om strategisch onderzoek georiënteerd op 
internationale maatschappelijke opgaven voor de lange termijn te koppelen aan 
de acute opgaven in Nederland. De Community of Practice (CoP) zou hier 
nadrukkelijk op moeten letten, waarbij het belangrijk is dat in de CoP nationale en 
internationale belangen vertegenwoordigd zijn.  

 

 

 

 

 

 

  

file://homestore.directory.intra/winhomes/Projects/Internal/I1000061/F.%20Other%20information/TS%20Water/KICs/Ground%20Truth%202.0
http://glowasis.eu/
http://www.earth2observe.eu/
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5 KIC Water en Energie 
 

Onderwerp: KIC Water en Energie gaat over de bijdrage van water als bron en opslagmiddel 

voor duurzame energie. Zeer uiteenlopende technieken worden beproefd: 

mechanisch (stroming, getij, opslag i.r.t waterhoogte), thermisch (warmte-

koudeopslag), chemisch (zoet-zout: reversed osmosis) en biochemisch (energie uit 

afvalwater, algenbiomassa). 

Overheidsprogramma’s
1
: 

 

IenM en waterschappen richten zich op het faciliteren van pilots (testen en 

demonstreren) van technieken voor energieopwekking en buffering d.m.v. water 

(vnl. oppervlaktewatersystemen). Bovendien streven waterbeheerders (Rijk en 

regio) ernaar energieneutraal te kunnen opereren voor eigen kunstwerken en 

installaties. Water en Energie is ook een onderzoekslijn van NKWK. 

Voor bedrijven bieden de kunstwerken van RWS en de waterschappen vooral een 

mogelijkheid om nieuwe technologieën gericht op de internationale markt 

(marien, getij, blue energy) te testen en op te schalen. 

Provincie Zuid-Holland is grote promotor van getijdenenergie, ook Europees. De 

Provincies Friesland en Zuid-Holland zijn betrokken bij verschillende (subsidie) 

trajecten ter promotie van getijde-energie, zoals de energieneutrale Afsluitdijk.  

PPS-en/Pilots/Proeftuinen: 

 

Er is een groot aantal publiek-private samenwerkingsprojecten, waaronder de 

ontwikkeling van het Tidal Technology Center in het kader van de renovatie van 

de Flakkeese Spuisluis, een spuistroomcentrale op Kornwerderzand (Afsluitdijk), 

energie-opwekking bij Maurik en Alphen aan de Maas, Blue Energy, etc. Vooral 

(MKB) ontwikkelaars zijn hier bij betrokken. 

TO2: Deltares, NIOZ, ECN, TNO, IMARES hebben ontwikkeling van marine energie in 

hun onderzoekagenda opgenomen. Onlangs is Dutch Marine Energy Centre 

opgericht (DMEC), waar deze TO2 instituten lid van zijn. Binnen DMEC ontsluiten 

zij kennis voor MKB-ers / ontwikkelaars van deze technologieën.  

Deltares focust op hydraulische aspecten van zeer uiteenlopende energie-uit-

watertechnieken, offshore windparken, en energie aspecten van leidingen. 

Mogelijke nieuwe richtingen:  

 Alternatieve energieopwekking op afgeschreven boorplatforms 

 Slim water- en energiemanagement: combinatie in het kader van 
energieneutraal watermanagement RWS, maar ook Verbreden JIP 
Energiebesparing 

 Verbetering visvriendelijkheid van turbines 

TKI-toeslag: Tot nu toe (eind 2016) loopt er nog weinig met TKI-toeslag gesubsidieerd 

onderzoek ondanks de grote inzet van (MKB) bedrijven in pilots/demo’s. TKI 

inzetprojecten zijn wel in voorbereiding. Een mooi voorbeeld op het gebied van 

het optimaliseren van het energieverbruik is het TKI-project ‘slim malen’ met acht 

waterschappen en vijf energiebedrijven. 

NWO/STW : NWO/STW financiering is niet van grote betekenis. 

EU: Alhoewel de EU calls m.b.t. Energieopwekking breed zijn opgezet, lijkt de focus op 

het gebied van water & energie op getij- en golfenergie te liggen.  

 

http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/water-en-energie/
http://www.tidaltesting.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/grevelingenmeer-renovatie-flakkeese-spuisluis/doelen-en-resultaten.aspx
http://waddenfonds.nl/projecten/137/spuistroomcentrale-kornwerderzand/
https://www.nuon.com/activiteiten/productie/waterkracht/
https://www.deafsluitdijk.nl/projecten/blue-energy/wat-is-het/
http://dutchmarineenergy.com/
https://www.deltares.nl/nl/issues/duurzame-energie-uit-water-en-ondergrond/
https://www.deltares.nl/nl/issues/duurzame-energie-uit-water-en-ondergrond/
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/project-slim-malen-komt-op-stoom/
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Mijlpalen: KIA 2016-2019: 

2016:  Gezamenlijke visie en actieplan van bedrijfsleven, overheid en 

kennisinstellingen m.b.t. energie uit water. Uitgangspunt voor het 

actieplan is dat de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van 

energie uit water sterk kan profiteren van een gezamenlijke aanpak 

waarmee exportkansen kunnen worden verzilverd en de ontwikkeling 

van een aansprekende thuismarkt kan worden versneld. ‘Blue deal’ 

tussen RWS, UvW, IenM en EZ m.b.t. Energie en watersystemen 

(regionaal en hoofdwatersysteem). 

2019:  Operationele demonstratie- en testcentra voor zowel energieopwekking 

als buffering. 

2025:  Innovatieve thuismarkt waarbij het integrale watersysteem en natte 

assets worden benut voor het opwekken van duurzame energie in 

combinatie met het bufferen van energie 

Stand van zaken: 

De Energiecoalitie aangegaan door Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen in 

oktober 2016 stimuleert innovatieve projecten, verkent positie van water als 

derde grote energiebron en zorgt voor afstemming van onderzoeksprogramma’s 

(o.a. in NKWK).  

Blue energy is in 2016 door het kabinet benoemd als een nationaal icoon.  

Valorisatie: Waterbeheerders in Nederland zetten water meer en meer in als middel voor 

opwekking en tijdelijke opslag van energie. Veel projecten verkeren in de fase van 

haalbaarheidsstudie, praktijkproeven en pilots, optimalisatie. Bedrijven zijn zeer 

actief met technieken die vooral ook in het buitenland een grote potentie 

hebben, waarbij Nederland als proeftuin fungeert. Warmte-koudeopslag (WKO) in 

grond- en oppervlaktewater is een bewezen effectieve en rendabele techniek die 

op grote schaal kan worden ingezet voor verwarming en koeling van gebouwen 

en woonwijken. 

Conclusies en advies: De onderzoeksvraag vanuit het MKB neemt toe, maar de weg naar 

onderzoekaanbieders is nog lastig. Dit verandert snel, onder meer door oprichting 

van DMEC. Op dit moment zijn er een aantal praktijk test- en demo- en 

opschalingsprojecten in Nederland (publiek-privaat) in ontwikkeling. Naast het 

testen van de nieuwe technologie, is daarbij ook veel aandacht voor (onderzoek 

naar) omgevingseffecten, ecologie, vismortaliteit, governance en aansluiting op 

het elektriciteitsnet (grid). Belangrijkste kansen liggen op de internationale markt.  

De huidige opgave is de grote inzet van bedrijven en demonstratieprojecten in 

Nederland te koppelen aan strategisch onderzoek en het benutten van 

Nederlandse sterkte op het terrein van waterbouw. 

 

  

https://www.uvw.nl/energiecoalitie-energiekansen-in-het-waterbeheer/
http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/water-en-energie/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/18/kabinet-benoemt-blue-energy-growboxx-en-lighthouse-tot-nationale-icoon
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6 KIC Water en voedsel 
 

Onderwerp: De wereldbevolking groeit. De vraag naar voldoende en duurzaam geproduceerd 
voedsel neemt toe, vooral rondom stedelijk gebied. Daarnaast zorgt 
klimaatverandering voor extremer weer en in laaggelegen gebieden tot verzilting. 
Voedselzekerheid is dan ook een mondiale opgave.  

De KIC Water en Voedsel richt zich op voldoende schoon water voor 
voedselproductie, en efficiënter omgaan met water, voedingsstoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, waarbij ook aandacht is voor hergebruik van rest- en 
afvalstromen t.b.v. het bodem en aquatisch ecosysteem. Er is dan ook een directe 
link met thema’s als resource efficiency en circulaire economie.  

Daarnaast wordt ook onderzocht of er alternatieve teelten mogelijk zijn, zoals zilte 
teelt en is er aandacht voor bio-based non-food producten.  

Blue Growth (teelt in/op zee) is onderdeel van de KIC Zeeën en oceanen. 

Overheidsprogramma’s
1
: 

 

Er zijn diverse programma’s die vanuit verschillende overheden en 
samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

 Regionale zelfvoorzienendheid: Er zijn verschillende pilots binnen het 
Deltaprogramma zoetwater. Hierbij is er ook samenwerking met de industrie 
en/of natuurorganisatie; 

 Landbouwschade: Het project Waterwijzer Landbouw richt zich op het 
bepalen van schade door droogte, wateroverlast of zout; 

 Watergebruik op bedrijfsniveau: Er worden verschillende projecten 
uitgevoerd, zoals het project Bedrijfswaterwijzer en Goede grond voor een 
duurzaam watersysteem gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en 
– beschikbaarheid. Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de 
Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater is specifiek ook aandacht voor de 
mestproblematiek.  

 Blauwe diensten: Binnen de Plattelands Ontwikkelingsprojecten (POP) zijn er 
mogelijkheden voor het ontwikkelen van blauwe diensten. 

 Klimaatbestendige teelt: In het project klimaatslimme landbouw is er 
specifieke aandacht voor veengronden en ‘zoute’ landbouw. 

PPS-en/Pilots/Proeftuinen: 

 

Er zijn veel regionale initiatieven m.b.t. waterconservering en waterhergebruik. Deze 
zijn vaak niet direct bij Topsector Water aangesloten. 

Binnen Watertechnologie loopt een aantal PPS-en binnen het thema Resource 
Efficiency, o.a. het project omgevingsaanpak milde verzilting.  

Binnen Topsector Agri&Food o.a. PPS Beter Bodembeheer en het MIT project 
Voedselproductie op verzilte grond. 

De volgende proeftuinen zijn relevant: Zilt Proefbedrijf Texel, Binnendijkse 
kokkelteelt, Achteroever Wieringermeer, Veeweide innovatiecentrum. 

TO2: De WUR doet onderzoek naar voedselzekerheid in relatie tot klimaatverandering en 
zoekt oplossingen in (zoet)watervoorziening land- en tuinbouw, met daarnaast 
onderzoek naar resource efficiency t.b.v. bescherming ecosystemen en 
waterinfrastructuur. 

Het strategisch onderzoek van Deltares sluit hierbij aan, met accent op hydrologie, 
grondwater en het modelinstrumentarium.  

WUR, KWR en Deltares werken samen in het project COASTAR gericht op 
zoetwatervoorziening in West-Nederland. Daarnaast doet KWR, maar ook TNO veel 
onderzoek naar het verminderen van emissies in de glastuinbouw binnen het TKI 
Watertechnologie. 

http://waterwijzer.stowa.nl/Achtergronden/Waterwijzer_Landbouw__algemeen.aspx
http://www.wur.nl/nl/nieuws/BedrijfsWaterWijzer-start-met-testfase.htm
http://www.stowa.nl/projecten/Goede_grond_voor_een_duurzaam_watersysteem__Deltaproof_
http://www.stowa.nl/projecten/Goede_grond_voor_een_duurzaam_watersysteem__Deltaproof_
http://agrarischwaterbeheer.nl/content/deltaplan-agrarisch-waterbeheer
https://www.uvw.nl/publicatie/delta-aanpak-waterkwaliteit-en-zoetwater/
http://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Klimaatslimme-landbouw.htm
http://www.ziltproefbedrijf.nl/
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/projecten/kansrijke-toekomst-voor-binnendijkse-kokkelteelt/1463
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/projecten/kansrijke-toekomst-voor-binnendijkse-kokkelteelt/1463
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2016/11/achteroever-wieringermeer-wint-waterinnovatieprijs.aspx
http://www.veenweiden.nl/
http://www.subsol.org/home/article/coastar-towards-large-scale-implementation-of-subsurface-water-solutions
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TKI-toeslag: Binnen Deltatechnologie neemt het aantal TKI-projecten snel toe. Een deel van de 
projecten vindt in het buitenland plaats. Het gaat o.a. om de Grondwateratlas voor 
bestrijdingsmiddelen, het project Groene Cirkels en Water Quality Framework for 
DairyNZ 

Andere voor dit KIC relevante projecten zitten in topsectoren zoals Agri&Food en 
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U; o.a. Glastuinbouw Waterproof) 

NWO/STW : Binnen Topsector Agri&Food loopt o.a. het NWO programma ‘Meer met minder’ 
waarin ook aandacht wordt besteed aan water.  

De topsector overkoepelende call “Gesloten Kringlopen - transitie naar een circulaire 
economie" is per 7 februari 2017 gesloten. Deze call richt zich ook op (her)gebruik 
van water. 

STW Water Nexus. 

EU: ERA-netten. De belangrijksten zijn de ERA-netten van JPI FACCE en JPI Water. In het 
ERA-net WaterWorks2015 wordt samengewerkt tussen beide JPI’s. Er zijn vier 
projecten gehonoreerd met Nederlandse deelname (financiering EZ en NWO) die zich 
richten op duurzame irrigatie in de landbouw. 

H2020. Er lopen verschillende projecten vooral gericht op resource efficiency en 
(energiezuinige) irrigatie. 

Mijlpalen: KIA 2016-2019: 

2016:  een gezamenlijke visie en actieplan van overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen rond water en voedsel 

2019:  eerste pilots 

2025:  Nederland is mondiaal toonaangevend zichtbaar om de wereldbevolking, bij 
een veranderd klimaat en waterbeschikbaarheid, van voedsel te voorzien 

Stand van zaken: 

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Wageningen Research en Deltares 
onlangs de opdracht gegeven om de stand van zaken op het gebied van Water en 
Voedsel aan te geven. Dit in het kader van het NKWK. De Kennis- en Innovatie 
Agenda’s van EZ en IenM, maar ook internationale agenda’s dienen hierbij als 
uitgangspunt. 

Valorisatie: Relevante onderzoeksresultaten van bovenstaande projecten zullen ook worden 
gebruikt om de effectmodule landbouw t.b.v. van het nationaal watermodel verder 
te ontwikkelen. 

Conclusies en advies: De KIC is komt na een trage start steeds beter lopen. EZ en IenM zijn gestart om tot 
een gezamenlijk programma te komen. Daarnaast gaat de Delta-aanpak Water 
Kwaliteit waarschijnlijk een extra impuls geven aan deze KIC.  

‘Water en Voedsel’ is zowel nationaal als internationaal een belangrijk thema. Binnen 
Nederland zijn verzilting en emissies uit de landbouw de belangrijkste onderwerpen, 
maar ook extreme weersomstandigheden zijn van belang. Internationaal is 
watertekort de grote opgave. 

Belangrijke doorsnijdende thema’s zijn:  

 Ruimtelijke inrichting en waterveiligheid; en  

 Resource efficiency (o.a. waterkwaliteit, veehouderij en tuinbouw) 

 Daarnaast lijkt het zinvol om aansluiting te zoeken bij de verschillende NWA-
routes: Blauwe route, duurzame productie van gezond en veilig voedsel en 
circulaire economie en de voedselagenda van EZ. 

 

http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/Meer+met+minder
http://www.nwo.nl/documents/alw/gesloten-kringlopen---transitie-naar-een-circulaire-economie---call-for-proposals
http://www.nwo.nl/documents/alw/gesloten-kringlopen---transitie-naar-een-circulaire-economie---call-for-proposals
http://www.stw.nl/nl/content/27-water-nexus-%E2%80%93-securing-water-supply-delta-and-floodplain-areas-worldwide
https://www.faccejpi.com/
http://www.waterjpi.eu/
http://www.wetenschapsagenda.nl/algemene-informatie/
http://www.wetenschapsagenda.nl/algemene-informatie/
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7 KIC Water en ICT 
 

Onderwerp: Water en ICT richt zich met name op anders, slimmer omgaan met data, onder de 
noemer ‘slim waterbeheer is slim databeheer’. Er zijn op het gebied van data veel 
ontwikkelingen waar nog niet in de deltatechnologie sector gebruik van wordt 
gemaakt. Een belangrijk nieuw onderwerp is waardecreatie uit de berg aan (open) 
data (‘big data’) afkomstig van sensoren en waarnemingen door burgers (‘crowd 
sourcing’).  

Overheidsprogramma’s
1
: 

 

De overheidsprogramma’s richten zich op 2 hoofdelementen:  

1. Slim en anders omgaan met data (open data, crowd sourcing, onder de 
noemer “slim waterbeheer is slim databeheer”) en  

2. De ontwikkeling van een samenhangend nationaal model instrumentarium 
(NHI en Nationaal Water Model), gekoppeld aan de regionale modellen. 

Beide zaken hebben natuurlijk ook een belangrijke internationale wetenschappelijke 
uitstaling en marktpotentie. 

Het NKWK – Nationaal Water Model is een belangrijk initiatief in KIC Water en ICT.  

PPS-en/Pilots/Proeftuinen: 

 

Digitale Delta:  De Digitale Delta is een set aan afspraken om op een 
uniforme wijze data in het waterbeheer te kunnen zoeken 
en uit te wisselen.  

3Di waterbeheer: 3Di is een interactief en integraal modelinstrumentarium 
voor waterberekeningen.  

Digishape: Digishape is een samenwerking van een aantal (mariene) 
partners, zoals Van Oord, Maris, IMARES, Deltares en 
Rijkswaterstaat op het gebied van dataontsluiting. 

Dijk data service centrum: Platform voor de opslag van real-time en historische 
meetdata. 

TO2: De integratie van data, modellen, software voor toepassing in waterbeheer is een 
kernactiviteit van het Deltares onderzoeksprogramma. Deltares heeft kant en klare 
software (OpenEarth stack) om data via interactieve webservices te ontsluiten. 

TKI-toeslag: Er zijn drie door Deltares getrokken TKI-toeslag projecten die zich richten op 
informatie systemen en het Nationaal Hydrologisch Model (NHI). 

De TKI inzet blijft relatief achter. 

NWO/STW : NWO/STW draagt beperkt bij aan onderzoek en innovatie op het gebeid van Water 
en ICT. Voor toepassingsdoeleinden lijken NWO gefinancierde portalen zoals WaLTER 
snel te verouderen, zowel in data als in achterliggende ICT technologie. In 2015 /2016 
is een Pilot Datamanagement uitgevoerd. De technische Universiteiten hebben de 
handen ineen geslagen en ‘4TU.Centre for Research Data’ opgericht. De 
laatstgenoemde initiatieven richten zich niet specifiek op water/deltatechnologie. 

EU: Binnen het Europese onderzoeksporogramma H2020 worden talloze projecten op het 
gebied van ICT en water gefinancierd. Deze zijn geclusterd in het ICT4Water cluster, 
bestaande uit water- en deltatechnologie gerelateerde projecten. Daarnaast is de 
Europese Commissie actief in het openstellen van onderzoeksdata (Open Research 
Data Pilot).  

De INSPIRE Directive (EC2007/2/EC) vormt een uitstekende basis voor harmonisatie 
ten aanzien van metadata. 

Mijlpalen: KIA 2016-2019: 

2016:  Digitale Delta: afspraken maken over basis ontwerp infrastructuur en 
standaarden. Aandacht voor operationeel maken/houden, 

http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/nationaal-water-model/
http://www.digitaldelta.nu/
http://www.3di.nu/wat-is-3di/
http://www.dijkmonitoring.nl/stappenplan/it-tools/ddsc/
http://www.nhi.nu/
http://www.walterwaddenmonitor.org/en/
http://www.nwo.nl/over-nwo/communicatie/jaarverslag/jaarverslag+2015/beleid+en+programmas/open+science/pilot+datamanagement
http://researchdata.4tu.nl/home/
http://www.ict4water.eu/
https://www.openaire.eu/opendatapilot
https://www.openaire.eu/opendatapilot
http://inspire.ec.europa.eu/
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implementatiecases, basis service niveau, hergebruik door schaalbaarheid, 
vindbaarheid, etc 

2017:  Self contained growth, vraaggestuurde nieuwe services, regionale 
watersystemen gekoppeld aan landelijk watersysteem 

2020:  NL internationaal erkend als hub voor effectieve oplossingen voor het 
ontsluiten, combineren en gebruiken van data, modellen en tools ten 
behoeve van waterbeleid, waterbeheer en waterbouw, met aantoonbare 
expertise door daadwerkelijke realisatie van Digital Delta Solutions voor 
overheid, wetenschap en bedrijfsleven en een ondersteunende portfolio aan 
tools, cases en wetenschappelijke publicaties. 

 

Stand van zaken: 

De afspraken maken over basis ontwerp infrastructuur en standaarden zijn 
uitgewerkt in de zogenaamde APIspecificaties. Op hoofdlijnen zijn de afspraken 
beschreven in het rapport ‘Realisatie Digitale Delta‘ (Deltares, 2016). De complete 
specificaties staan online. Door deze specificaties te implementeren in web services 
op data-leverende systemen ontstaat een gedistribueerd netwerk dat de uitwisseling 
van data mogelijk maakt. 

Valorisatie: Door de inzet op ICT, zoals aanbieden van data en modellen als services, worden veel 
processen versneld en resultaten beter. Er wordt vrij continu gewerkt aan het 
verbeteren van de instrumentaria op basis van de ontwikkelingen in de diverse 
projecten. 

Conclusies en advies: Op het gebied van ICT en water zijn veel ontwikkelingen gaande. Op alle K&I vragen 
van de kennisagenda worden stappen gemaakt. 

Een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven aan pilots en in PPSen zou de 
valorisatie kunnen versterken. Valorisatie zal ook baat hebben bij een betere 
ontsluiting van routinematig verkregen monitoringsgegevens van de overheden. Dit 
zal ook positieve gevolgen hebben voor KIC Slim Watermanagement, waarmee KIC 
ICT en Water enige overlap vertoont. Ook de datasets van kennisinstellingen (onder 
andere de TO2 instituten) kunnen omwille van valorisatie via webservices aan de 
wetenschap en aan het bedrijfsleven ter beschikking worden gesteld, zoals 
bijvoorbeeld DINO. 

De indruk bestaat dat de watersector achter loopt op ICT gebied. Er zijn veel kant-en-
klare en betaalbare (cloud) oplossingen om data te delen waar nog weinig gebruik 
van gemaakt wordt. Er is behoefte om dit te veranderen, waarbij de data governance 
extra aandacht verdient.  

Verbeteringen in de beschikbaarheid van data zal vervolgens resulteren in flinke 
verbeteringen van het modelinstrumentarium.  

 

 

 

  

https://github.com/DigitaleDeltaOrg/dd-api-spec
http://www2.dinoloket.nl/nl/DINOServices.html
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8 KIC Eco-engineering en Nature Based Solutions 
 

Onderwerp: Het speerpunt binnen deze KIC is: ‘Nature Based Flood defenses’. Prominent op dit 
moment is nu ‘bouwen met slib’ (Living Lab voor Mud).  

Overheidsprogramma’s
2
 

 

Er lopen een aantal grote programma’s: Markerwadden, Zandmotor en 
Selfsustaining river systems (SSRS), Eems-Dollard, Building with Nature in HWBP. 
Hierbij is er beginnende aandacht voor de governance-kant, en wordt kennis  
opgedaan oover waterbodems (uitwisseling stoffen), slib, baggerhoeveelheden en 
ecosysteemdiensten. 

Internationaal is er veel aandacht voor hoogwaterbescherming via Nature Based 
Solutions (NBS), niet alleen zand maar ook slib. 

PPS-en/Pilots/Proeftuinen 

 

Er lopen een groot aantal pilots in PPS verband:  

 Markerwadden 

 Building with nature EcoShape (inclusief Living Lab voor Mud); Pilot 
Kleirijperij  

 BwN Waddenzeehavens & Greenports – Slibmotor-project (EcoShape, 
Gemeente Harlingen, It Fryske Gea) 

 Friese Zandmotoren  

 HPZ-innovatieproject  

TKI-toeslag: Er lopen verschillende pilots bij waterkeringen. Er is nu nog minder aandacht nog 
voor NBS in havens, bij landaanwinningen en toepassingen in de stad. Aan veel van 
de kennis- en innovatievragen wordt gewerkt. 

NWO/STW : De lopende projecten zijn erg verschillend qua toepassingsgebied, van 
landbouweffecten tot vegetatiemonitoring, natuurlijk waterkeringen tot 
aquacultuur. Er zijn ook projecten met internationale partners. 

EU: Building with Nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die 
op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en 
processen. Andere programma’s / projecten zijn: 

 STW programma NatureCoast  

 STW programma BioManCO: bio-morphodynamic modeling of mangrove-
mud coasts 

 NOW project BE SAFE: Bio-Engineering for Safety using vegetated 
foreshores 

 Lumbricus: onderzoek naar een klimaat robuust bodem- en watersysteem 
 

Mijlpalen: ‘Nature Based Solutions’ is een belangrijk onderwerp in de huidige programma’s van 
Horizon2020. De Europese Commissie heeft in 2013 ook een Strategy t.a.v. Green 
Infrastructure aangenomen.  

Valorisatie: KIA 2016-2019: 

2016:  Focus ligt op ‘make it happen’. Toepassen van het ontwikkelde 
gedachtengoed in pilots in verschillende fysieke omgevingen / systemen die 
wereldwijd veel voorkomen om hiermee een status van ‘proven technology’ 
in vergelijkbare omstandigheden voor potentiële export locaties te 
bereiken.De huidige geïnitieerde pilots richten zich vooral op nature based 
flood defence. Doel is om de toepassingen in de pilots te verbreden met 
nature based economic development pilots en nature based solutions in de 

                                                                 
2
 Hieronder vallen programma’s zoals KPP, HWBP project overstijgenden Verkenningen, STOWA, inclusief 

programmerende netwerken als NKWK, exclusief EZ-TO2 financiering. 

http://www.ee-eemsdelta.nl/nieuws/nieuws/baggerslib-eems-dollard-wordt-bouwsteen
http://www.waterbouwers.nl/nieuws/318-convenant-met-waterbeheerders-verzekert-uitrol-producten-ecoshape-building-with-nature
https://www.natuurmonumenten.nl/marker-wadden
https://www.ecoshape.org/nl/
http://www.ee-eemsdelta.nl/nieuws/nieuws/baggerslib-eems-dollard-wordt-bouwsteen
http://www.ee-eemsdelta.nl/nieuws/nieuws/pilot-kleirijperij-langs-eems-dollard-krijgt-vorm
http://www.ee-eemsdelta.nl/nieuws/nieuws/pilot-kleirijperij-langs-eems-dollard-krijgt-vorm
http://www.waddenzeehavens.nl/wp-content/themes/twentyeleven/planning/20130322-04-Programma%20Buildig%20with%20Nature%20Waddenzeehavens%20v%201_3.pdf
https://www.ecoshape.org/nl/projecten/slibmotor-haven-van-harlingen/
https://www.ecoshape.org/nl/projecten/zandmotor-ijsselmeer/
https://www.ecoshape.org/nl/projecten/hondsbossche-en-pettemer-zeewering/
http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/Building+with+Nature
http://www.naturecoast.nl/home
http://www.stw.nl/nl/content/biomanco-bio-morphodynamic-modeling-mangrove-mud-coasts
http://www.stw.nl/nl/content/biomanco-bio-morphodynamic-modeling-mangrove-mud-coasts
http://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/79/11279.html
http://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/79/11279.html
http://www.stowa.nl/nieuws___agenda/nieuws/kennis__en_onderzoeksprogramma_lumbricus_officeel_gestart__werken_aan_een_klimaatrobuust_water__en_bodemsysteem
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm
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stad. 

2019:  meerdere succesvolle pilots in Nederland (oa Markerwadden en Houtribdijk) 
en buiten Nederland gestart zijn met een aantal concrete toepassingen. 

2025:  Stip op de horizon is: In 2025 moet Nederland internationaal (h)erkend 
worden als hub voor eco-engineering kennis, met aantoonbare expertise 
door daadwerkelijke aanleg van nature based solutions (inclusief toetsing, 
afwegingskader en vergunbaarheid) en ondersteunende portfolio aan tools, 
cases en wetenschappelijke publicaties. 

Stand van zaken: 

Er zijn vele pilots en projecten gerealiseerd, veelal in Nederland. Monitoring en 
verdere kennisontwikkeling loopt momenteel, maar behoeft ook in de toekomst de 
nodige aandacht. 

Conclusies en advies: Toepassingen van eco-engineering vinden zowel op grote als kleine schaal plaats. Op 
kleinere schaal zijn dit toepassingen aan de kleinere watersystemen en lokale 
oplossingen in stedelijk gebied. Eco-engineering biedt ook oplossingen voor havens 
wereldwijd op het gebied van toepassing van duurzaamheid. 

Toepassingen in havengebied en stedelijke omgeving dient nog verder uitgerold te 
worden, ook internationaal zijn hier mogelijkheden. 
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9 KIC Duurzaam functioneren van watersystemen 
 

Onderwerp: Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te 
kunnen houden is kennis nodig over hoe de watersystemen zich ontwikkelen, 
rekening houdend met klimaatverandering (hogere temperaturen, 
zeespiegelstijging, en extreme afvoeren) en socio-economische veranderingen. 

Het gaat in deze KIC om systeemkennis van kust, rivieren en meren om op termijn 
beleidsbeslissingen te kunnen onderbouwen en doelmatige, (kosten)effectieve en 
duurzame toekomstige maatregelen te kunnen nemen. 

Overheidsprogramma’s
1
: 

 

Het gaat om een aantal grote programma’s die vanuit het Rijk opgestart zijn of 
worden opgestart om inzicht te krijgen in morfologische, hydrologische en 
ecologische veranderingen in deze deelsystemen. Er wordt ook gekeken naar de 
(veranderde) belangen van economische sectoren en omwonenden. Belangrijk 
onderdeel is verder het leren van gedane ingrepen. Per deelsysteem kan het 
accent verschillen: 

 Kust: Ontwikkeling van kustfundament en basiskustlijn in relatie tot  
zeespiegelstijging en bodemdaling. Onderbouwen van 
suppletiebehoefte; 

 Rivieren: Morfologie en sedimenthuishouding, afvoerverdeling tussen 
Rijntakken, leren van Ruimte voor de Rivier  

 Meren: Markermeer/IJsselmeer en Grevelingen. Belangrijk 
aandachtspunt is ecologische veerkracht van meren, maar ook 
vismigratie en ruimtelijke ontwikkeling. Voor verschillende meren zijn er 
gebiedsagenda’s 

De lange termijn kennisagenda vanuit de gouden driehoek wordt primair 
vormgegeven in de NKWK onderzoekslijnen Kustgenese, Rivieren en Duurzaam 
beheer van de grote wateren.  

PPS-en/Pilots/Proeftuinen: 

 

De Zandmotor en de Vismigratierivier Afsluitdijk/Nieuwe Afsluitdijk zijn 
voorbeelden van PPSen. Er wordt vaak ook samengewerkt met verschillende 
natuurorganisaties (bijvoorbeeld door RWS).  

TO2: Deltares: Accent voornamelijk op morfologie en slib, en hydrologie. Veel 
samenwerking met TUD. Minder aandacht voor waterkwaliteit en natuur. 

IMARES: Vooral onderzoek naar ecologie van zandsuppleties. 

Verder zijn er samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en TO2 voor meer 
lange termijn onderzoek. Het NCR voor rivieronderzoek en NCK voor 
kustonderzoek. 

TKI-toeslag: Er zijn een aantal TKI projecten gericht op de inrichting van vaarwegen en 
sedimentdynamiek.  

NWO/STW : Verschillende projecten onder de Topsector call New Delta, daarnaast is het STW 
Perspectief project Rivercare een belangrijk project. Belangrijke onderwerpen zijn 
ecologie van meren en slibtransport in laaglandrivieren.  

EU: LIFE-IP: Delta Natuur, o.a. gericht op een goede belangenafweging. 

H2020/KP7: Er is een groot aantal projecten zowel op gebied van kust, rivieren en 
meren. Belangrijke onderwerpen zijn gevolgen klimaatverandering op 
kustontwikkeling en aquatische ecosystemen. Er wordt daarbij veel aandacht voor 
het belang van aardobservaties voor monitoringsdoeleinden. Bij het bepalen van 
de veerkracht van aquatische ecosystemen wordt veel onderzoek gedaan naar de 
cumulatieve effecten van multiple stressoren. 

ESFRI: De EC heeft Danubius-RI op de Europese Roadmap Grote Faciliteiten 

http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/kustgenese/
http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/rivieren/
http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/duurzaam-beheer-van-de-grote-wateren/
http://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/duurzaam-beheer-van-de-grote-wateren/
http://www.dezandmotor.nl/
https://www.deafsluitdijk.nl/projecten/vismigratierivier/
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geplaatst. Het behelst hier een pan Europees infrastructuur naar rivier-kust 
systemen. 

Mijlpalen: KIA 2016-2019: 

2016:  Onderzoeksprogramma’s voor kust en rivieren zijn opgestart, 
monitoringsprogramma’s lopen, eerste praktijk pilots worden voorbereid 

2019:  Monitoringsgegevens zijn verzameld, en geanalyseerd. Kennis uit de 
eerste (uitvoerings)pilots is beschikbaar. Gegevens en inzichten zijn 
gebruikt om modellen te verbeteren waardoor prognoses over het lange 
termijn gedrag van rivieren en kust beschikbaar zijn. 

2025:  Kennis en inzicht over lange termijn- en grootschalig gedrag van kust en 
rivieren, alsmede de effecten daarop van verschillende typen 
maatregelen, (mede gebaseerd op praktijkpilots) zijn bekend en leiden 
tot verantwoord maatregelpakket. Nederland is op het gebied van 
rivierdynamica en kustdynamica toonaangevend in de wereld. 
Aandachtspunt hierbij is dat valorisatie naar het buitenland niet zal 
plaatsvinden als de kennisontwikkeling zich puur op het Nederlandse 
hoofdwatersysteem richt, omdat het gedrag van rivieren, delta’s en 
zeeën elders vaak anders is dan van het Nederlands hoofdwatersysteem 

Stand van zaken: 

Relevante onderzoeksprogramma’s, bijvoorbeeld Kustgenese II, worden 
uitgevoerd. 

Valorisatie: Opgebouwde expertise rond gezonde watersystemen hebben een internationale 
exportpotentie. 

Conclusies en advies: Deze KIC is erg breed, wellicht te breed. Het benodigde onderzoek naar het 
riviersysteem wordt momenteel uitgewerkt. Desondanks zou systeemkennis van 
bodem en grondwater ook deel kunnen uitmaken van deze KIC. 

Er is meer aandacht nodig voor waterkwaliteit en aansluiting op operationele 
processen (nieuwe inzichten in grootschalig lange termijn gedrag koppelen aan 
modellen en voorspellingen). Waterkwaliteit zal opgepakt worden de Delta-
aanpak Waterkwaliteit 

Er zijn kansen om aan te sluiten bij de blauwe route van de Nationale 
Wetenschapsagenda  

 

 

 

  



20 
 

10 KIC Duurzaam gebruik van estuaria, zeeën en oceanen 
 

Onderwerp: Estuaria, zeeën en oceanen bieden grote kansen om economische activiteiten te 
ontplooien. De druk vanuit verschillende gebruiksfuncties op de ruimtelijke 
inrichting en het functioneren van mariene en estuariene aquatische 
ecosystemen neemt dan ook toe. Daarnaast hebben ook klimaatverandering en 
emissies vanuit land grote invloed op het functioneren van deze ecosystemen.  

Deze KIC is gericht op: 

 het ontwikkelen van duurzame economische activiteiten op en in onze 
zeeën, estuaria en oceanen (‘Blue Growth’), 

 ruimtelijke planning en veiligheid op zee (EC common framework for 
maritime spatial planning)  

 kennis over en instandhouding cq. herstel van mariene en estuariene 
aquatische ecosystemen. 

Overheidsprogramma’s
1
: 

 

In deze KIC kan onderscheid gemaakt worden tussen de ontwikkelingen op de 
Noordzee, de Waddenzee en in de estuaria (Delta/Schelde en Eems-Dollard).  

 Noordzee: Alle ministeries met taken en verantwoordelijkheden op de 
Noordzee werken samen in het Interdepartementaal Directeuren 
Overleg Noordzee (IDON). Dit orgaan coördineert de ontwikkeling van 
beleid en bereidt besluiten voor over het beheer van de Noordzee. Het 
IDON heeft een (midden)lange termijn onderzoekagenda met focus op 
verzuring, microplastics, klimaatverandering en cumulatieve effecten. 
Daarnaast ligt de focus op de uitvoering van de Gebiedsagenda 2050; 

 Waddenzee/Eems Dollard: Een deel van het onderzoek vindt plaats 
onder Kustgenese 2 en Waterveiligheid (HWBP). Het verbeteren van 
het Eems-Dollard ecosysteem is onderdeel van de KIC Eco-engineering. 
Een belangrijke onderzoekfinancier is de Waddenacademie. 

 Delta/Schelde: De opgaven in het kader van het Uitvoeringsprogramma 
Zuidwestelijke Delta en het Deltaprogramma staan centraal. Daarnaast 
vind samen met de Vlaamse overheid onderzoek in het Schelde-
estuarium plaats. 

PPS-en/Pilots/Proeftuinen: 

 

Er zijn momenteel geen grote PPS-en die specifiek gebonden aan deze KIC. Er 
zijn wel PPS-en binnen andere TKI’s, zoals het TKI Wind op Zee, TKI Maritiem, 
TKI Chemie, TKI Agri&Food en TKI T&U; De Stichting Noordzeeboerderij richt 
zich op de teelt van wieren op zee. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven 
op het terrein van Plastic Soup.  Momenteel wordt onder meer in het kader van 
het uitvoeringsprogramma van de Gebiedsagenda Noordzee en de blauwe route 
van de NWA nagedacht over het ontwikkelen van innovatiegerichte projecten 
samen met het bedrijfsleven. Tot slot is er een Greendeal Schone Stranden. 

TO2: Wat betreft de Noordzee zijn vooral MARIN, NIOZ, TNO en Wageningen Marien 
Research (WMR) actief. Onderzoek is grotendeels gerelateerd aan de IDON 
kennisagenda. Daarnaast zijn NIOZ en WMR belangrijke partners in de 
Noordzeeboerderij. 

In het kader van de verschillende gebiedsagenda’s vindt onderzoek aan estuaria 
vooral door Wageningen Marien en Environmental Research en Deltares plaats.  

TKI-toeslag: Er wordt vrij veel TKI-toeslag binnen deze KIC gegenereerd, samenhangend met 
de bouw van windmolenparken op zee. 

Er zijn echter momenteel geen specifieke TKI inzetprojecten binnen deze KIC. 

NWO/STW : Er loopt een aantal projecten o.a. op het terrein van omgaan met slib in de 
Eems-Dollard (Living Lab voor Mud) en 'Duurzame servicelogistiek op offshore 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning_enhttp:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.ENG
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning_enhttp:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.ENG
http://www.noordzeeboerderij.nl/
https://www.noordzeeloket.nl/Beleid/gebiedsagenda/
http://www.greendeals.nl/gd172-schone-stranden/
http://www.ee-eemsdelta.nl/nieuws/nieuws/baggerslib-eems-dollard-wordt-bouwsteen
http://www.worldclassmaintenance.com/nl/nieuws-weergave/138-nwo-honoreert-subsidievoorstel-duurzame-servicelogistiek-op-offshore-windparken
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windparken' (NWO). 

EU: H2020/KP7: Er lopen verschillende Europese projecten, waarbij twee grote 
thema’s zijn te onderscheiden ‘Blue Growth’ en ‘mariene en estuariene 
ecosystemen’. Het gaat dan om marien & maritiem beheer, 
observaties/monitoring en biodiversiteit; 

ERA-netten: Het JPI Oceans heeft onlangs (dec. 2016) een call gelanceerd over 
marien technologies (MARTERA); 

BONUS plus: Dit is een artikel 185 initiatief (samenwerking lidstaten met EU) 
gericht op Noordzeeonderzoek. Nederland (NWO en IenM) zijn medefinanciers. 
De planning is dat BONUS plus in 2018 van start gaat. 

Mijlpalen: KIA 2016-2019: 

2016-:   Nadere uitwerking onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen, en 
programmeren onderzoek, Masterplan energie op Noordzee 

2020:  KRM doelstelling bereiken en behouden goede milieutoestand. Eerste 
pilots gestart met duurzame aquacultuur en duurzame geïntegreerde 
windparken 

2050:  Stip op de horizon: De Noordzee als proeftuin/show case voor 
duurzame economische activiteiten in het mariene milieu. 

Stand van zaken: 

Er zijn nog geen mijlpalen bereikt. Wel zijn er gesprekken met het bedrijfsleven 
over het ontwikkelen van proeftuinen op zee. 

Valorisatie: Binnen dit onderwerp worden internationaal relevante / vermarktbare nieuwe 
methoden en technieken, monitoringsystemen en dergelijke ontwikkeld voor de 
(begeleiding van) exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en bescherming van 
zeeën tegen aantasting. 

Conclusies en advies: Zowel op de Noordzee, Eems-Dollard als ZW-Delta zijn er verschillende 
initiatieven die aansluiten bij deze KIC, maar net zo goed onder andere 
topsectoren of de TKI Maritiem zou kunnen vallen. Daarnaast zijn er veel 
regionale initiatieven, die zich buten het gezichtsveld van de Topsector Water 
ontwikkelen. Een belangrijke vraag is daarom wat deze KIC wil zijn: Een 
verbindende (cross-over) KIC of een niche KIC, waar het functioneren van het 
mariene en estuariene ecosystemen centraal staan, d.w.z. verbinden natuur en 
ruimtelijke planning met economische activiteiten. 

Wat betreft de Noordzee hadden we meer interesse op onderwerpen zoals 
voedselproductie op zee al dan niet in combinatie met windparken vanuit 
bedrijfsleven verwacht. 

De uitwerking van de Blauwe route van de NWA biedt kansen, hetzelfde geldt 
voor het initiatief Nova Delta en initiatieven die samenhangen met de 
uitvoeringsprogramma’s van de verschillende gebiedsagenda’s. 

 

 

http://www.worldclassmaintenance.com/nl/nieuws-weergave/138-nwo-honoreert-subsidievoorstel-duurzame-servicelogistiek-op-offshore-windparken
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
http://www.jpi-oceans.eu/
https://www.bonusportal.org/about_us

