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1

INLEIDING

AANLEIDING
Bij aanvang van het topsectorbeleid in 2011 is door de TKI Deltatechnologie een kennis- en
innovatieagenda (KIA) opgesteld als onderdeel van de integrale agenda van Topsector Water. Deze
agenda had een looptijd van vier jaar (2012–2015) en is in 2015 vernieuwd1.
Hoewel de KIA 2016-2019 nog een looptijd heeft van twee jaar besloot het TKI Deltatechnologie in
het voorjaar van 2017 een actualisatie door te voeren. De directe aanleiding hiervoor is de behoefte
aan een sterkere koppeling met maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de Nationale
Wetenschapsagenda (hierna: NWA)2.

Figuur 1 Koppeling kennis- en innovatieagenda 2018-2021 met de verschillende agenda’s3

De boegbeelden van de Topsectoren hebben daarom op verzoek van het Ministerie van Economische
Zaken een overkoepelende kennis- en innovatieagenda4 langs de lijnen van de maatschappelijke
uitdagingen en sleuteltechnologieën opgesteld. In dezelfde lijn hebben wij vanuit de sector
Deltatechnologie de kennis en innovatieclusters van onze kennis- en innovatieagenda Deltatechnologie
(KIA-DT) geactualiseerd en voorzien van nieuwe accenten. Deze KIA-DT zal ook de basis vormen voor
het tweejarige innovatiecontract Deltatechnologie (IC-DT 2018-2019).
DOELSTELLING
Het doel van de kennis- en innovatieagenda (KIA) die bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen
samen opstellen, is om door gerichte ontwikkeling van kennis en innovatie bij te dragen aan het
oplossen van de maatschappelijke uitdagingen op mondiaal als nationaal niveau. Daarnaast zal deze
gemeenschappelijke investering in ons innovatie-ecosysteem5 onze positie op de internationale markt
verder versterken.
Concreet willen wij met deze kennis- en innovatieagenda en het innovatiecontract over de hele keten
en zoveel mogelijk in gezamenlijkheid, kennis en innovatie ontwikkelen, waarbij:
 vanuit private hoek naast ingenieursbureaus, aannemers en waterbouwers expliciet
innovatieve kleine MKB-ers en start-ups zijn betrokken;
 overheden vanuit hun publieke verantwoordelijkheden als kennisvragers en als
opdrachtgevers, medeontwikkelaars en ‘launching customers’ van innovaties fungeren;
 kennisinstellingen de nieuwste wetenschappelijke kennis ontwikkelen en toepasbaar maken;
 wij samen inspelen op maatschappelijke uitdagingen in Nederland als daarbuiten; en
 de concurrentiepositie van de Nederlandse deltatechnologiesector versterken.
1 KIA 2016-2019, Kennis en innovatieagenda 2016-2019, Topsector Water, Deltatechnologie
2 https://vragen.wetenschapsagenda.nl/
3 Naar een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 & Kennis- en innovatiecontract 2018-2019, ministerie van EZ, 24 mei 2010
4 http://www.topsectorwater.nl/wp-content/uploads/2017/08/Verzameling-2pagers-Juli-EZ.pdf
5 Strategisch Kader TO2 2018-2021, maart 2017
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WAAR STAAN WIJ NU?
De afgelopen vier jaar is er op kennis- en innovatievlak in de deltatechnologiesector veel gebeurd. In
Nederland is met veel partijen gewerkt aan een nieuw icoonproject, de vismigratierivier in de
Afsluitdijk. Daarnaast wordt een aantal grote pilots op het gebied van Eco-engineering uitgevoerd
(zoals Markerwadden en Eemsgebied). Eco-engineering begint daarmee langzamerhand min of meer
mainstream te worden. Internationaal wordt flink aan de weg getimmerd in Jakarta, waar we voor
een gezamenlijke Nederlandse aanpak gekozen hebben bij het National Capital Integrated Coastal
Development programma voor Jakarta.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft sinds 2014 veel aandacht besteed aan
innovaties o.a. in de diverse projectoverstijgende verkenningen (POV’s). De investeringen (87 M€ in
drie jaar) hebben geleid tot een kleinere veiligheidsopgave (bijvoorbeeld door proeven met Noorse
bekledingssteen), verkorting van de doorlooptijd van technische innovaties zoals de JLD ankers en het
verticaal geotextiel en experimenten met nieuwe veiligheidsconcepten zoals de dubbele dijk6.
Het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) is opgericht. Hierin bundelen
overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven hun kennis en innovatievermogen om Nederland
klimaatbestendig en waterrobuust te maken en houden. De aanleiding en contouren voor het NKWK
liggen in het Deltaprogramma, de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Noordzeebeleid.
Vanuit de TKI Deltatechnologie van Topsector Water zijn sinds twee jaar de “innovatiemakelaars”
actief die met midden- en klein- bedrijven helpen bij de implementatie van hun innovaties. Vanuit het
bedrijfsleven is de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) opgericht. De Taskforce heeft zichzelf ten doel
gesteld om doormiddel van pre-concurrentiele dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemers
projecten beter, sneller en goedkoper te maken, innovaties bij projecten mogelijk te maken en nieuwe
projecten te ontwikkelen. Tot slot heeft het VPDelta7 met Europese financiering proeftuinen ingericht
waar vooral kleinere bedrijven en start-ups hun innovaties kunnen demonstreren en testen.
De afgelopen jaren zijn veel initiatieven binnen Topsector Water ontplooid. Sommigen hebben geleid
tot projecten die onder de financieringsvoorwaarden van de TKI regeling8 vielen. Onderstaande
figuren laten de ontwikkeling van de grondslagbedragen en de TKI inzetprojecten in de tijd zien.

Figuur 2 Ontwikkeling TKI toeslagaanvragen en toeslagprojecten: links totale grondslag en
toeslagbedragen, rechts aantal opgestarte inzetprojecten met TKI toeslag, juli 2017.

6 Opbrengst sessies doorontwikkeling Innovatie HWBP, HWBP programmabureau, 20 juni 2017
7 ht t p://w w w . v p del ta . nl / nl / pr o ef tui n e n
8 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie
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HOE IS DEZE AGENDA TOT STAND GEKOMEN
De vorige kennis en innovatieagenda’s (KIA) en innovatiecontracten (IC) vormen de basis voor de
voorliggende KIA-DT. Bij de actualisatie van de KIA-DT zijn de kennis- en innovatieclusters gekoppeld
aan de grote maatschappelijke uitdagingen,zoals de Sustainable Development Goals (hierna:SDGs) en
de NWA routes. Er is speciaal aandacht besteed aan de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Er zijn
interviews afgenomen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om nieuwe accenten en
sleuteltechnologieën per KIC te identificeren. Het concept van het voorliggende stuk is daarna breed
uitgezet voor commentaar. Er is daarnaast input van de NKWK-onderzoekslijntrekkers gevraagd. Ook
zijn verschillende strategiedocumenten en kennisagenda’s geraadpleegd zoals “Trends in de
waterbouw tot 2025”9, “De waterschapsmarkt van de toekomst”10 , “Advies Oranjeoverleg”11, “Kennis
en innovatie in delta- en watertechnologie”12 en de “Watercrisis: oorzaak van conflict of bijdrage aan
stabiliteit”13.

9 ht t ps:/ /w w w . uvw . nl /w p - c o nt e nt /u pl o ad s/20 16/11 /E IB - Tr e n ds -w a t er b o uw -t o t- 2025 . p df
10 https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2016/11/De-waterschapsmarkt-van-de-toekomst-2016.pdf
11 Advies Oranjeoverleg, NLingenieurs&Deltares, 11 juni 2015
12 Kennis en innovatie in delta- en watertechnologie, Position Paper NLingenieurs, november 2014
13 https://www.nwp.nl/sites/default/files/rapport-watercrisis2017.pdf
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2

UITDAGINGEN

DE GROTE MONDIALE UITDAGINGEN
“Samenlevingen over de hele wereld [hebben of] krijgen al in de komende jaren te maken met de
gevolgen van de opwarming van de aarde. Naast inspanningen om verdere toekomstige opwarming
tegen te gaan (mitigatie), zien we dat veranderende weerpatronen in combinatie met
zeespiegelstijging, bodemdaling, verzilting en verdroging ervoor zorgen dat samenlevingen zich nu al
moeten aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie). Deze aanpassing moet tijdig en slim worden
ingezet om de risico’s op natuurrampen, sociale en economische schade en politieke spanningen te
beperken.” 14 Deze politieke spanning kan in sommige regio’s leiden tot conflict en mensen die
hiervoor vluchten.
Migratie wordt steeds vaker in verband gebracht met klimaatverandering. Frequentere en langere
periodes van droogte kunnen leiden tot verlies van gewassen en inkomen en tot hongersnood;
zeespiegelstijging leidt tot verlies van land en verkleining van de zoetwaterlenzen en toenemende
verzilting in de bodem.15 Zodra water, de primaire levensbehoefte van de mens, schaars wordt
kunnen conflicten ontstaan.
Op dit moment leeft de helft van de wereldbevolking al in delta’s, kust- en riviergebieden. Naar
verwachting zal dit percentage in 2050 zelfs oplopen tot 70 procent. Deze steden liggen vaak in
deltagebieden die door een gunstige geografische ligging welvarend, rijk in natuurlijke hulpbronnen,
en een hoge biodiversiteit hebben. Door bevolkingsgroei, economische groei, verstedelijking en
veranderende leefpatronen neemt mondiaal de vraag naar water en voedsel toe. Tegelijk neemt ook
de vervuiling van water toe en stijgt de druk op het ecosysteem.
De mondiale uitdagingen zien we terug in onze nationale uitdagingen, namelijk zorgen voor een
veilige, leefbare en bewoonbare delta, voor de huidige en toekomstige generaties. Nederland kiest
voor een integrale en duurzame deltabenadering, bij voorkeur preventieve oplossingen om stedelijke
delta’s en hun bewoners te beschermen tegen wateroverlast en duurzaam te voorzien van veilig en
voldoende voedsel. Ingezet wordt op duurzaam rivier- en kustbeheer, duurzame economische
activiteiten in en op water (inclusief offshore), waterefficiëntere en schonere toeleveringsketens voor
waterafhankelijke sectoren en zowel economisch als ecologisch haalbare infrastructurele werken.
UITDAGINGEN IN NEDERLAND
Nederland is koploper in anticiperend klimaatbeleid, waardoor de lange termijn opgaven inzichtelijk
worden gemaakt en duurzame concepten worden geïmplementeerd zoals Ruimte voor de Rivier,
klimaatbestendige stad, eco-engineering en oplossingen voor land- en tuinbouw onder extreme (droge
en natte) omstandigheden worden gezocht16. Nederland bezit bovendien een unieke governance
structuur met eigen financiering van de waterschappen17. De Nederlandse thuismarkt vormt het
fundament voor de export van Deltatechnologische kennis en kunde. Deze thuismarkt kent zijn eigen
dynamiek en uitdagingen.
In de afgelopen jaren had de Nederlandse waterbouwsector te maken met een afnemende
orderportefeuille. De komende jaren neemt de omvang van de waterbouwmarkt naar verwachting
weer sterk toe (zie Figuur 3). De belangrijkste redenen voor het aantrekken van de groei zijn naast
een verwachte groei van de export, een toename van de binnenlandse bestedingen18.
Ondanks deze positieve verwachting, signaleert de waterbouwsector12 toenemende spanning tussen
opgave en budget. Een voorbeeld hiervan is het HWBP met de doelstelling om de primaire dijken
tegen veel lagere kosten en binnen een kortere tijd te versterken. Een andere uitdaging vormt de
zoektocht van de sector naar goed opgeleide mensen, zoals bijvoorbeeld in de geotechniek. Ook de
14 2 pager KIA 2018-2021 Water & Klimaat, 21 juni 2017
15 Gewelddadige conflicten & migratie als gevolg van klimaatverandering, Clingendael, Deltares, et. al., 21 april 2017
16 Op weg naar een kennisagenda water en voedsel, concept 20 april2017 Wageningen Research, Deltares
17 Water Governance in the Netherlands, Fit fo r the Future?, OESO, 2014
18 https://www.nwp.nl/sites/default/files/wex_1995_2016_prognose.pdf
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toenemende complexiteit, grotere risico’s en schaalvergroting van projecten vormt een
uitdaging. De toenemende wens om belangen van de diverse stakeholders, waaronder
burgers, op verschillende schaal in een project te combineren vraagt om flexibiliteit en creativiteit.

Figuur 3 Waterbouwproductie, 2012-2015 (mln euro), links19 en watersector exportindex voor de
periode 1995-2016 (2000=100)11,rechts

Door de koppeling van kennisontwikkeling en innovaties aan maatschappelijke opgaven wordt naast
de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven, de samenwerking met NGO’s,
burgers en investeerders steeds concreter. Een goed voorbeeld is de aanleg van de Markerwaddden
waarop Natuurmonumenten in kon spelen dankzij het winnen van de Droomprijs van de Postcodeloterij. Ook burgerinitiatieven zijn steeds vaker succesvol op het gebied van innovaties. Denk daarbij
aan de Overdiepse Polder waarbij de boeren in het gebied zelf een plan ontwikkeld hebben om op
terpen te gaan wonen. Een nieuwe formule om samenwerking en innovatiekracht te stimuleren zijn
“living-labs”20.
Als TKI Deltatechnologie willen wij ons internationaal blijven profileren21, voorop lopen en ons van
andere landen onderscheiden op het gebied van kennis en innovaties. Er zijn echter ook bedreigingen:
Ten eerste bleek de Nederlandse watersector de afgelopen jaren onvoldoende in de keten
georganiseerd om met andere landen, die projecten als geheel aanbieden inclusief financiering, te
kunnen concurreren. 22 Ook in Nederlandse kennisontwikkelingsprojecten kan de keten beter worden
georganiseerd. Er kan meer vanuit een inhoudelijke samenhang met kennisinstellingen worden
geprogrammeerd. Daarnaast kan meer gebruik worden gemaakt van de kennis van marktpartijen bij
het ontwikkelen van kennis en bij de vertaling van onderzoek naar de praktijk.
Ten tweede nam door bezuinigingen op de Rijksbijdrage van de TO2-instellingen het publiek geld voor
kennisontwikkeling de laatste jaren af terwijl kennisinstellingen steeds meer en meer worden
gevraagd om mee te investeren in de te ontwikkelen innovaties. De overheid stimuleert ook bedrijven
om meer te investeren in kennisontwikkeling en innovaties. Bedrijven zetten echter met name in op
kennisontwikkeling en optimalisaties op de kortere termijn, dit om de onzekerheden over het
terugverdienen van de investeringen te kunnen overzien. Kennisopbouw die op de langere termijn
renderen staat daardoor onder druk.
Ten derde wordt gesignaleerd dat bij grote tijdsdruk op projecten innovaties onvoldoende ruimte
krijgen; zo wordt bijvoorbeeld in de bouw door de schaarste op de woningmarkt de kennis rond
adaptief bouwen “vergeten”.
Omdat het momenteel economisch goed met Nederland gaat verwachten wij dat de overheidsinvesteringen in kennis en innovaties de komende jaren weer zullen toenemen, bijvoorbeeld door
investeringen in de NWA routes. Daarbij komt dat de overheden aan de lat staan voor een aantal
transities op het gebied van klimaat, energie en circulaire economie om Nederland duurzamer te
maken.
19 Trends waterbouw tot 2025, EIB, november 2016
20 http://infographics.rvo.nl/livinglabs/
21 Internationaliseringsstrategie Topsector Water en Maritiem 2017-2020, kernteam export & promotie topsector water, Concept 22 juni 2017
22 Advies Oranjeoverleg, NLingenieurs & Deltares, 11 juni 2015
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3

KENNIS- EN INNOVATIECLUSTERS 2018-2021

Binnen de KIA zijn de maatschappelijke uitdagingen vertaald naar kennis- en innovatieclusters (KICs).
Binnen deze KICs wordt fundamenteel, strategisch, toegepast onderzoek en praktijkgerichte
innovaties van begin af aan als onderling verbonden activiteiten opgenomen. Figuur 4 geeft
symbolisch de samenhang van kennisontwikkeling en de doorvertaling naar export binnen een KIC
weer. De bomen symboliseren marktgebieden (KICs) waar de BV Nederland de vruchten kan plukken
van kennis ontwikkeld op fundamenteel, strategisch en toegepast gebied. De kennis- en
innovatiebehoeften van overheden en de marktgebieden zorgen voor focus en een aanzuigende
werking op kennis vanuit de verschillende lagen.
Eco-engineering
nature based solutions

Water en energie

KIC n

Figuur 4 schematische weergave van de meerlaagse kennisontwikkeling en doorvertaling naar
export23.

Onder topsector Klimaat en water24 zijn de volgende Kennis- en Innovatieclusters (KICs)
geformuleerd:

De geactualiseerde KICs van de TKI Deltatechnologie, inclusief nieuwe accenten zijn hieronder (vanaf
pagina 12) in hoofdlijnen weergegeven. In de bijlagen zijn de KICs uitgebreider beschreven,
aangegeven zijn: de verbinding met de NWA routes (fundamenteel onderzoek), lopende programma’s,
TKI projecten, sleuteltechnologieën, marktkansen en cross-overs. De KICs zijn daarnaast gekoppeld

23 Kennis en innovatieagenda Deltatechnologie 2016-2019, TKI Deltatechnologie, 1 juni 2015
24 2 pager KIA 2018-2021 Water & Klimaat, 21 juni 2017
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aan de grote mondiale uitdagingen, dat wil zeggen: de SDGs25. In de bijlagen 1 en 2
zijn de verbindingen weergegeven tussen de KICs en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sustainable development goals
Sendai Framework for Disaster Risk reduction
World Economic Forum Global Risk Report
Maatschappelijke uitdagingen NL/EU
Nationale wetenschapsagenda
Sleuteltechnologieën
Nationaal kennis- en innovatieprogramma programma water en klimaat (NKWK)
Overige agenda’s met raakvlakken met TKI deltatechnologie

INTERNATIONALE KENNIS EN MARKT
Zoals hierboven beschreven zijn in de bijlage per KIC ook internationale programma’s en
samenwerkingsprojecten opgenomen. De potentie die internationale samenwerking kan opleveren
moet nog beter worden benut. Hierbij valt te denken aan betere aantakking op ERA-Netten en op
pan-Europese (grootschalige) onderzoeksinfrastructuren zoals bijvoorbeeld The International Centre
for Advanced Studies on River-Sea Systems DANUBIUS-RI26. Een andere kans voor innovaties is de
toepassing van praktijk kennis en ervaringen met oplossingen uit het buitenland.
In de KICs zijn internationale marktkansen aan de hand van de Internationaliseringsstrategie
Topsector Water en Maritiem 2017-202027 toegevoegd.
KIC DOORSNIJDENDE THEMA’S EN (NIEUWE) ACCENTEN
De grote transities naar een duurzame samenleving (klimaatadaptatie, circulaire economie, duurzame
energie) domineren de deltatechnologiesector. Hieronder zijn voor elke KIC van de TKI
deltatechnologie de (nieuwe) accenten weergegeven. Deze accenten bouwen voort op eerder
gesignaleerde trends en kunnen worden samengevat in drie grote lijnen:
 (Big) data, ICT28 en aardobservatie29: besturingssystemen voor slim watermanagement, slimme
steden, monitoringsdata van dijken en natte kunstwerken, veranderingen in het systeem zichtbaar
op satellietbeelden, verwevenheid van fysieke en digitale infrastructuur, cybercrime.
 Circulaire economie, efficiënt gebruik van grondstoffen en geavanceerde materialen30 (zero impact
materialen) en geavanceerde fabricagesystemen31: sluiten van de kringloop door hergebruik van
lokale materialen door upgrading en geavanceerde productietechnieken.
 Integrale benadering: multifunctioneel ruimtegebruik, eco-engineering, meekoppelen van kansen
en burgerparticipatie (omgevingswet), bronaanpak bij veiligheidsvraagstukken (zorgen voor een
klimaat adaptief en gezond watersysteem voor beter water en voedsel en minder kans op conflict
en vluchtelingen).

25 http://www.un.org/sustainabledevelopment/
26 Zie: http://www.danubius-ri.eu/
27 Internationaliseringsstrategie Topsector Water en Maritiem 2017-2020, kernteam export & promotie topsector water, Concept 22 juni
2017
28 2 pager KIA ICT 2018-2021, concept, 16 juni 2017
29 2 pager KIA ST-H Ruimteonderzoek , concept 21 juni 2017
30 ST-B Geavanceerde Materialen, concept juni 2017
31 2 pager KIA ST-C geavanceerde fabricagesystemen en –processen, concept 21 juni 2017
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KIC WATERVEILIGHEID
Uitdaging
Link met SDG:

Voorbeeld

Het voorkomen van overstromingen is zowel nationaal als mondiaal een grote aan
klimaatverandering gerelateerde uitdaging. In Nederland is de nieuwe op risicogebaseerde normering een enorme transitie. In lijn met de nieuwe normering zal
het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 ca. 1900 km
waterkeringen sneller, beter, goedkoper en duurzamer op orde brengen. Hierbij
wordt rekening houden met de hele levenscyclus op zowel dijkvak, dijktraject als
systeemniveau en de koppeling met gebiedsprocessen.
Internationaal gaat het over omgaan met rampen (disaster risk reduction),
preventie, (ruimtelijke) adaptatie, respons en herstel, systemen voor early warning,
en voorspelling van hoogwaterstanden, dijksterktes, overstromingen en schade.
Zowel nationaal als internationaal is er extra aandacht voor wateroverlast.
Grote en ongestoorde monsters
zijn nodig om de sterkte van de
dijk en het grondmateriaal in het
laboratorium te testen. In het
kader van de projectoverstijgende
verkenning macrostabiliteit
(POVM) van het HWBP is hiervoor
een nieuwe, grote diameter
sampler ontwikkeld. Hier werken
WS Rivierenland, HHSK, Deltares
en diverse marktpartijen nauw
samenwerken.

(Nieuwe)
accenten32

 Risicogestuurde afweging van maatregelen over de hele levenscyclus van
waterkeringen
33
 Beter Leren Keren door veldmetingen en monitoring
 Nieuwe IT en data ontwikkelingen zoals aardobservatie
 Impact en impact modellering
 Meer integraliteit in ruimte- en tijdschalen
 Wateroverlast en ruimtelijke inrichting
 Betrokkenheid en deelname van burgers
 ...

Marktkansen







Innovatieve dijkconcepten zoals dijkstabilisator, mobiele kering en dubbele dijk
Integrale concepten met afwegingsmethodieken toepasbaar in buitenland
Nieuwe informatiediensten voor calamiteitenbeheersing
Early warning informatiediensten wereldwijd, gebruik van globale modellen
Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: hoogwater preventie
Polen en Mexico. Havens, kust- en rivierwerken Colombia. Deltaplan Vietnam.
Jakarta

32

Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
Beter Leren Keren door veldmetingen en monitoring; Hoe meer te halen uit beoordelingen op maat?;
Systeemwerking met implicaties voor waterveiligheid, E N W a d vi ez e n, juni 2017
33
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KIC DUURZAME DELTASTEDEN
Uitdaging
Link met SDG:

Ook bij de steeds extremer wordende weer-scenario’s (denk bijv. aan grote
ruimtelijke verschillen in regenintensiteit, droogte en hitte in de stad) willen wij het
leven in steden en het stedelijk gebied leefbaar houden. Klimaatverandering is één
van de belangrijke uitdagingen om steden gezond, veilig en welvarend te houden.
Er komen echter veel meer vraagstukken af op de stad. Het inrichten van een
klimaatbestendige stad zal integraal gekoppeld moeten worden aan andere
transities o.a. op het terrein van energie, waterkwaliteit, circulaire economie en
mobiliteit.

Voorbeeld

Start-up Rain(a)way wordt
gesteund vanuit het
samenwerkingsverband VPdelta
en heeft ondertussen
verschillende projecten uitgevoerd
zoals Katshoek Garden. 34

(Nieuwe)
accenten35

 Integrale stadontwikkeling
 Reductie overlast (lawaai, stremming, etc.) bij bouwen in de stad
 Risicogestuurde afweging (Assetmanagement op Life-Cycle Costing ) voor de
verschillende (boven en ondergrondse) netwerken binnen een stad.
 Bodemdaling: mitigatie en adaptatiemaatregelen inclusief meting van
ongelijkmatige zettingen
 Kosten en baten van ruimtelijke adaptatiemaatregelen en selectie en effectiviteit
van (ruimtelijke, groen/blauwe) adaptatiemaatregelen
 Nieuwe IT en data ontwikkelingen zoals aardobservatie
 …

Marktkansen

 Smart Deltacity Sensing, ontwerp, planning en bouw: stedelijke klimaatscenario’s,
planningstools en sessies (interactive/ collaborative modelling), instrumenten en
(grafische) tools voor monitoring met klimaatvariabelen, klimaatimpact (3Di) en
afwegingsmethodiek, stresstesten
 Innovaties en enabling technologies rond klimaatadaptief bouwen en hergebruik
grondstoffen zoals grindkolommen

34 http://rainaway.nl/space-and-places/#prettyPhoto
35 Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
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KIC NATTE INFRASTRUCTUUR EN KUNSTWERKEN
Uitdaging
Link met SDG:

De komende jaren bereikt zowel in Nederland als in het buitenland veel met name
naoorlogse infrastructuur het einde van haar levensduur. Dat geldt in de breedte
voor transportinfrastructuur (havens, vaarwegen, wegen, offshore, kleine
ondergrondse leidinginfrastructuur, energienetwerken en rioleringen) en specifiek
voor natte kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen. Dit betekent voor de
komende decennia een enorme vervangings- en renovatieopgave (VenR) van natte
kunstwerken. Het doel is om op systeemniveau de functionaliteit van een
klimaatbestendig netwerk te realiseren tegen een zo laag mogelijke CO2 footprint,
materiaal en energieverbruik (het liefst energieneutraal) beschouwd over de hele
levenscyclus.

Voorbeeld

In het kennisprogramma Natte
Kunstwerken werken Rijkswaterstaat,
de kennisinstellingen Deltares, TNO en
Marin met de marktsector samen aan
vragen rond de vervangingsopgave.
Zo worden de kansen van meten en
monitoren voor de bepaling van de
technische en functionele
restlevensduur voor bestaande en
nieuwe kunstwerken onderzocht en
worden tools ontwikkeld om de
krachten op schip en constructie
tijdens invaren en nivelleren te kunnen
bepalen. 36

(Nieuwe)
accenten37

 Sluisinnovaties zoals bellenschermtechnologie, opvouwbare (houten) sluisdeur,
vezelversterkte kunststofsluisdeuren, kantelsluis en visvriendelijke gemalen,
energiezuinige sluizen/ energieopwekkende sluizen
 Gebruik hernieuwbare grondstoffen, nieuwe betontechnologie, als alternatief
voor cement
 Invloed ontwikkeling scheepvaart (grootte, type aandrijving) op belastingen en
dimensionering van natte kunstwerken.
 ICT: Schip als sensor, digitaal bouwen en simuleren van het bouwproces,
Bescherming van besturingssystemen tegen cyber crime
 Vergroenen harde structuren (ecologische ontwerpen)
 Levensduur verlengende maatregelen
 …

Marktkansen

 Rijkswaterstaat/ waterschappen / provincies / gemeenten: kleinere
vervangingsopgave, beter benutten kansen voor integrale aanpak.
 Export NL kennis van nieuwe materialen, monitorings- en inspectietechnieken,
modellen en restlevensduurvoorspellingen op het gebied van sluizen naar landen
waar zichtbare groei is van transport op water
 Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: Havens, kust- en
rivierwerken in Colombia, Bangladesh en Iran.

36 www.NatteKunstwerkenvandeToekomst.nl
37 Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
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KIC WATERMANAGEMENT
Uitdaging
Link met SDG:

Ongelijke en ongelijkmatige verdeling van water kan leiden tot watertekorten,
verzilting en wateroverschot en daarmee tot conflicten tussen gebruikers en
gebruiksfuncties. Benutten en sturen van water voor de diverse maatschappelijke
en economische functies vraagt om keuzes op nationale, regionale en lokale schaal
in de verdeling van schaars water (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij gaat het ook
om afstemming tussen vraag en aanbod door de inrichting van het watersysteem,
de mogelijkheden om water vast te houden, prioriteiten in het gebruik, het
voorspellen en voorkomen van wateroverlast/schade. Slim watermanagement vergt
beheergrens-overstijgende afwegingen en betreft een cultuuromslag op
operationeel, strategisch, management en bestuurlijk niveau.

Voorbeeld

Water Nexus is een nieuw NWOSTW onderzoeksprogramma
onder leiding van de WUR met 25
partners van bedrijfsleven,
onderzoeksinstituten en overheid
die hierin samenwerken om
strategieën en oplossingen te
ontwikkelen om de watervoorziening en de vraag naar water
tussen industriële en landbouw38
systemen te balanceren.

(Nieuwe)
accenten39







Marktkansen

 Van data naar producten/diensten door koppeling en ontwikkeling van sensoren,
modellen en (ict) systemen, Future Weather scenario’s.
 Beslissingsondersteunende systemen
 Simulaties, serious games voor verdelingsvraagstukken
 Nieuwe businessmodellen, en opschalen naar buitenland

Big data, ‘Internet of Things (IoT)
ICT en aardobservatie met satellieten
Integraal instrumentarium voor verzilting
Vernieuwing waterverdelingsinstrumentarium
Waterkwaliteit, verontreinigingen (mede irt gezondheid, water & voedsel,
watervoorziening)
 Internationaal: finance en governance van water resources en adaptief
waterbeheer
 ...

38 http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Agrotechnology-and-Food-Sciences/Sub-department-of-EnvironmentalTechnology/Water-Nexus.htm
39 Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
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KIC WATER EN VOEDSEL
Uitdaging
Link met SDG:

De wereldbevolking groeit. De vraag naar voedsel neemt toe, vooral rondom
grootstedelijke gebieden. Voedselproductie heeft grote gevolgen voor de
(grond)watervoorraden en kan o.a. leiden tot versnelde verzilting en bodemdaling
en afname van de kwaliteit van ecosystemen. Door klimaatverandering hebben wij
steeds vaker te maken met periodes van te veel of te weinig water. Voldoende
schoon en zoetwater voor voedselproductie is dan ook een grote opgave. Hierdoor
komt de voedselzekerheid in gevaar. De belangrijkste uitdaging voor de komende
jaren is het efficiënter omgaan met voedingstoffen, rest- en afvalstromen, voor een
goed ecosysteem in bodem en water en voor de voedselzekerheid wereldwijd.

Voorbeeld

In het kader van de POV
Waddenzeedijken wordt een
laaggelegen deel van de huidige
landbouwpolder ingericht voor
sedimentatie van slib uit de EemsDollard, terwijl een ander deel van
het gebied kan worden benut voor
de teelt van kokkels en zilte
gewassen als zeekraal en zeeaster
40
(dubbele dijk concept).

(Nieuwe)
accenten41

 Slim watermangement in relatie tot het gebruik van water voor de landbouw,
hergebruik van stedelijke (afval)waterstromen in de agrarische sector, en
waterbesparing in de gehele waterketen
 Monitoren waterkwaliteit in relatie tot voedselzekerheid (nutriënten,
gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten etc)
 Verbeterd bodembeheer
 Waterkwaliteit en gevolgen verzuring op mariene ecosysteem
 ...

Marktkansen

 Inzet van beschikbare mondiale voedsel en watermodellen (o.a. Hi-Aware) voor
o.a. conflictvoorspelling en beheersing
 Adviezen voor waterbeheer in relatie met voedselproductie
 Apps voor water op bedrijfsniveau, zoals de Waterwijzer Landbouw42,
Hydrometra , Bedrijfswaterwijzer43, NitraatApp44,
 Nieuwe concepten voor voedselproductie op zee (zeewier, schelpdieren)
 Nieuwe businessmodellen

40 http://www.ee-eemsdelta.nl/nieuws/nieuws/proefproject-dubbele-dijk-dient-drie-doelen
41 Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
42 http://www.wur.nl/nl/project/Waterwijzer-Landbouw.htm
43 https://www.agriwijzer.nl/product/17
44 https://www.waterinnovatieprijs.nl/project2016/nitraat-app/
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KIC WATER EN ENERGIE
Uitdaging
Link met SDG:

Om de verdere opwarming van de aarde te beperken is in 2016 in Parijs een nieuw
klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is de transitie naar een
duurzame energievoorziening, mondiaal maar ook nationaal. Deze KIC wil bijdragen
aan de klimaatdoelstelling van Parijs met zowel opwekking van energie uit het
watersysteem als buffering van energie in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod
van zon- en windenergie). De grote uitdaging is de continue beschikbaarheid van
duurzame energie (24/7 en seizoens-onafhankelijk). Het gaat in deze KIC ook over
de koppeling van duurzame energie met waterbouwkunde (dijken, off-shore).

Voorbeeld

Op 10 januari 2017 vond de
officiële startbijeenkomst plaats
van het Nationaal Consortium 'Zon
op Water'. Dit samenwerkingsverband van bedrijven,
kennisinstellingen en overheden
heeft de ambitie om drijvende
installaties van zonnepanelen te
ontwikkelen en de realisatie van
drijvende zonneparken te
bevorderen. Om precies te zijn:
45
2000 hectare in 2023.

(Nieuwe)
accenten46

 Reduceren van energieverbruik in waterbeheer
 Nieuwe technieken zoals: thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater,
waterkracht rivieren, getijdenenergie, bufferen van duurzame energie d.m.v. een
Blue Battery, drijvende zonnepanelen, Blue Energy, Ocean Thermal Energy
Coversion (OTEC)
 Optimalisatie energiewinning en environmental flows
 Impact op visbestand van waterkrachtcentrales en getijdenturbines
 Multifunctioneel gebruik van/meekoppelen met offshore windparken
 Integrale aanpak voor energieopwekking en –buffering vanuit bedrijfsleven,
overheden, waterschappen en kennisinstellingen
 …

Marktkansen





Koppeling duurzame energietechnieken met waterbouw en offshore, de
vervangingsopgave kunstwerken en planning duurzame deltasteden.
Inspelen op de bereidheid van burgers om kleinschalig of als gemeenschap
duurzame energie op te wekken
Nieuwe businessmodellen zoals Solease47

45

http://stowa.nl/nieuws___agenda/nieuws/ambitieuze_plannen_nationaal_consortium_zon_op_water__2000_hectare_drijvende_zonnece
ntrales_in_nederland_in_2023
46
Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
47 https://www.solease.nl/
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KIC WATER EN ICT
Uitdaging
Link met SDG:

Er komen steeds grotere hoeveelheden gegevens van verschillende kwaliteit en van
verschillende bronnen beschikbaar. Veel stakeholders in de deltatechnologie stellen
zich de vraag hoe zij deze gegevens effectief en veilig kunnen beheren en
ontsluiten. En, hoe kunnen deze gegevens worden vertaald naar bruikbare
informatie ten behoeve van besluitvorming voor complexe vraagstukken?

Voorbeeld

Digishape is een samenwerkingsverband tussen het
bedrijfsleven, kennisinstituten en
overheid. Dit samenwerkingsverband onderzoekt hoe de
digitalisering van het informatiemanagement van (mariene)
watersystemen kan worden
48
verbeterd.

(Nieuwe)
accenten49

 Vernieuwing rekenmethodieken, verkorten rekentijden, interactief modelleren,
cloud computing en high performance computing, real time werken
 Koppeling nationale en regionale water- en klimaatmodellen en datastromen
 Benutten van Earth Observation Data voor het waterbeheer (Digitale Delta),
inclusief meetdata en meteodata
 Verkenning emerging technologies zoals artificial intelligence, blockchain en
robotics, voor toepassingen op watervraagstukken in deltagebieden
 Big data, internet of things, citizen data, sensoren: hoe kunnen we data van
andere partijen benutten en weer delen? Wat kunnen wij met data-driven
modelling?
 Ontwikkeling en gebruik van apps
 Cybersecurity (bijv irt bediening kunstwerken)
 …

Marktkansen






Nieuwe businessmodellen voor gegevens in deltatechnologie
Proeftuin Fysieke Digitale Delta
Dijk Data Service Centrum
NatureCoast data lab Zand Motor 3TU

48 https://publicwiki.deltares.nl/display/DKN/DigiShape+wiki
49 Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
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KIC ECO-ENGINEERING & NATURE BASED SOLUTIONS
Uitdaging
Link met SDG:

Een groot deel van de wereldbevolking leeft en werkt in gebieden langs kusten,
meren en rivieren. Dit is mogelijk dankzij infrastructurele ingrepen van de mens.
Deze ingrepen beïnvloeden vaak de omgeving en het ecosysteem. Samenlevingen
en het milieu veranderen snel. Door de natuur in infrastructuurontwerpen mee te
nemen, kunnen flexibiliteit, aanpassingsvermogen en extra functionaliteiten worden
geïntegreerd. Ook worden nieuwe natuurlijke diensten gecreëerd, zoals
voedselvoorziening of ruimte voor recreatieve activiteiten; vaak tegen lagere kosten
dan bij traditionele engineering oplossingen.

Voorbeeld

In het plaatsje Koehoal aan de
Waddenzee onderzoekt het
consortium Ecoshape het
potentieel om de groei van
zoutmoerassen in de Waddenzee
te stimuleren door optimaal
gebruik te maken van de
sedimenttransportcapaciteit van
de omgevingsstromen. 50

(Nieuwe)
accenten51

 Nature based economic development in o.a. offshore windparken, havens (bv
green ports) ontwikkeling drijvend groen in havenbekkens
 Natuurlijke oplossingen voor ontmantelen van offshore olie- en gasplatforms
 Land- en water reclamation terugwinning, natuur inclusief bouwen en ‘integral
added value projects’, zoals Marker Wadden: ontwikkeling Kennis-, Innovatie en
Monitorings-programma.
 Rivierinrichting, Self Sustaining River Systems en eco-engineering beekherstel
 Evidence-based design, guidelines
 …

Marktkansen

 Nature driven based solutions om overstromingsrisico’s te verminderen in
deltagebieden en grote rivieren voor overheden en bedrijven
 Bouwen met slib
 Nature based economic development in o.a. havens
 Nature driven based solutions in grote deltasteden
 Dutch Coastline Challenge

50 https://www.ecoshape.org/en/themes/sustainable-harbour-development/#/en/projects/mud-motor/
51 Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
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KIC DUURZAAM FUNCTIONEREN VAN WATERSYSTEMEN
Uitdaging
Link met SDG:

Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te
kunnen houden is inzicht nodig over hoe bodem- en watersystemen zich
ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering (met als gevolg
zeespiegelstijging, veranderende rivierextremen en versnelde bodemdaling) en
socio-economische veranderingen. Daarnaast is het de vraag hoe wij onze wateren
ecologisch robuust kunnen inrichten en de kwaliteit van water en bodem kunnen
garanderen. De uitdaging is om bij het nemen van korte termijn beslissingen lange
termijn oplossingen voldoende mee te nemen in de afweging.

Voorbeeld

De NKWK onderzoekslijn
Lumbricus kiest voor een
integrale benadering waarbij
wordt gekeken naar het hele
stroomgebied. Het koppelt losse
initiatieven en innovaties met de
omgeving. In deze aanpak is
gekozen voor een beperkt aantal
proeftuinen om economie,
hydrologie en ecologie te
verbinden en te werken aan een
klimaat-robuuste bodem en
water-systeem. 52

(Nieuwe)
accenten53

 Hoe te komen tot duurzame bodem en watersystemen mede i.r.t. wateroverlast
 Door komst Omgevingswet en de Structuurvisie Ondergrond (SVO) worden
bodem- en waterthema’s meer en integraal gerelateerd aan maatschappelijke
opgaven zoals bodemenergie, klimaatadaptatie, drinkwatervoorziening,
bodemdaling, kabels en leidingen en mijnbouwactiviteiten
 Ecologie grote wateren (waterkwaliteit), ecologisch veerkrachtige watersystemen
 Duurzaam sedimentbeheer van de rivier (nationaal/internationaal)
 …

Marktkansen

 POV Gebiedseigen grond
 Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: grondwater
management Mexico. Waterkwaliteit Ganges, India.

52 https://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/water-bodeminteractie-zandgronden/
53 Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
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KIC DUURZAAM GEBRUIK ESTUARIA, ZEEËN EN OCEANEN
Uitdaging
Link met SDG:

De wereldbevolking neemt toe, evenals haar diverse economische activiteiten op
onze zeeën, estuaria en oceanen. De nadelige effecten van deze activiteiten
(verstoring flora en fauna, verontreiniging, etc.) moeten voor een veilig
voortbestaan worden beperkt. Ook de klimaatverandering heeft grote gevolgen voor
de oceanen en zeeën. Door een toename in CO2 in het water, treedt er verzuring
op (en wordt er schade gebracht aan bijvoorbeeld schelpen, koralen en andere
soorten met een kalkskelet). Klimaatverandering zorgt verder voor de opwarming
van oceanen en voor een zeepspiegelstijging, met een veranderende biodiversiteit
in veel wateren als gevolg.
Om die reden zijn wij op zoek naar duurzame economische activiteiten op en in
zeeën, estuaria en oceanen en manieren om deze goed in te passen in de
ruimtelijke planning.

Voorbeeld

Blue Growth is een Europees project om de lange termijn strategie voor duurzame groei in de mariene
54
en maritieme sector als geheel te ondersteunen.

(Nieuwe)
accenten55

 Nieuwe Building with Nature concepten: integratie van kustbescherming, natuur
en voedselproduktie (Green/ Blue Growth)
 Geïntegreerde vormen van energie-opwekking: energie uit wind, getijden,
golven en OTEC (ocean thermal energy conversion)
 Onderwatergeluidsreducerende technieken bij aanleg windparken
 Plastic soep: Nieuwe verdienmodellen voor financiering van onderzoek,
aangezien betalende probleemeigenaar ontbreekt
 Deep sea mining
 Nieuwe vormen van voedelproductie op zee
 …

Marktkansen

 Nieuwe methoden en technieken, en nieuwe monitoringssytemen, internationaal
toepasbaar, voor (begeleiding van) exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en
bescherming van zeeën tegen aantasting (o.a. verzuring).
 Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: Gebruik van zee als
energiebron en voedselbron
 Coastline Challenge

54 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
55 Meer accenten zijn in de bijlage opgenomen.
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4

RANDVOORWAARDEN

SAMENWERKING INTERNATIONAAL EN NATIONAAL
De samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven is de afgelopen jaren sterk
verbeterd. Het kan nog beter. Ondanks de goede Nederlandse reputatie op het gebied van
deltatechnologie blijkt het niet altijd makkelijk om ons internationaal te positioneren. Een van de
redenen is dat het ons onvoldoende lukt om ons goed te organiseren. Om dit te veranderen kwam het
Oranjeoverleg met een advies langs drie sporen: verduidelijking van de rolverdeling van de betrokken
partijen, financiële instrumenten (zie hieronder nationale markt) en een open en slagvaardige
organisatie56. Deze drie sporen geven een handvat om de samenwerking verder te verbeteren.
NATIONALE MARKT
Deltatechnologie projecten zijn op de nationale markt meestal overheidsprojecten. Het stimuleren van
innovaties in projecten krijgt steeds meer aandacht bij de overheden57. Om de innovatiekracht van de
sector te versterken en de doelstellingen van deze KIA te halen willen wij ons innovatie-ecosysteem
verder verbeteren en projecten optimaliseren. Om dit te realiseren wordt gedacht aan het ontwikkelen
van nieuwe samenwerkingsmodellen, denk bijvoorbeeld aan bouwteams, en bijpassende spelregels en
contractvormen. Onderdeel hiervan zijn o.a. gunnings/prestatie-indicatoren, verdeling van risico’s en
baten tussen opdrachtgever/opdrachtnemer, omgaan met onzekerheden in besluitvormingsprocessen
etc. Samen willen wij ervoor zorgen dat innovaties op verantwoorde wijze sneller richting
implementatie komen.
PROEFTUINEN
Er is steeds meer behoefte om vernieuwing niet alleen in het lab of achter de computer plaats te laten
vinden. Juist de verbinding met de praktijk en de zichtbaarheid zijn voor alle betrokkenen belangrijk.
Living-labs58 en VPdelta59 spelen op deze wens in. Living-labs zijn pilots en demonstraties op regionale
schaal met betrokkenheid van burgers, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. VPdelta biedt
toegankelijke en open proeflocaties, waar startups en andere innovatieve bedrijven samen met
kennispartners, potentiële afnemers en eindgebruikers prototypes en producten testen, demonstreren
en ontwikkelen tot marktrijpe innovaties. Andere initiatieven die hierop inzetten zijn Institute for
Advanced Metropolitan Solutions60 en het EU-H2020 gefinancierde SYSTEMIC61 waarin water en de
circulaire economie centraal staan.
FINANCIERINGSINSTRUMENTEN
Om de doelen van de KIA te realiseren zal geïnvesteerd moeten worden in kennis en innovatie.
Binnen het topsectoren beleid is het belangrijkste financieringsinstrument de TKI-regeling, een top-up
op investeringen van het bedrijfsleven. Er zijn echter veel andere mogelijkheden om kennis en
innovatie te financieren. Bijlage 5 geeft de belangrijkste mogelijkheden weer. Een groot overzicht van
financieringsmogelijkheden is te vinden op de website van RVO62.

56 Advies Oranjeoverleg, NLingenieurs & Deltares, 11 juni 2015
57 Innovatie in projecten, notitie i.o.v POVM en RWS, concept juli 2017
58 http://infographics.rvo.nl/livinglabs/
59 http://www.vpdelta.nl/nl/proeftuinen
60 http://www.ams-institute.org/institute/home/ 0
61 https://systemicproject.eu/contact-2/
62 http://www.rvo.nl
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5

VAN KENNIS- EN INNOVATIEAGENDA NAAR UITVOERING

Om van deze kennis- en innovatieagenda naar meer innovaties in de markt te komen moet nog een
aantal zaken verder worden uitgewerkt.
INNOVATIECONTRACT
In het innovatiecontract komen afspraken te staan tussen bedrijfsleven, overheden en
onderzoeksinstellingen op het gebied van investeringen in kennis en innovatie. Deze afspraken
onderbouwen de plannen en ambities van de sector om gezamenlijk bij te dragen aan het realiseren
van de doelen van de KIA. Universiteiten zullen voor de meer wetenschappelijke vragen, die bijdragen
aan de lange termijn kennisbasis, ondersteuning vragen vanuit instrumenten en programma’s vanuit
NWO. Voor het meer toegepaste onderzoek zal aangesloten worden bij de TO2 strategische
onderzoeks-programmering en wordt waar mogelijk de verbinding gelegd met kennis en capaciteit
die bij de hogescholen aanwezig is. In het innovatiecontract zullen deze instrumenten per KIC verder
worden uitgewerkt.
Binnen een aantal KICs waar met name een forse (financiële) bijdrage van het bedrijfsleven is
voorzien zal gebruik worden gemaakt van PPS-projecten of (Europese) programma’s. Ook is er al een
groot aantal TKI projecten opgestart (zie bijlage 5). In het innovatiecontract zullen al deze bronnen
worden opgenomen en naar KICs en maatschappelijke uitdagingen worden uitgesplitst.
Het nieuwe innovatiecontract gaat over de jaren 2018 en 2019, waarbij wordt aangeraden om (nog)
beter te monitoren en waar nodig bij te sturen in activiteiten en prioriteiten.
KENNIS EN INNOVATIEPROGRAMMA
In de voorliggende KIA zijn per KIC uitdagingen, maar ook onderzoeks- en oplossingsrichtingen en
marktkansen geïdentificeerd. Voor de daadwerkelijke realisatie en het tot bloei brengen van alle KICs
is verdere concretisering nodig, een programma dat nog meer randvoorwaarden schept. Het NKWK
programma zou hiervoor de basis kunnen bieden. Ook het bewuster kiezen, monitoren en evalueren
van TKI projecten zou hierbij kunnen helpen.
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BIJLAGE 1: MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN LANGS DE LIJN VAN DE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
Op 25 september 2015 is de officiële agenda voor duurzame ontwikkeling van de VN door de Leden
aangenomen. Hierin zijn 17 doelstellingen opgenomen, beter bekend als de “Sustainable Development
Goals” [SDG, ref.]. Deze mondiale agenda zal in de komende jaren ook invloed hebben op
investeringsbeslissingen, zowel internationaal als nationaal. Dit maakt het interessant om ook de
belangrijkste doelen vanuit het perspectief van Deltatechnologie te benoemen (Tabel 1)
Tabel 1: SDG’s vanuit het perspectief van Deltatechnologie
Hoofddoel
Relevante subdoelen voor de KIA
Deltatechnologie, geordend naar belang

Climate Action

S us tai n a bl e ci ti e s
a nd co mm u ni ti es

Li f e b el o w w a t er

1. Strengthen resilience and adaptive capacity to
climate-related hazards and natural disasters in
all countries.
2. Integrate climate change measures into national
policies, strategies and planning.
3. Improve education, awareness-raising and human
and institutional capacity on climate change
mitigation, adaptation, impact reduction and early
warning.

4. By 2020, substantially increase the number of
cities and human settlements adopting and
implementing integrated policies and plans
towards inclusion, resource efficiency, mitigation
and adaptation to climate change, resilience to
disasters, and develop and implement, in line
with the Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015-2030, holistic disaster risk
management at all levels
5. By 2025, prevent and significantly reduce marine
pollution of all kinds, in particular from landbased activities, including marine debris and
nutrient pollution.
6. By 2020, sustainably manage and protect marine
and coastal ecosystems to avoid significant
adverse impacts, including by strengthening their
resilience, and take action for their restoration in
order to achieve healthy and productive oceans.

Belangrijkste KICs
 Duurzame
Deltasteden
 Waterveiligheid
 Duurzaam
functioneren
watersystemen
 Water en Voedsel
 Watermanagement
 Eco engineering en
nature based
solutions
 Natte infrastructuur
en kunstwerken
 Water en Energie
 Duurzaam gebruik
Estuaria, Zeeen,
Oceanen
 Duurzame
Deltasteden
 Waterveiligheid
 Natte infrastructuur
en kunstwerken
 Water en ICT
 Watermanagement

 Duurzaam
functioneren
watersystemen
 Duurzaam gebruik
estuaria, zeeën en
oceanen
 Eco engineering en
nature based
solutions
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Li f e o n l a n d

7. By 2020, ensure the conservation, restoration and
sustainable use of terrestrial and inland
freshwater ecosystems and their services, in
particular forests, wetlands, mountains and
drylands, in line with obligations under
international agreements.
8. By 2030, combat desertification, restore degraded
land and soil, including land affected by
desertification, drought and floods, and strive to
achieve a land degradation-neutral world.

 Duurzaam
functioneren
watersystemen
 Watermanagement
 Water en Voedsel

9. By 2030, increase substantially the share of
renewable energy in the global energy mix

 Energie en water

10.Develop quality, reliable, sustainable and resilient
infrastructure, including regional and transborder
infrastructure, to support economic development
and human well-being, with a focus on affordable
and equitable access for all

 Eco engineering en
nature based
solutions
 Natte infrastructuur
en kunstwerken
 Water en ICT

11.By 2030, implement integrated water resources
management at all levels, including through
transboundary cooperation as appropriate
12.By 2020, protect and restore water-related
ecosystems, including mountains, forests,
wetlands, rivers, aquifers and lakes

 Duurzaam
functioneren
watersystemen
 Watermanagement
 Water en Voedsel
 Duurzaam gebruik
Estuaria, Zeeen en
Oceanen

13.By 2030, ensure sustainable food production
systems and implement resilient agricultural
practices that increase productivity and
production, that help maintain ecosystems, that
strengthen capacity for adaptation to climate
change, extreme weather, drought, flooding and
other disasters and that progressively improve
land and soil quality

 Water en Voedsel

14.Ensure public access to information and protect
fundamental freedoms, in accordance with
national legislation and international agreements
15.Strengthen relevant national institutions,
including through international cooperation, for

 Watermanagement

Af f or d abl e a nd
cl ea n e n er g y

I nd u str y ,
I n no v ati o n a n d
I nf r ast r uc t ur e

Cl e a n w at er a n d
sa ni t a ti o n

Z er o H u n g er
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P ea c e, J u sti c e a n d
St ro n g I ns ti t u ti o ns

building capacity at all levels, in particular in
developing countries, to prevent violence and
combat terrorism and crime

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN LANGS DE LIJN VAN HET SENDAI FRAMEWORK FOR
DISASTER RISK REDUCTION
Het Verenigde Naties ‘Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030’ is een mondiale
overeenkomst met zeven doelen en vier prioritaire actielijnen63:
Actielijn
(i) Understanding disaster risk
(ii) Strengthening disaster risk governance to
manage disaster risk;
(iii) Investing in disaster reduction for resilience
(iv) Enhancing disaster preparedness for
effective response, and to "Build Back Better" in
recovery, rehabilitation and reconstruction

Relevant voor KIC
 Waterveiligheid
 Water en ICT
 Waterveiligheid








Waterveiligheid
Eco engineering en nature based solutions
Natte infrastructuur en kunstwerken
Waterveiligheid
Water en ICT
Eco engineering en nature based solutions
Natte infrastructuur en kunstwerken

63 http://www.preventionweb.net/publications/view/43291
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UITDAGINGEN VOLGENS HET GLOBAL RISK REPORT (WORLD ECONOMIC
FORUM)
Het World Economic Forum publiceert elk jaar een ‘Global Risk Report’ [GRR2017] waarin onder meer
de percepties van leden ten aanzien van risico’s worden gepubliceerd. Figuur 5 geeft de hoogste op
basis van waarschijnlijkheid weer. Uit de figuur komt duidelijk naar voren dat deltatechnologie
gerelateerde onderwerpen consistent hoog op het risicolijst van bedrijven staan.

Figuur 5 “Top 5 Global Risks in Terms of Likelihood” [GRR2017]64. Grote vinkjes geven een sterke
relatie met deltatechnologie weer, kleine vinkjes minder sterke link.

De Deltatechnologie-gerelateerde onderwerpen scoren behalve hoog op ‘waarschijnlijkheid’ ook hoog
op impact (zie Figuur 5 [GRR2017]). In de 2016 uitgave [GRR2016]65 is eveneens een overzicht per
mondiale regio opgenomen. Waar deze rapporten een focus hebben op de risico’s zoals gezien door
en veelal vóór het bedrijfsleven, weerspiegelt het voor de bedrijven in de Deltatechnologie vooral de
kansen, aangezien te nemen maatregelen, bijvoorbeeld klimaatadaptatie, binnen het werkterrein van
de deltatechnologie liggen.

Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en oceanen
Duurzame deltasteden

x

Eco-engineering en nature based solutions

x

Failure of
climatechange
mitigation and
adaptation

Major natural
disasters

Water crisis

Oplossing aan te dragen door o.a. KIC
Duurzaam functioneren watersystemen

Extreme
weather
events

Global risk

x

x

x

x
x

x

x

x

64 GRR2017, The Global Risks Report 2017, 12th Edition is published by the World Economic Forum within the framework of
The Global Competitiveness and Risks Team https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017
65 GRR2016, The Global Risks Report 2016, 11th Edition is published by the World Economic Forum within the framework of
The Global Competitiveness and Risks Team https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016
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Natte infrastructuur en kunstwerken

x

x

x

Water en ict

x

x

x

x

Water en voedsel

x

x

x

x

Watermanagement

x

x

Waterveiligheid

x

Water en energie

x
x

x
x

x

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN CONFORM DE INDELING IN NEDERLAND EN DE EU
In de aanloop naar deze actualisatie van de KIA Deltatechnologie hebben de boegbeelden van de
Topsectoren een overkoepelende KIA geschreven langs grote maatschappelijke uitdagingen. Deze
maatschappelijke uitdagingen zijn sterk, maar niet één-op-één verbonden aan de uitdagingen die in
het mondiaal grootste Kennis- en Innovatiefinancieringsprogramma ‘Horizon 202066’ worden
gehanteerd. Een verbinding met de maatschappelijke uitdagingen is niet alleen richtinggevend voor
onderzoek en innovatie in de komende jaren, maar relateert dit direct aan Europese financiering voor
projecten in de Deltatechnologie.
In tabel 2 zijn de Nederlandse uitdagingen en hun relatie met de H2020 uitdagingen opgesomd, en is
de relevantie beknopt weergegeven.
Tabel 2: Nederlandse en H2020 uitdagingen en hun relatie met de KICs, in volgorde van relevantie.
Maatschappelijke uitdaging
Relevantie voor KICs deltatechnologie
(tussen haakjes de Horizon 2020 indeling)
Klimaat & Water
 Duurzaam functioneren watersystemen
(H2020 - SC5 - Climate action, environment,
 Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en
resource efficiency and raw materials)
oceanen
 Duurzame deltasteden
 Eco-engineering en nature based
solutions
 Natte infrastructuur en kunstwerken
 Water en energie
 Water en ict
 Water en voedsel
 Watermanagement
 Waterveiligheid
De veilige samenleving
 Waterveiligheid
(H2020 - Secure societies - protecting freedom
 Natte infrastructuur en kunstwerken
and security of Europe and its citizens)
 Water en ict
 Eco engineering en nature based
solutions
Landbouw en Voedsel
 Water en voedsel
(H2020 - SC2 -Food security, sustainable
 Duurzaam functioneren watersystemen
agriculture and forestry, marine and maritime
 Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en
and inland water research, and the
oceanen
Bioeconomy)
 Watermanagement
Circulaire Economie
 Natte infrastructuur en kunstwerken
(H2020 - SC5 - Climate action, environment,
 Eco engineering en nature based
resource efficiency and raw materials)
solutions
 Duurzame deltasteden
Transport en Mobiliteit
 Natte infrastructuur en kunstwerken
(H2020 - SC4 - Smart, green and integrated
 Watermanagement
66 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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transport)
Energie & CO2
(H2020 - SC3 - Secure, clean and efficient
energy)
Gezondheid & Zorg
(H2020 - SC1 - Health, demographic change
and wellbeing)
Inclusieve, Innovatieve Samenleving
(H2020 - Europe in a changing world - inclusive,
innovative and reflective societies)

 Water en energie
 Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en
oceanen
 Duurzaam functioneren watersystemen
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DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA
“Eind 2015 jaar is de NWA gepubliceerd met 140 clustervragen en 16 exemplarische routes door die
vragen. Naast de 16 routes zijn 9 additionele routes ontstaan. De 25 routes vormen het instrument
waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de
samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s.”
“De Wetenschapsagenda verbindt partijen en thema’s en stimuleert samenwerking, creativiteit en
vernieuwing. De kenniscoalitie kreeg de opdracht om de agenda niet alleen tot stand te laten komen
langs institutionele lijnen. Er diende een open proces plaats te vinden, waarbinnen ook onderzoekers
en andere personen en partijen ruimte kregen om mee te denken en bij te dragen. Keuzes dienden op
transparante wijze te worden gemaakt en binnen de totstandkoming van de agenda moest ruimte zijn
voor debat en vernieuwing door ook inbreng en invloed te organiseren buiten de bestaande
institutionele kaders. Tijdens de uitvraag, gedurende de maand april, zijn bijna 12 000 vragen
ingediend. De jurering, onder aanvoering van de KNAW, is op 5 juni 2015 afgerond en resulteerde in
het rapport “Elfduizend vragen in perspectief, Rapportage jurering Nationale Wetenschapsagenda”.
Over het resultaat van de jurering vond een drietal conferenties plaats in juni 2015. Dit zorgvuldige
juryproces, de conferenties en veel interactie met vraagstellers vormden de pijlers voor de Nationale
Wetenschapsagenda.”
(bron: http://www.wetenschapsagenda.nl)
De wetenschapsagenda bestaat uit routes waarin clustervragen zijn opgenomen. Een clustervraag kan
aan meerdere routes zijn gekoppeld. In onderstaande tabel zijn de clustervragen, bijbehorende routes
en de relevante KICs weergegeven.

#

NWA clusterv ragen

KICs

004

Hoe functioneren ecosystemen en hoe gevoelig zijn zij
voor milieu-invloeden? (aanvulling, voorbeeldvraag: Hoe
kan (grond)water management zodanig worden verbeterd
dat het risico’s vermindert, duurzaamheid bevordert, en
het meest bijdraagt aan economische groei?)




Duurzaam functioneren
watersystemen
Watermanagement

(NWA routes: Blauwe route; Kwaliteit van de omg eving;
Meten en detecteren)
006

Hoe kunnen we de kwaliteiten van d e ondergrond
beschermen en behouden voor mens en milieu, terwijl er
ruimte blijft voor maatschappelijke ontwikkelingen?




Duurzaam functioneren
watersystemen
Duurzame Deltasteden

(NWA routes: Blauwe route ; Kwaliteit van de omgeving;
Levend verleden ; Meten en detecteren; Veerkrachtige
samenlevingen; SDG voor inclusieve mondiale
ontwikkeling)
007

Hoe meet en modelleer je de wisselwerking tussen ijs,
atmosfeer en oceaan, zodat de zeespiegelstijging
betrouwbaar voorspeld kan worden?
(NWA routes: Blauwe route)

010

Hoe kunnen we gebouwen en infrastructuur goedko per,
veiliger en duurzamer maken door nieuwe materialen,
technologieën en processen? (aanvulling; Hoe kan de
bestaande infrastructuur worden aangepast om te kunnen
adapteren aan de gevolgen van klimaatverandering,
zeespiegelstijging en bodemdaling?)






Duurzaam gebruik van
zeeën, estuaria en
oceanen
Water & ICT

Natte infra en
kunstwerken

(NWA routes: Circulaire economie ; Levend verleden;
Materialen; Meten e n detecteren; Veerkrachtige

K e n ni s - e n I n n ov a ti e-A g e n d a D el t a t ec h n ol o gi e 20 1 8 -2 02 1

30 /64

#

NWA clusterv ragen

KICs

samenlevingen; Smart, live able cities ; Sport en bewegen)
011

Hoe kunnen we in de toekomst het water zorgvuldig
beheren?




Watermanagement
Water & ICT



Duurzaam gebruik
zeeën, estuaria en
oceanen






Waterveiligheid
Duurzame Deltasteden
Eco-Engineering en
nature based solutions
Watermanagement




Water & Voedsel
Watermanagement




Water & Energie
Watermanagement



Natte infra en
kunstwerken
Duurzame Deltasteden
Eco-Engineering en
nature based solutions

(NWA routes: Blauwe route; Levend verlede n; Log istiek
en transport; Meten en d etecteren; Veerkrachtige
samenlevingen; Smart, liveable cities; SDG voor inclusieve
mondiale ontwikkeling)

012

Hoe functioneren zeeën en oceanen en wat is hun
betekenis voor de toekomst?
(NWA routes: Blauwe route; Energietransitie; Met en en
detecteren)

013

Hoe kunnen we de samenleving op nat uurvriendelij ke
wijze beschermen tegen overstromingen?
(NWA routes: Blauwe route; Levend verlede n; SD G voor
inclusieve mondiale ontwikkeling)

015

Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in
relatie tot de wereldwijd toenemende vraag naar gezond
en veilig voedsel?
(NWA routes: Blauwe route ; Duurzame productie
voedsel ; Gezondheidszorg ; Kwaliteit van de omge ving;
Meten en detecteren; Veerkrachtige samenlevingen)

019

Hoe maken we de transitie naar een volledig duurz ame
energievoorziening?
(NWA routes: Energietransitie ; Kwaliteit van de
omgeving; Materialen; Meten en detecteren;
Quantum/nanorevolutie; Smart, liveable cities)

030

Hoe houden we ons dichtbevolkte land leefbaar?
(aanvulling, voorbeeldvraag: Wat zijn de gevolgen van
klimaatveranderingen en andere mobiliteitspatronen op
het beheer en onderhoud van onze wegen, waterwerken
en railinfra??)




Blauwe route ; Kwaliteit van de omgeving; Leve nd
verleden; Meten e n detecteren; Smart, liveable cities)
055

Hoe wapenen we ons tegen natuurrampen als
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen?
(NWA routes: Blauwe route; Veerkrachtige
samenlevingen; Smart, liveable cities; SDG voor inclusieve
mondiale ontwikkeling)







Waterveiligheid
Duurzame Deltasteden
Natte infra en
kunstwerken
Watermanagement
Eco-Engineering en
nature based solutions
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BIJLAGE 2: DE ROL VAN SLEUTELTECHNOLOGIEËN
Naast de nationale ‘maatschappelijke uitdagingen’ zoals opgenomen in het overkoepelende document
van de Topsectoren67, zijn in dit document ook sleuteltechnologieën benoemd. Ook deze wijken iets af
van de Europese H2020 pendant, de ‘ key enabling technologies68’ van de Europese Unie. Key
enabling technologies worden voornamelijk gesteund in Pillar 2 van H2020 (Leadership in Enabling
Technologies), maar ook in Pillar 3 ‘Societal Challenges’ en in Pillar 1 ‘Excellent science’, met name in
het kader van ‘Future en Emerging Technolologies’. Onderstaande tabel geeft de relaties weer.
Tabel 3: Nederlandse sleuteltechnologieën en hun relatie met de KICs
Nederland
Relevantie voor KICs deltatechnologie
(tussen haakjes het belangrijkste
N.b.: vaak gaat het in de KIC om de toepassing van de
H2020 programma)
technologie(a), observatietechnologie (b) of om de
milieuaspecten (c).
 Duurzaam functioneren watersystemen (c)
Quantumnano-technologie
(H2020 - Nano-technologies)
 Natte infrastructuur en kunstwerke n (a)
Geavanceerde Materialen
(H2020 - Advanced Materials)
 Natte infrastructuur en kunstwerke n (a)
Fabricagesystemen
Processen
(H2020 - Sustainable Process
Industries (SPIRE);
Factories of the Future)
 Water en voedsel (a, c)
Biotechnologie
 Duurzaam functioneren watersystemen (c)
(H2020 – Biotechnology)
 Watermanagement (b)
Fotonica
 Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en oceanen (b)
(H2020 – ICT)



Micronanoelektronica
(H2020 - ECSEL Joint Undertaking)






ICT
(H2020 – ICT)





Water en ICT (a)
Watermanagement (a)
[ICT is ook een toepassing in alle overige KICs]
Waterveiligheid
Watermanagement (b)
Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en oceanen (b)
Duurzaam functioneren watersystemen (b)
observatietechnologie)
[Ruimteonderzoek voor b is ook een toepassing in
alle overige KICs]
Watermanagement (b)
Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en oceanen (b)
Duurzaam functioneren watersystemen (b)



Water en energie (a, c)









Ruimteonderzoek
(H2020 – SPACE)



Meten & Detecteren
(H2020 - European Metrology
Research Programme (EMRP, Art.
185 initiatief)
Elektrochemische Conversie
(H2020 - SC3 - Secure, clean and
efficient energy)

Duurzaam functioneren watersystemen (b)
observatietechnologie)
[Fotonica is ook een toepassing in alle overige
KICs]
Watermanagement (b)
Duurzaam gebruik estuar ia, zeeën en oceanen (b)
Duurzaam functioneren watersystemen (b)
observatietechnologie)
[ICT is ook een toepassing in alle overige KICs]

67 http://www.topsectorwater.nl/wp-content/uploads/2017/08/Verzameling-2pagers-Juli-EZ.pdf
68 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/key-enabling-technologies

K e n ni s - e n I n n ov a ti e-A g e n d a D el t a t ec h n ol o gi e 20 1 8 -2 02 1

32 /64

BIJLAGE 3: DEPARTMENTALE AGENDA’S &
NETWERKPROGRAMMERING
DEPARTMENTALE AGENDA’S
Er is aansluiting tussen de KICs en een aantal departementale agenda’s. Deze agenda’s zijn vaak
interdepartementaal.
Departmentale Agenda

Relevantie voor
KICs
deltatechnologie

Water - Nationaal
Het waterbeleid is weergegeven in de verschillende landelijke,
respectievelijk regionale (strategische) waterplannen.
In het nationaal waterplan 2016-2021 zijn de hoofdlijnen van het nationale
waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke
beleid beschreven. Met het Nationaal Waterplan voldoet Nederland ook aan
de Europese eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de
Richtlijn Overstromingsrisico`s (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie
(KMS). Op termijn zal het nationale waterplan opgaan in het
omgevingsplan.
Beleidsondersteunende programma’s en kennisagenda’s zijn o.a. de
verschillende kennisagenda’s van het Deltaprogramma (waterveiligheid,
zoetwater en ruimtelijke adaptatie), SKIA DG Ruimte en Water
(waterveiligheid, waterkwaliteit en zoetwatervoorziening,
gebiedsontwikkeling & omgevingskwaliteit, energie & ruimte en bodem &
ondergrond) en de innovatieagenda van Rijkswaterstaat.
Water - Internationaal
Naast deze nationale agenda heeft de Nederlandse overheid ook een
internationale waterambitie (IWA) vastgesteld. De focus van de IWA ligt op
stedelijke delta’s en de hieraan toeleverende systemen (stroomgebieden en
toeleverende ketens). De IWA bouwt voort op de langjarige samenwerking
met de partnerlanden zoals in de programma’s Water Mondiaal, Partners
voor Water en bilaterale relaties en staat open voor nieuwe kansen voor
samenwerking. Daarnaast past het zowel bij de op NL zelf van toepassing
zijnde sustainable development goals (SDG) als bij de water gerelateerde
doelstellingen van de SDG4 agenda.
Klimaat
In 2013 is de klimaatagenda verschenen. Deze agenda adresseert zowel
klimaatmitigatie als klimaatadaptatie. In 2016 is dit voor klimaatadaptatie
nader uitgewerkt in de Nationale Adaptatiestrategie. De NAS brengt in vier
schema’s – warmer, natter, droger en zeespiegelstijging – de effecten van
klimaatverandering voor negen sectoren in beeld: water en ruimte; natuur;
landbouw, tuinbouw en visserij; gezondheid; recreatie en toerisme;
infrastructuur (weg, spoor, water
en ook luchtvaart); energie; IT en telecom; veiligheid.
De bedoeling is dat in samenhang met het Deltaprogramma (Delta-aanpak
Ruimtelijke adaptatie) tot een uitvoeringsprogramma wordt gekomen, die
zich zal richten op:
1. verhogen van het bewustzijn van de noodzaak van klimaatadaptatie;
2. stimuleren van het in de praktijk brengen van klimaatadaptatie;
3. benutten en uitbouwen van de kennisbasis;

 Alle KICs

 Duurzame
Deltasteden
 Duurzaam
functioneren
watersys temen

 Alle KICs
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4. adresseren van urgente klimaatrisico’s;
5. verankeren van klimaatadaptatie in beleid en wet- en regelgeving;
6. monitoring van voortgang en effectiviteit van het adaptatiebeleid.
Voedsel
Door het ministerie van EZ is de voedselagenda gelanceerd. Deze agenda
richt zich op veilig, gezond en duurzaam voedsel. De topsector water levert
een bijdrage aan:
· samen met bedrijfsleven en kennisinstituten de kansen en mogelijkheden
van nieuwe eiwitbronnen stimuleren en de innovatiekracht op het terrein
van duurzame eiwitproducten uit zeewier, peulen, bonen en
paddenstoelen;
· een landbouw en levensmiddelensector die, hier en in het buitenland, is
gebaseerd op duurzame grondstoffen en een gezonde bodem, rekening
houdt met biodiversiteit, en die klimaatbestendig is;
· groene gewasbescherming: we werken toe naar gewasproductie vrij van
risicovolle gewasbeschermingsmiddelen en duurzame bescherming van
populaties bestuivers (bijvoorbeeld door het opstellen van een
bestuivingsstrategie);
· minder antibioticagebruik in de veehouderij (door de One Health-aanpak);
· een betekenisvolle bijdrage aan het uitbannen van honger en
ondervoeding in ontwikkelingslanden (onder andere door de inzet van
kennis en innovatie).
Energie
Op 7 december 2016 presenteerde het kabinet de Energieagenda waarin
voor Nederland voor de langere termijn de te maken keuzes en de stappen
worden beschreven om te komen tot een CO2-arme energievoorziening in
2050.
Per energiefunctionaliteit wordt er een transitiepad richting 2050 geschetst
met daarin de bijbehorende beleidsinspanningen en innovatieopgaven. Deze
transitiepaden en bijbehorende innovatieopgaven zullen in de loop van 2017
verder worden uitgewerkt.

 Water en
voedsel
 Duurzaam
functioneren
watersys temen

 Water en
energie
 Watermanagement
 Duurzaam

gebruik estuaria,
zeeën en
oceanen

De inhoudelijke prioriteiten in deze innovatieagenda bouwen voort op de
succesvolle en sluiten aan bij de vijf transitiepaden uit de Energie agenda.
Op hoofdlijnen zal worden ingezet op de volgende prioriteiten:
1. Kracht en licht: Grootschalige productie duurzame energie, ZonPV,
Opslag, Biosolar Cells, Waterstof in de GO, LNG, digitalisering en
synergie met andere opwekkers.
2. Hoge temperatuurwarmte: CCUS, elektrificeren proceswarmte,
warmtepompen, reststoffen delen, warmtenetten, bioraffinage,
bioplastics, conversie biomassa.
3. Lage temperatuur warmte: ZonPV, Zonnewarmte, geothermie,
warmtepompen, isolatiematerialen, biosolar cells, vergisting.
4. Mobiliteit: elektrisch vervoer, biofuels, windfuels, biogas, bioLNG.
5. Natuur en voedsel: groen gas, mestvergisting, WKO en warmte uit
afvalwater.
Circulaire economie:
In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het
kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam
gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Om dit doel te bereiken
moeten we op alle niveaus van onze samenleving actie ondernemen en
duidelijke mijlpalen stellen:

 Duurzame
Deltasteden
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50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en
metalen) in 2030. Deze doelstelling sluit aan bij het ambitieniveau in
vergelijkbare landen.
 Om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren, is op 24
januari 2017 het Grondstoffenakkoord gelanceerd met
de maatschappelijke partners.
Er zijn de volgende drie strategische doelstellingen geformuleerd:
1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze
efficiencyslag kan leiden tot afname van de grondstoffenbehoefte in
bestaande ketens.
2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en
niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door
duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare
grondstoffen. Hiermee maken we onze economie niet alleen
toekomstbestendiger, maar ook minder afhankelijk van fossiele
bronnen en de import daarvan. Verder blijft ons natuurlijk kapitaal
zo behouden.
3. We ontwikkelen nieuwe productiemethodes, gaan nieuwe producten
ontwerpen en gaan gebieden anders inrichten. Ook bevorderen we
nieuwe manieren van consumeren. Dit leidt tot andere ketens die
de gewenste reductie, vervanging en benutting een extra impuls
geven.
Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, stellen alle
ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord vijf
zogenoemde transitieagenda’s op. Hierin hebben de volgende vijf ketens en
sectoren de hoogste prioriteit: biomassa en voedsel, kunststoffen, de
maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen.

NETWERKPROGRAMMERING
Een deel van de benodigde kennis t.b.v. de watergerelateerde nationale en regionale beleidsopgaven
wordt geprogrammeerd in het NKWK.
“Binnen NKWK werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele
vraagstukken en lange termijnontwikkelingen. NKWK brengt de partijen bij elkaar.” 69
NKWK onderz oekslijn

KICs

Kustgenese



Duurzaam functioneren watersystemen

Duurzaam beheer van de grote wateren



Duurzaam functioneren watersystemen

Rivieren



Duurzaam functioneren watersystemen

Water-bodem-interactie zandgronden



Duurzaam functioneren watersystemen

Waterbeheer en bodemdaling



Duurzaam functioneren watersystemen

Noordzee



Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en oceanen

Klimaatbestendige stad



Duurzame deltasteden

69 https://waterenklimaat.nl/
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Marker Wadden



Eco-engineering en nature based solutions

Toekomstbestendige natte kunstwerken



Natte infrastructuur en kunstwerke n

Water en energie



Water en energie

Nationaal Water Model



Water en ICT

Water en voedsel



Water en voedsel

Slim watermanagement



Watermanagement , Water en ICT

Waterkeringen



Waterveiligheid
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BIJLAGE 4: BELANGRIJKE FINANCIERINGSINSTRUMENTEN
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste financiers en financieringsinstrumenten voor de
implementatie van de KIA Deltatechnologie.
Naam
TKI regeling

Schaal
NL

MIT regeling

NL

WBSO regeling

NL

NWO

NL

MinIenM

NL

PvW

Horizon 2020

EU

Cohesie-fondsen
(Interreg)

EU

Omschrijving
De TKI regeling is een (~25%) toeslag op projecten waarin het
bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken onder de
voorwaarde dat het project past binnen TKI Deltatechnologie. De
toeslag wordt in nieuwe PPS projecten weer ingezet.
Rijk en Regio stimuleren in de “MKB-innovatiestimulering Regio en
Topsectoren (MIT)” innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over
regiogrenzen heen. De MIT-regeling kent de volgende instrumenten:
adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&Dsamenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars
en -netwerkactiviteiten. (Bron: RVO)
Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development
(R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de
loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project.
Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. (Bron: RVO)
Ne Nederlandse Organisatie voor Wetenschap en Onderzoek
financiert met name wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse
publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten.
NWO richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en
onderzoeksvelden.
In specifieke calls is samenwerking met het bedrijfsleven expliciet
gezocht. Regelmatig zijn er calls in samenwerking met
vakdepartementen. In die gevallen is in het algemeen meer
samenwerking in de driehoek mogelijk, doordat ook niet-NWO
partijen gesubsidieerd kunnen worden.
IenM investeert vanuit haar wettelijke taken een groot aantal
onderzoeks- en innovatieprojecten.
Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de
uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA)
van de Rijksoverheid. De regeling Partners voor Water vergroot de
waterzekerheid en waterveiligheid, en de toegevoegde waarde van
de Nederlandse watersector. Zij levert ook een bijdrage aan het
oplossen van de wereldwaterproblematiek.
RVO.nl en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit
programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van
Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.
(Bron: RVO)
Horizon 2020 het Europese onderzoeksprogramma waarin zowel
fundamenteel als toegepast onderzoek wordt gefinancierd. Het biedt
veel mogelijkheden om in de driehoek te innoveren, waarbij dit
vrijwel wel altijd in samenwerking met partijen uit andere lidstaten
moet worden uitgevoerd.
INTERREG wil Europa sterker maken en de economische verschillen
tussen regio’s en lidstaten verkleinen door samenwerkingsprojecten
te stimuleren. In 79 programma’s werken landen en regio's op
verschillende manieren samen aan innovatie, onderzoek, duurzame
energie, klimaatadaptatie en transport. (Bron: RVO).
T.o.v. Horizon 2020 ligt de nadruk veel meer op regionale
toepassing/validatie.
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LIFE

EU

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling
en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid.
De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het
programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:

Joint Programming
initiatieven (ERAnetten/Art.185)

NL/EU

natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden)
milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van
innovatieve milieutechnologieën)
klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).
Bron: RVO)
Joint Programming Initiatieven zijn Europese samenwerkingen
tussen lidstaten. Belangrijk voor Deltatechnologie is het JPI Water in
a Changing World en JPI Oceans. Via deze samenwerking worden
calls voor onderzoek en innovatie gepubliceerd, waarbij de nationale
middelen een Europese toeslag ontvangen, mits hiervoor een
zogenaamd H2020-ERA-net project wordt binnengesleept.
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BIJLAGE 5: UITGEBREIDE VERSIE VAN DE KICS
KIC WATERVEILIGHEID
Uitdaging
Link met SDG:

Het voorkomen van overstromingen is zowel nationaal als mondiaal een grote aan
klimaatverandering gerelateerde uitdaging. In Nederland is de nieuwe op risicogebaseerde normering een enorme transitie. In lijn met de nieuwe normering zal
het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 ca. 1900 km
waterkeringen sneller, beter, goedkoper en duurzamer op orde brengen. Hierbij
wordt rekening houden met de hele levenscyclus op zowel dijkvak, dijktraject als
systeemniveau en de koppeling met gebiedsprocessen.
Internationaal gaat het over omgaan met rampen (disaster risk reduction),
preventie, (ruimtelijke) adaptatie, respons en herstel, systemen voor early warning,
en voorspelling van hoogwaterstanden, dijksterktes, overstromingen en schade.
Zowel nationaal als internationaal is er extra aandacht voor wateroverlast.

Voorbeeld

Grote en ongestoorde monsters zijn nodig om de
sterkte van de dijk en het grondmateriaal in het
laboratorium te testen. In het kader van de
projectoverstijgende verkenning macrostabiliteit
(POVM) van het HWBP is hiervoor een nieuwe,
grote diameter sampler ontwikkeld. Hier werken WS
Rivierenland, HHSK, Deltares en diverse
marktpartijen nauw samenwerken.

Pilots/
proeftuinen










Projectoverstijgende verkenningen en innovatieve pilots HWBP
Flood proof Holland: test- en demonstratiesite innovatieve noodmaatregelen.
Markermeerdijken (Hollands Noorderkwartier)
Verticale geotextielen tegen piping (waterschap Rivierenland)
PPS Waterroute
De Nieuwe Afsluitdijk
Maaswerken/Grensmaas
Kustlijn management

TKI projecten70








Community ModelXBeach voor kusttoepassingen (DEL001)
ROBAMCI (DEL002)
Fase 2 Numeriek Model zettingsvloeiing (DEL003)
Dynamica van waterbouwkundige constructies (fase 1) (DEL008)
Flood Mitigation Measures under Forecast Uncertainty (DEL010)
WANDA ontwikkeling t.b.v. veilig, robuust en optimaal leidingtransport in
dichtbevolkte deltasteden (DEL013)
Groundwater Chautauqua Project: groundwater security information system
(DEL016)
Betrouwbare overstromingskaarten op basis van Social Media (DEL018)
Het Dotterproject (DEL025)
ROBAMCI fase 2 verdieping (DEL027)
Ontwikkeling en validatiue Deltares Large Diameter Sampler, DLDS (DEL038)
ROBAMCI fase3, verdieping en verbetering (DEL054)
Grassblock-proef (WEnR10)








EU projecten

 ANYWHERE
 Blue-Action

70 TKI projecten vallen vaak onder meerdere KICs, om dubbeltellingen te voorkomen staan ze in de KIA onder 1 KIC vermeld.
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BRIGAID
CoupledIceClim
HYDRALAB-plus
IMPREX
MOBNET
System-RISK

NWA
clustervragen71

 Hoe wapenen we ons tegen natuurrampen als aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen en overstromingen? (055)
 Hoe houden we ons dichtbevolkte land leefbaar? (030)
 Hoe kunnen we de samenleving op natuurvriendelijke wijze beschermen tegen
overstromingen? (13)

K&I vragen

 Veiligheidscultuur en -beleving in het buitenland
 Internationaal toepasbaar maken van waterveiligheidsconcepten (inclusief
meerlaagsveiligheid), afwegingsmethodieken en voorspellingsinstrumenten
 Hoe kunnen nieuwe meettechnieken ingezet worden om een beter beeld te
krijgen van de werkelijke sterkte van waterkeringen en voor ruimtelijke kwaliteit?
 Hoe kan beheer (en actieve zorgplicht) geoptimaliseerd worden gegeven de
gehele lifecycle?
 Hoe kunnen we ruimtelijke kansen (d.w.z. integrale gebiedsontwikkeling) beter
benutten? Hoe om te gaan met kritieke infrastructuur?
 Hoe moeten slimmere, duurzamere, multifunctionele en robuuste waterkeringen
worden ontworpen?

Lopende
programma’s

 HWBP: samenwerking met markt en kennisinstellingen
 taskforce Deltatechnologie: leren van alle uitvoeringsprojecten, toepassing in
nieuwe projecten
 WTI implementatie instrumentarium voor waterschappen met ingenieursbureaus
 NKWK-onderzoekslijn: Waterkeringen
 Verder: STW project SAFELEVEE,STW All-Risk, Ons Water. EU projecten
 Valorisatieprogramma Deltatechnologie (VP Delta)

(Nieuwe)
accenten

 Risicogestuurde afweging van maatregelen over de hele levenscyclus van
waterkeringen
 Meer te halen uit beoordelingen op maat
 Beter Leren Keren door veldmetingen en monitoring72
 Reststerkte
 Verouderingsgedrag en levensduurvoorspellingen
 Nootmaatregelen tussen afkeuren en versterken
 Nieuwe beleidsvraagstukken agv overstap nieuwe normen
 Nieuwe IT en data ontwikkelingen zoals aardobservatie
 Impact en impact modellering
 Meer integraliteit in ruimteschalen (meekoppelen gebiedsinrichting, natuur en
economische functies), tijdschalen (operationele waarschuwingen, lange
termijnbeleid), en systeemschalen (klimaat/weer, stroomgebieden en regionale
systemen)
 Wateroverlast en ruimtelijke inrichting

71 NWA clustervragen zie hiervoor ook bijlage X
72 Beter Leren Keren door veldmetingen en monitoring; Hoe meer te halen uit beoordelingen op maat?;
Systeemwerking met implicaties voor waterveiligheid, E N W a d vi ez e n, juni 2017
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 Betrokkenheid en deelname van burgers: burgerparticipatie, risicocommunicatie,
evidence based.
 Omgaan met rampen: multihazard resilience, critical infrastructure
 Systeemwerking met implicaties voor waterveiligheid
 Adaptieve strategie, waarbij de lange termijn strategie de actie van morgen
bepaalt
 Richtlijnen voor Nature based solutions for disaster risk reduction
Marktkansen








Cross-overs

 Topsectoren: Energie (windmolens op waterkeringen, gaswinning), ICT (omgaan
met data, monitoringsgegevens en technieken)

Innovatieve dijkconcepten zoals dijkstabilisator, mobile kering en dubbele dijk
Integrale concepten met afwegingsmethodieken toepasbaar in buitenland
Internationaal toenemende belangstelling voor nature based flood defences.
Nieuwe informatiediensten voor calamiteitenbeheersing
Early warning informatiediensten wereldwijd, gebruik van globale modellen
Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: hoogwater preventie
Polen en Mexico. Havens, kust- en rivierwerken Colombia. Deltaplan Vietnam.
Jakarta
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KIC DUURZAME DELTASTEDEN
Uitdaging
Link met SDG:

Ook bij de steeds extremer wordende weer-scenario’s (denk bijv. aan grote
ruimtelijke verschillen in regenintensiteit, droogte en hitte in de stad) willen wij het
leven in steden en het stedelijk gebied leefbaar houden. Klimaatverandering is één
van de belangrijke uitdagingen om steden gezond, veilig en welvarend te houden.
Er komen echter veel meer vraagstukken af op de stad. Het inrichten van een
klimaatbestendige stad zal integraal gekoppeld moeten worden aan andere
transities o.a. op het terrein van energie, waterkwaliteit, circulaire economie en
mobiliteit.

Voorbeeld

Start-up Rain(a)way wordt
gesteund vanuit het
samenwerkingsverband VPdelta
en heeft ondertussen
verschillende projecten
uitgevoerd zoals Katshoek
Garden. 73

Pilots/
proeftuinen

 Proeftuinen in Rotterdam als onderdeel van Resilient Delta Cities (RDC), ZoHo,
Woerden en pilots binnen het programma Klimaat actieve Stad (waterschappen
en gemeenten)
 Stadshavens
 Getijdepark de Esch
 Building with Nature in de Stad
 Citydeal Dordrecht
 Amsterdam Rainproof74
 Waterlab TU Delft

TKI projecten70

















Best Management Practice Adaptief Ingrijpen (DEL030)
Aanpak bodemdaling Gouda (DEL033)
COSIA (DEL035)
Procesparameters en kwaliteit (DEL037)
Towards improving soft sediment /tailings consolidation (DEL042)
Participatieve monitoring stedelijke waterkwaliteit (DEL046)
Point of Care diagnose voor watergerelateerde ziekteverwerkkende virussen in
het milieu (DEL056)
D HYDRO Suite, Urban (DEL060)
The use of Mysid shrimps in the environmental risk assessment of plant
protection products (WEnR17)
Validatie en calibratie datasets aquatisch milieu (WEnR18)
Trillings richtlijn (SBR01)
Ontwerpen van geokunststoffen (SBR02)
Omgevingsbeinvloeding tgv inbrengen en trekken van stalen elementen (SBR03)
Klimaatneutrale stad (SBR04)
Energiezuinige installaties van civiele kunstwerken (SBR05)

73 http://rainaway.nl/space-and-places/#prettyPhoto
74 https://www.rainproof.nl/
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Hydraulische belasting en effecten voorstuwingsssystemen en schepen (SBR06)
Grensvlakstabiliteit, golven en stroming (SBR07)
Versnellen rijpen baggerspecie in geotextiele tubes (SBR08)
Handboek uitvoeringsaspecten (SBR09)
Ontwerpregels dichte granulaire filterconstructies van breuksteen (SBR10)
Scour Manual (SBR11)
Klimaat en DGWW fase 2 (SBR12)
Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen (TNO01)

EU projecten







EN-SUGI
EXPAND
GROW GREEN
Nature4Cities
NATURVATION

NWA
clustervragen

 Hoe kunnen we de kwaliteiten van de ondergrond beschermen en behouden
voor mens en milieu, terwijl er ruimte blijft voor maatschappelijke
ontwikkelingen?
 Hoe kunnen we de samenleving op natuurvriendelijke wijze beschermen tegen
overstromingen? (013)
 Hoe houden we ons dichtbevolkte land leefbaar?
 Hoe bereiden we met name stedelijke gebieden voor op de gevolgen van
klimaatverandering, vooral pieken in temperatuur (urban heat) en neerslag
(water)? (afgeleid van 008)
 Hoe kunnen we gebouwen en infrastructuur goedkoper, veiliger en duurzamer
maken door nieuwe materialen, technologieën en processen? (010)

K&I vragen

 Inzicht in het totaalsysteem van de klimaatbestendige stad, de samenhang
tussen verschillende deelsystemen (o.a. (grond)water, riolering, bodem, groen,
infrastructuur, ICT en ruimtelijke inrichting) en de relaties tussen verschillende
ecologische, technische en sociale subsystemen.
 Hoe kunnen we leren van praktijkexperimenten en pilots: wat werkt in de
praktijk, welke maatregelen en innovaties moet je prioriteren en hoe gebruik je
bestaande kennis?
 Governance: Hoe kom je tot een gezamenlijke ambitie? Hoe ziet een
toekomstige duurzame stad eruit? Hoe kun je meekoppelen met andere
(ruimtelijke) ontwikkelingen in de stad en wat zijn mogelijke
samenwerkingsmodellen? Hoe kan worden gestuurd op klimaatadaptief
handelen? Hoe ga je om met verschillende type buien/wateroverlast?
 Hoe financier je het?
Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie, CAS, Connecting Deltacities,
Urbanising Delta’s of the World, ERAnetClimate Services, Klimaat Actieve Stad,
Grondstoffen en energiefabriek, Duurzaam GWW en NKWK-onderzoekslijn
Klimaatbestendige stad, Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities, City deal
klimaatadaptatie, Adaptive Circular Cities, Living-lab Overijssel, Amsterdam
Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Valorisatieprogramma
Deltatechnologie (VPdelta)

Lopende
programma’s

(Nieuwe)
accenten

 Integrale benadering stadontwikkeling (drinkwatervoorziening, hitte stress,
vervanging rioleringen), maar ook energie transitie en circulaire economie
 Reductie overlast (lawaai, stremming, etc.) bij bouwen in de stad
 Grondwater en funderingen
 Nieuwe IT en data ontwikkelingen zoals aardobservatie
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 Integrale stadontwikkeling door koppeling met wateropgave
 Risicogestuurde afweging (Assetmanagement op Life-Cycle Costing ) voor de
verschillende netwerken binnen een stad (kabels, leidingen en riolering) om de
functies in een stad te kunnen garanderen (riool van de toekomst).
 Bodemdaling: mitigatie en adaptatiemaatregelen inclusief meting van
ongelijkmatige zettingen en de effecten daarvan op de infrastructuur met
handelings- perspectief.
 Schaderamingen van klimaateffecten
 Kosten en baten van ruimtelijke adaptatiemaatregelen,
 Selectie en effectiviteit van (ruimtelijke, groen/blauwe) adaptatiemaatregelen
 Meer/betere afstemming tussen rijksoverheid/TO2 instituten/bedrijfsleven met
de gemeenten
 Water en hitte
 Water en gezondheid
Marktkansen

 Smart Deltacity Sensing, ontwerp, planning en bouw: stedelijke klimaatscenario’s,
planningstools en sessies (interactive/ collaborative modelling), instrumenten en
(grafische) tools voor monitoring met klimaatvariabelen, klimaatimpact (3Di) en
afwegingsmethodiek, stresstesten.
 Innovaties en enabling technologies rond klimaatadaptief bouwen en hergebruik
grondstoffen zoals grindkolommen

Cross-overs

 Link met KICs Waterveiligheid, Water & Voedsel, Natte infra en kunstwerken,
Watermanagement
 TKI Watertechnologie
 Topsector Creatieve Industrie urban design
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KIC NATTE INFRASTRUCTUUR EN KUNSTWERKEN
Uitdaging
Link met SDG:

De komende jaren bereikt zowel in Nederland als in het buitenland veel met name
naoorlogse infrastructuur het einde van haar levensduur. Dat geldt in de breedte
voor transportinfrastructuur (havens, vaarwegen, wegen, offshore, kleine
ondergrondse leidinginfrastructuur, energienetwerken en rioleringen), en specifiek
voor natte kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen. Dit betekent voor de
komende decennia een enorme vervangings- en renovatieopgave (VenR) van natte
kunstwerken. Het doel is om op systeemniveau de functionaliteit van een
klimaatbestendig netwerk te realiseren tegen een zo laag mogelijke CO2 footprint,
materiaal en energieverbruik (het liefst energieneutraal) beschouwd over de hele
levenscyclus.

Voorbeeld

In het kennisprogramma Natte
Kunstwerken werken Rijkswaterstaat,
de kennisinstellingen Deltares, TNO en
Marin met de marktsector samen aan
vragen rond de vervangingsopgave. Zo
worden de kansen van meten en
monitoren voor de bepaling van de
technische en functionele
restlevensduur voor bestaande en
nieuwe kunstwerken onderzocht en
worden tools ontwikkeld om de
krachten op schip en constructie tijdens
invaren en nivelleren te kunnen
bepalen. 75

Pilots/
proeftuinen







Vervangingsopgave stuwen in de Maas (Grip op de Maas) bij de Bouwcampus
TKI: zie hieronder
Haukus sluis, Afsluitdijk en Keersluis Gouda
IJmuiden
Terneuzen

TKI projecten70






Lange Termin Metingen (DEL006)
JIP HawaIII (DEL007)
Deltares sheer cell voor selectie van boorvloeistoffen (DEL011)
Kennisprogramma Natte Kunstwerken (TNO02 en DEL050)

EU projecten

 LEILAC

NWA
clustervragen

 Hoe kunnen we gebouwen en infrastructuur goedkoper, veiliger en duurzamer
maken door nieuwe materialen, technologieën en processen? (010)
 Hoe kunnen we een werkelijk circulaire economie realiseren en zo industriële
productie van goederen minder afhankelijk maken van primaire grondstoffen?
(052)
 Hoe wapenen we ons tegen natuurrampen als aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen en overstromingen? (055)
 Hoe houden we ons dichtbevolkte land leefbaar? (030)

K&I vragen

 Probabilistische toetskaders voor het voorspellen van einde technische en
functionele levensduur voor verschillende functies.
 Levensduur verlengende maatregelen, zoals inspectie- en
monitoringsprogramma’s, reparatie- en onderhoudstechnieken, efficiënter
gebruik.
 Innovatieve vervanging- en renovatiewijzen, zoals standaardisatie, toepassen
van C2C-principes en energieproducerende kunstwerken.
 Scenario’s voor transportsystemen, infrastructuurnetwerken van de toekomst in

75 www.NatteKunstwerkenvandeToekomst.nl
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relatie tot ruimtelijke ordening en maatschappelijke en klimatologische
veranderingen: waterafvoer, scheepvaart (zie: Deltascenario’s).
 Scenario’s voor een klimaatbestendig watersysteem in de toekomst, waarbij
rekening wordt gehouden met de verschillende watergerelateerde functies van
kunstwerken in relatie tot ruimtelijke ordening en maatschappelijke en
klimatologische veranderingen: waterafvoer, scheepvaart (zie: Deltascenario’s).
 Toepassing van innovatief materiaalgebruik zoals vezelversterkt kunststof.
Lopende
programma’s

 RWS: Sluizenprogramma, Programma Vervanging en Renovatie
(VenR), MultiWaterWerk,
 ROBAMCI
 NKWK-onderzoekslijnToekomstbestendige Natte Kunstwerken
 Kennisprogramma Natte Kunstwerken (TNO, Deltares, Marin, RWS)
 HWBP: (als er een POV Natte Kunstwerken komt)
 Interreg project Fair

(Nieuwe)
accenten

 Sluisinnovaties zoals bellenschermtechnologie, opvouwbare (houten) sluisdeur,
vezelversterkte kunststofsluisdeuren, kantelsluis en visvriendelijke gemalen,
energiezuinige sluizen/ energieopwekkende sluizen.
 Gebruik hernieuwbare grondstoffen, nieuwe betontechnologie, als alternatief
voor cement
 Invloed ontwikkeling scheepvaart (grootte, type aandrijving) op belastingen en
dimensionering van natte kunstwerken
 Schip als sensor
 Digitaal bouwen en simuleren van het bouwproces
 Vergroenen harde structuren (ecologische ontwerpen)
 Levensduur verlengende maatregelen
 Functiecombinatie: energiezuinige sluizen/ energieopwekkende sluizen.
 Optimalisatie functioneren netwerk met kunstwerken middels integrale
benadering
 Risicobenadering (semi kwantitatief)
 ASR en wapeningscorrosie
 Bescherming van besturingssystemen tegen cyber crime.
 Particle Image Velocimetry voor detailhydrodynamica
 Vergroenen harde structuren (ecologische ontwerpen)
 Stuwconcepten
 Het optreden van trillingen bij het ontwerp van natte kunstwerken
 Restlevensduur-voorspelling bestaande kunstwerken m.b.v. inspectie- en
monitoringstechnieken en modellen.
 Nieuwe systeemkennis kan tot nieuwe inzichten leiden dat kunstwerk: niet altijd
vervanging
 Herstel vismigratievoorzieningen
 Kansen nieuwe meetmethodieken

Marktkansen

 RWS / Waterschappen / Provincies / gemeenten: kleinere vervangingsopgave,
beter benutten kansen voor integrale aanpak.
 Export NL kennis van nieuwe materialen, monitorings- en inspectietechnieken,
modellen en restlevensduurvoorspellingen op het gebied van sluizen naar landen
waar zichtbare groei is van transport op water
 Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: Havens, kust- en
rivierwerken Colombia, Bangladesh, Iran.

Cross-overs



Data (KIC Water en ICT), KIC Eco-engineering en Nature based solutions
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Maritiem en Watertechnologie
Topsectoren: Logistiek, Hightech Systemen & Materialen

KIC WATERMANAGEMENT
Uitdaging
Link met SDG:

Ongelijke en ongelijkmatige verdeling van water kan leiden tot watertekorten,
verzilting en wateroverschot en daarmee tot conflicten tussen gebruikers en
gebruiksfuncties. Benutten en sturen van water voor de diverse maatschappelijke
en economische functies vraagt om keuzes op nationale, regionale en lokale schaal
in de verdeling van schaars water (kwantitatief en kwalitatief, KRW). Daarbij gaat
het ook om afstemming tussen vraag en aanbod door de inrichting van het
watersysteem, de mogelijkheden om water vast te houden, prioriteiten in het
gebruik, het voorspellen en voorkomen van wateroverlast/schade. Slim
watermanagement vergt beheergrens-overstijgende afwegingen en betreft een
cultuuromslag op operationeel, strategisch, management en bestuurlijk niveau.

Voorbeeld

Water Nexus is een nieuw NWOSTW onderzoeksprogramma
onder leiding van de WUR met 25
partners van bedrijfsleven,
onderzoeksinstituten en overheid
die hierin samenwerken om
strategieën en oplossingen te
ontwikkelen om de watervoorziening en de vraag naar water
tussen industriële en landbouwsystemen te balanceren.

Pilots/
proeftuinen






TKI projecten70






EU projecten






NWA
clustervragen

 Hoe kunnen we in de toekomst het water zorgvuldig beheren? (11)
 Hoe wapenen we ons tegen natuurrampen als aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen en overstromingen? (55)

76

Zoetwaterpilots Deltaprogramma
BwN beekherstel
pilots binnen programma Slim Water Management
EU projecten, bijvoorbeeld IMPREX, Primavera

Zoutmanagement in zoektoch naar zouttolerante aardappelen (DEL009)
Grondwatermakers van de Achterhoek (DEL012)
Passive sampling: monitoring gewasbeschermingsmiddelen (DEL015)
WATERSPRING: assessing water related risks to the industry and other
stakeholders (DEL058)
 Monitoring van grondwaterstroomheden (DEL067)
 Doorontwikkeling MONQI (WEnR01)
 Groene Cirkels (WEnR03)
ERA4CS
EU-MACS
IC4Water
INVISIBLE WATERS

76 http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Agrotechnology-and-Food-Sciences/Sub-department-of-EnvironmentalTechnology/Water-Nexus.htm
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 Big data: kunnen we grote datasets en het verzamelen daarvan benutten voor
het realiseren van waarden, het genereren van inzichten en het verkrijgen van
antwoorden? (112)
 Wat zijn de gevolgen van nieuwe technologieën en big data op de effectiviteit
van bestuur en rechtstaat? (109)
K&I vragen

 Kansrijke besluitvormingsprocessen, effectieve instrumenten of procedures en
passende arrangementen. Beheerscenario’s en een beslissingsondersteunend
systeem (BOS). Sturing, stuurknoppen en bandbreedte in het systeem.
Schadefuncties bij te droog en te nat. Criteria gebruik je voor selectie van
beheerscenario’s? Welke mogelijkheden zijn er om te optimaliseren (ook ten
aanzien van bijvoorbeeld energieverbruik) , criteria voor keuzes.
 Ontwikkeling van een snelle instrument (Rapid Assessment Tool) waarmee
minimaal tweemaal daags de waterbalans op landelijke en regionale schaal kan
worden doorgerekend ten behoeve van operationeel beheer.
 Hoe kun je het watersysteem slimmer inrichten (natuurlijke beekherstel) en
maatregelen nemen om water vast te houden (landbouw op peil/bufferboeren).
Welke invloed hebben deze maatregelen op de waterkwaliteit en de ecologie?
 Welke gevolgen hebben nieuwe stoffen op het aquatisch ecosysteem?
 Buitenland/export: Hoe kun je met weinig middelen en weinig beschikbare data
toch slimme keuzes t.a.v. waterinrichting en waterbeheer maken?
 Hoe kunnen gebruikers bijdragen aan een optimaal watermanagement? De boer
als waterbeheerder bijvoorbeeld.

Lopende
programma’s

 RWS en waterschappen: Programma Slim Watermanagement, Deltaprogramma
zoetwater, Digitale Delta (open boezem-open data), Waterwijzer Landbouw en
Waterwijzer Natuur, IMPREX en WaterNexus.
 NKWK onderzoekslijnen: Slim Watermanagement, Lumbricus, Nationaal Water
Model, Rivieren, Klimaatbestendige Stad, SAT-WATER
 Delta aanpak waterkwaliteit
 Valorisatieprogramma Deltatechnologie (VP Delta)

(Nieuwe)
accenten

 Big data, ‘Internet of Things (IoT): Wie is eigenaar van data? Hoe kunnen we
data van andere partijen benutten en weer delen? Hoe betrouwbaar is data?
Wat betekent dit soort data voor de modellen die we gebruiken in het
operationele waterbeheer?
 ICT en aardobservatie met satellieten
 Integraal instrumentarium voor verzilting
 Vernieuwing waterverdelingsinstrumentarium
 Waterkwaliteit, verontreinigingen (mede irt gezondheid, water & voedsel)
 Watervoorziening
 Internationaal: finance en governance van water resources en adaptief
waterbeheer

Marktkansen

 Van data naar producten/diensten door koppeling en ontwikkeling van sensoren,
modellen en (ict) systemen, Future Weather scenario’s.
 Beslissingsondersteunende systemen in 2020
 Simulaties, Serious games voor verdelingsvraagstukken
 Nieuwe businessmodellen, en opschalen naar buitenland

Cross-overs




Link met meerdere KICs: Water & Voedsel, Water & ICT, Water & Energie,
Natte infra en kunstwerken.
Topsectoren: Agri&Food, Logistiek, ICT
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KIC WATER EN VOEDSEL
Uitdaging
Link met SDG:

De wereldbevolking groeit. De vraag naar voedsel neemt toe, vooral rondom
grootstedelijke gebieden. Voedselproductie heeft grote gevolgen voor de
(grond)watervoorraden en kan o.a. leiden tot versnelde verzilting en bodemdaling en
afname van de kwaliteit van ecosystemen. Door klimaatverandering hebben wij
steeds vaker te maken met periodes van te veel of te weinig water. Voldoende
schoon en zoetwater voor voedselproductie is dan ook een grote opgave. Hierdoor
komt de voedselzekerheid in gevaar. De belangrijkste uitdaging voor de komende
jaren is het efficiënter omgaan met voedingstoffen, rest- en afvalstromen, voor een
goed ecosysteem in bodem en water en voor de voedselzekerheid wereldwijd.

Voorbeeld

In het kader van de POV Waddenzeedijken wordt een laaggelegen deel van de huidige landbouwpolder
ingericht voor sedimentatie van slib uit de Eems-Dollard, terwijl een ander deel van het gebied kan worden
benut voor de teelt van kokkels en zilte gewassen als zeekraal en zeester (dubbele dijk concept).

Pilots/
proeftuinen








TKI projecten70 







EU projecten

77

Zilt proefbedrijf Texel,
Binnendijks kokkelteelt in polder Wassenaar op Texel,
Achteroevers Wieringermeer,
BwN beekherstel (ook gericht op langer vasthouden van water voor landbouw),
Veenweide innovatiecentrum
Greenport Westland-Oostland
Duurzaam beheer van stikstof in stortplaatsen (DEL044)
Ethiopie Water Initiative (WEnR02)
Nauwkeurigheid voorspeld bodemvochtgehalte (NaVoBoVo) (WENR04)
Sludge2Soil: Van zuiveringsslib naar mestsstoffen en bodemverbeteraars
(WEnR08)
Proefpolder kringlooplandbouw (WEnR09)
Flutox (WEnR12)
Fulvozuren: een duurzaam alternatief voor synthetische chelaatmeststoffen
(WEnR16)
Perspectieven voor toepassing van herwonnen humuszuren in de landbouw
(WEnR19)

 AfriAlliance

77 http://www.ee-eemsdelta.nl/nieuws/nieuws/proefproject-dubbele-dijk-dient-drie-doelen
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CERES
FERT INNOWA
FTI Cocoon
INSPIRATION
MADORWATER
MAGIC
SIM4NEXUS
WaterWorks2015

NWA
clustervragen

 Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd
toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel? (015)
 Zou een doorontwikkelde zeewierteelt de mensheid kunnen voorzien van voeding,
grondstoffen en energie? (onderdeel 016)
 Hoe kunnen we de cycli van koolstof, stikstof en fosfor beter benutten? (009)

K&I vragen

 Gebruik van zilt/zout water in voedselproductie;
 Vereisten en mogelijkheden voor waterkwaliteit en waterhergebruik in
voedselproductie, met speciale aandacht voor filtering en hergebruik van
grondstoffen en nutriënten.
 Klimaatverandering in relatie tot waterbeschikbaarheid en duurzame landbouw in
de wereld. Resilience: hoe kan de primaire sector hierop anticiperen? Hoe draagt
huidig gebruik van kwetsbare landbouwgebieden bij aan de problematiek van
water en klimaat (e.g. veenweidegebieden, overbegrazing en ontbossing)?
 Integraal zicht op water in de hele voedselketen (van grond tot mond) : van
integraal watermananagement en governance modellen tot specifieke
technologieën voor waterbesparing
 Wat zijn de effecten van individuele maatregelen om zoetwaterbeschikbaarheid te
vergroten en wat als ze gezamenlijk worden beschouwd?
 Hoe ontwikkelt de land- en tuinbouw sector zich de komende jaren? Rol van de
stadslandbouw, verticale landbouw e.a. vormen
 Hoe kan watervraag en aanbod beter bij elkaar gebracht worden? Het komt water
van de juiste kwaliteit, op het juiste tijdstip, op de juiste plek voor de juiste vraag
bijvoorbeeld voedselproductie. En hoe kunnen gebruikers hierbij betrokken
worden. 78
 Hoe maken we het landgebruik afhankelijk van waterbeschikbaarheid in plaats van
andersom? Kunnen en moeten er andere gewassen of andere variëteiten geteeld
worden (denk aan zouttolerantie en droogteresistentie), en blijven
productiegebieden onder invloed van verzilting gewassen leveren? 79
 Wat is de meerwaarde van ondergrondse waterberging voor de
zoetwatervoorziening? Hoe kan water beter worden hergebruikt tussen sectoren
(drinkwaterwinning, industrie en landbouw), hoe kunnen we het
grondwatersysteem beter kunnen laten werken om water langer beschikbaar te
houden in het gebied? Wat is het lange termijn effect van waterberging en
inundatie op de bodemkwaliteit in de toekomst? 79
 Wat is de invloed van zoutwater op de gewaskwaliteit? Hoe is zoet en zout water
verdeeld in de ondergrond? Wat is de dynamiek van het zoutgehalte en hoe kan
zout water beter of anders worden benut? Met welke maatregelen kan de
zoetwaterbel in de ondergrond worden beïnvloed? Wat zijn de mogelijkheden van
zoetwateraanvoer vanuit grote bekkens en van opschaling van de waterhouderij
(zoet duinwater opslaan in sloten, zoetwaterbel vergroten en regenwater

78 Op weg naar een Kennisagenda voor Water en Voedsel” Deltares en Wageningen Research, concept april 2017
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vasthouden)? 79
 Hoe kunnen de hoge kosten door verloren oogsten bij extreem weer en export
worden verzekerd en wat te doen met overspoeling van gewassen met vervuild
water bij een wateroverlastperiode? Hoe kan de voorspelbaarheid van extremere
gebeurtenissen verder worden verbeterd vor het waterbeheer?79
Lopende
programma’s

 More crop per drop (watertechnologie), klimaatpilots, Deltaprogramma Agrarisch
Waterbeheer, Achteroevers, Delta aanpak waterkwaliteit
 EU: Climate KIC, Climate Smart Agriculture programma, Metropolitan Foodclusters,
Goede grond voor een duurzaam waterbeheer, project COASTAR, ERA-netten JPI
FACCE en JPI Water

(Nieuwe)
accenten

















Slim watermangement in relatie tot het gebruik van water voor de landbouw
Hergebruik van stedelijke (afval)waterstromen in de agrarische sector
Waterbesparing in de gehele waterketen.
Monitoren waterkwaliteit in relatie tot voedselzekerheid (nutriënten,
gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten etc)
Waterkwaliteit en gevolgen verzuring op mariene ecosysteem
Toepassing van watergebruik, verdeling en – beschikbaarheids modellen op
mondilae, regionale, nationale en veld schaalwater en agro-economische kennis
koppelen
Verbeterd bodembeheer
Acceptatie van consumenten en de agrarische sector van nieuwe producten
(efficiëntere gewassen, verandering dieet), teeltmethoden en omgaan met zilt
water of hergebruikt ‘afvalwater’
Inzet high-tech waterbesparende technologieën in hoogproductieve systemen en
vergroten resource-efficiency
Migratie-droogte-klimaatverandering (internationaal)
Multi-functioneel land- & watergebruik (nationaal/internationaal)
Blue Growth/teelt op zee
Meer publiek-private samenwerking

Marktkansen

 Inzet van beschikbare mondiale voedsel en watermodellen (o.a. Hi-Aware) voor
o.a. conflictvoorspelling en beheersing
 Adviezen voor waterbeheer in relatie met voedselproductie
 Apps voor water op bedrijfsniveau, zoals de Waterwijzer Landbouw79, Hydrometra
, Bedrijfswaterwijzer80, NitraatApp81,
 Nieuwe concepten voor voedselproductie op zee (zeewier, schelpdieren)
 Nieuwe businessmodellen

Cross overs

 KIC Duurzame Deltasteden
 TKI Watertechnologie
 Topsectoren: Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, HTSM.

79 http://www.wur.nl/nl/project/Waterwijzer-Landbouw.htm
80 https://www.agriwijzer.nl/product/17
81 https://www.waterinnovatieprijs.nl/project2016/nitraat-app/
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KIC WATER EN ENERGIE
Uitdaging
Link met SDG:

Om de verdere opwarming van de aarde te beperken is in 2016 in Parijs een nieuw
klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is de transitie naar een
duurzame energievoorziening, mondiaal maar ook nationaal. Deze KIC wil bijdragen
aan de klimaatdoelstelling van Parijs met zowel opwekking van energie uit het
watersysteem als buffering van energie in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod
van zon- en windenergie). De grote uitdaging is de continue beschikbaarheid van
duurzame energie (24/7 en seizoens-onafhankelijk). Het gaat in deze KIC ook over
de koppeling van duurzame energie met waterbouwkunde (dijken, off-shore).

Voorbeeld

Op 10 januari 2017 vond de
officiële startbijeenkomst plaats
van het Nationaal Consortium 'Zon
op Water'. Dit samenwerkingsverband van bedrijven,
kennisinstellingen en overheden
heeft de ambitie om drijvende
installaties van zonnepanelen te
ontwikkelen en de realisatie van
drijvende zonneparken te
bevorderen. Om precies te zijn:
82
2000 hectare in 2023.

Pilots/
proeftuinen

 Energiegebruik gemalen bij Waterschap Zuiderzeeland
 RWS ambitie om de scheepvaartcorridor Rotterdam-Antwerpen energieneutraal
te maken in 2030, waarbij innovatieve pilots nadrukkelijk een rol krijgen
 Testlocatie drijvende zonnepanelen (Slibdepot Slufter op Tweede Maasvlakte);
 Flexibele aansturing Kreekrakgemaal;
 Waterkrachtcentrales op kribkoppen (IJssel)
 Thermische energie uit oppervlaktewater Ijssel en Nieuwe Meer Amsterdam
 Grevelingen Tidal Testing Center (Flakkeese spuisluis)
 Test vrije stromingsturbines bij Den Oever en Oosterscheldekering
 Teste drijvende stromingsturbines in het Marsdiep
 Blue Energy en Blue Battery
 Smartpolder
 Pilots Grip op de Maas

TKI projecten70

 Enhancing dam safety and reservoir management in India (DEL047)

EU projecten







NWA
clustervragen

 Hoe kunnen we rivieren, meren, zeeën en oceanen optimaal gebruiken voor
energiewinning? (022)
 Hoe maken we de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening?
(019)
 Hoe functioneren zeeën en oceanen en wat is hun betekenis voor de toekomst?

IntoTidal
MARINERGI
MARINET2
REvivED
TIPA

82

http://stowa.nl/nieuws___agenda/nieuws/ambitieuze_plannen_nationaal_consortium_zon_op_water__2000_
hectare_drijvende_zonnecentrales_in_nederland_in_2023
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(012)
 Hoe kunnen we geothermische energie optimaal benutten? (023)
K&I vragen

 technisch-inhoudelijk kennisvragen (o.a. ‘Hoe kan het integrale watersysteem
worden ingezet als buffer? Welke technieken voor energieopwekking zijn op
welke locatie het meest kansrijk?’)
 procedureel-inhoudelijke kennisvragen, zoals ‘Welke rekenmodellen moeten
gebruikt worden in vergunningsprocedures en subsidieprogramma’s als de SDE.
Welke juridische, technische, ecologische en financiële belemmeringen zijn er?

Lopende
programma’s







(Nieuwe)
accenten

 Reduceren van energieverbruik in waterbeheer
 Nieuwe technieken zoals: Thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater,
waterkracht rivieren, getijdenenergie, bufferen van duurzame energie d.m.v. een
Blue Battery, drijvende zonnepanelen, Blue Energy, Ocean Thermal Energy
Coversion (OTEC).
 Impact op visbestand van waterkrachtcentrales en getijdenturbines
 Optimalisatie energiewinning en environmental flows
 Multifunctioneel gebruik van/meekoppelen met offshore windparken
 Integrale aanpak voor energieopwekking en –buffering vanuit bedrijfsleven,
overheden, waterschappen en kennisinstellingen.
 Vraag naar een nationale governance aanpak om tegenstrijdige belangen af te
wegen (bijv. beheerder en sportvisserij)

Marktkansen





Cross-overs







RWS: testlocaties o.a. Grevelingendam, Oosterscheldekering, Afsluitdijk
Green Deal Energie: Unie van Waterschappen en Rijksoverheid
Energiecoalitie: waterschappen en Rijkswaterstaat
DMEC (Dutch Marine Energy Centre)
Valorisatieprogramma Deltatechnologie (VP Delta)

Koppeling duurzame energietechnieken met waterbouw en offshore, de
vervangingsopgave kunstwerken en planning duurzame deltasteden.
Inspelen op de bereidheid van burgers om kleinschalig of als gemeenschap
duurzaame energie op te wekken.
Nieuwe businessmodellen zoals bijvoorbeeld Solease83
ICT-Water-Drones
Waterkwaliteit
Topsector Energie, gezamenlijk programma ‘Innovatieve technieken voor
energiewinning uit water’
TKI Watertechnologie (energiewinning uit afvalwater), TKI Maritieme
technologie
Agro industrie (Topsector Agri & Food)

83 https://www.solease.nl/
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KIC WATER EN ICT
Uitdaging
Link met SDG:

Er komen steeds grotere hoeveelheden gegevens van verschillende kwaliteit en van
verschillende bronnen beschikbaar. Voor veel stakeholders in de deltatechnologie
stelt zich de vraag hoe kunnen zij deze gegevens effectief en veilig beheren en
ontsluiten. Hoe kunnen deze gegevens worden vertaald naar bruikbare informatie
ten behoeve van besluitvorming voor complexe vraagstukken?

Voorbeeld

Digishape is een samenwerkingsverband tussen het
bedrijfsleven, kennisinstituten en
overheid. Dit samenwerkingsverband onderzoekt hoe de
digitalisering van het informatiemanagement van (mariene)
watersystemen kan worden
verbeterd.

84

Pilots/
proeftuinen

 Proeftuin Fysieke Digitale Delta
 Dijk Data Service Centrum
 NatureCoast data lab Zand Motor 3TU

TKI projecten70

 Grenzeloos modelleren van de ondergrond (DEL031)
 CoVadem Waal, proof of concept (DEL036)
 Innovative monitoring and reporting for sustainable water quality of the Meghna
river (DEL039)
 Feasability and upscaling possibilities for Sulfateq technology for treatment of
acid mine drainage in South Africa (DEL040)
 Ontwikkeling van Grondwater Informatie Systeem (DEL043)
 Covadem voor Havenbedrijf Rotterdam (DEL059)
 Delft FEWS 2020: Self deploying and scalable Cloud version (DEL064)

EU projecten

 Data4Water
 SCENT
 SeaDataCloud

NWA
clustervragen

 Big data: kunnen we grote datasets en het verzamelen daarvan benutten voor
het realiseren van waarden, het genereren van inzichten en het verkrijgen van
antwoorden? (112)
 Hoe kunnen we barrières voor het delen van data wegnemen en de waardering
voor het aanleggen en beschikbaar stellen van data sets bevorderen? (sub onder
112)
 Wat zijn de gevolgen van nieuwe technologieën en big data op de effectiviteit
van bestuur en rechtstaat? (109)
 Hoe bouwen en onderhouden we software die morgen ook nog werkt? (115)
 Kunnen we een balans vinden tussen informatievrijheid en privacy? (057)

K&I vragen

 Procedureel-inhoudelijke kennisvragen, omtrent dataplatform, heldere afspraken
over standaarden, een community aanpak, koppeling nationale en regionale
datasets en modellen (schaal, ruimte en tijd)

84https://publicwiki.deltares.nl/display/DKN/DigiShape+wiki
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 Data governance aspecten omtrent heldere workflows en
verantwoordelijkheden, open informatiebeschikbaarheid met aandacht voor de
belangen van data eigenaars en eigen verantwoordelijkheid
 Hoe ontwikkelen wij een landelijk model voor waterkwaliteit (voor stoffen P en
N, geneesmiddelen en zware metalen)?
Lopende
programma’s

 Digitale Delta, Open Earth, 4TU.datacentre data labs, Nationaal Modellen en
Data Centrum (NMDC), DeltaModel, Nationaal hydrologisch model (NHI),
Informatievoorziening Waterkeringen, 3Di, Slim Watermanagement
 Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium
 EU: ICT4Water cluster
 Global Centre of Excellence on Climate Adaptation
 Valorisatieprogramma Deltatechnologie (VP Delta)

(Nieuwe)
accenten

 Vernieuwing rekenmethodieken, verkorten rekentijden, interactief modelleren,
cloud computing en high performance computing. Real time werken
 Proeftuinen: datalabs, test- en demofaciliteiten
 Koppeling nationale en regionale water- en klimaatmodellen en datastromen
 Benutten van Earth Observation Data voor het waterbeheer (Digitale Delta),
inclusief meetdata en meteo data
 Verkenning van emerging technologies: o.a. artificial intelligence, data-driven
modelling, blochchain en robotics, voor toepassing op watervraagstukken in
deltagebieden.
 Big data, internet of things: hoe kunnen we data van andere partijen benutten
en weer delen? Wat kunnen wij met sensoren en ict en de gegevens die hieruit
komen?
 Gebruik van citizen data (ook wel aangeduid als citizen science, waarbij burgers
data verzamelen, die door onderzoekers wordt gevalideerd).
 ‘interactive modelling’
 Nieuwe survey services: ICT en Aardobservatie
 Multi-resolution modelling
 Data-driven modelling
 Mondiale (open) datasets en data science
 Ontwikkeling en gebruik van apps
 Automatische productie van waarschuwingen; tijd/plaats-onafhankelijke toegang
tot data en verwachtingen
 Assetmanagement (monitoren, plannen, beheer)
 Cybersecurity (bijv irt bediening kunstwerken)

Marktkansen







Cross-over




Business model bedenken voor gegevens in deltatechnologie
Proeftuin Fysieke Digitale Delta
Dijk Data Service Centrum
NatureCoast data lab Zand Motor 3TU
Omgevingswet
Topsector ICT
KIC Watermanagement
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KIC ECO-ENGINEERING & NATURE BASED SOLUTIONS
Uitdaging
Link met SDG:

Een groot deel van de wereldbevolking leeft en werkt in gebieden langs kusten,
meren en rivieren. Dit is mogelijk dankzij infrastructurele ingrepen van de mens.
Deze ingrepen beïnvloeden vaak de omgeving en het ecosysteem. Samenlevingen
en het milieu veranderen snel. Met inbegrip van natuur in infrastructuurontwerpen
kunnen flexibiliteit, aanpassingsvermogen en extra functionaliteiten worden
geïntegreerd. Ook worden nieuwe natuurlijke diensten gecreëerd, zoals
voedselvoorziening of ruimte voor recreatieve activiteiten. Vaak tegen lagere kosten
dan bij traditionele engineering oplossingen.

Voorbeeld

In het plaatsje Koehoal aan de
Waddenzee onderzoekt het
consortium Ecoshape het
potentieel om de groei van
zoutmoerassen in de Waddenzee
te stimuleren door optimaal
gebruik te maken van de
sedimenttransportcapaciteit van
de omgevingsstromen. 85

Pilot/
proeftuinen

 Markerwadden: Aanleg van 10.000 ha land-,water- en moerasnatuur archipel, –
obv. slib / fine turbid soil fractions
 Zandmotor, Hondsbosscher en Pettemer zeewering; Slibmotor Harlingen, Eems
Dollard, Houtribdijk
 Proeftuinen in Rotterdam als onderdeel van Resilient Delta Cities (RDC)
 Ecoshape: Kleirijperij. BwN Waddenzeehavens & Greenports

TKI projecten70









EU projecten

 Nature4Cities
 NATURVATION

NWA
clustervragen

 Hoe kunnen we de samenleving op natuurvriendelijke wijze beschermen tegen
overstromingen? (013)

K&I vragen

 Toepasbaarheid zachte en hybride oplossingen onder brede scope aan externe
condities, inclusief aanlegmethodes en optimalisatie van technieken, kosten van
aanleg en beheer, relatie met natuurbeheer en natuurwaarden en CBA lifecycle.
Kosten, effecten, levensduur en 'prestatiegedrag' van nature based solutions en
een vergelijking hiervan t.o.v. traditionele oplossingen?
 Vertaling van de kennis opgedaan met Building with Nature concepten in
Nederland naar buitenlandse situaties bij voorkeur via pilots in vergelijkbare
omstandigheden;
 Mogelijkheden van het gebruik van lokaal aanwezige materialen, typologie en

Asbestafbraak door schimmels (DEL034)
BWN Indonesië Veiligstellen van eroderende delta kustlijnen (ECO01)
BWN guidelines (ECO02)
Bomen voor de toekomst (WEnR06)
Twickel (WEnR11)
Mors bij Cutters (SSB01)
PRO-CAST: Probabilistic assessment of large scale sandy interventions in the
coastal zone (TU01)

85 https://www.ecoshape.org/en/themes/sustainable-harbour-development/#/en/projects/mud-motor/
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wisselwerking tussen bodemmaterialen, vegetatie en waterkwaliteit
 Hoe beslissers te begeleiden in besluitvorming t.a.v. onzekerheden en de
flexibele aard van nature based solutions t.o.v. traditionele kunstwerken?
 Nature meets design. Hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van de natuur
bij ecologische ontwerpen? Ontwerpbaarheid van beoogde habitat 5 of 10 jaar
na realisatie, en ground truthing aan de hand van full-scale pilots.
Lopende
programma’s

 Building with Nature86: er loopt een groot aantal initiatieven. Deze zijn vooral
gericht op nature based flood defence.
 NKWK: Markerwadden, Lumbricus
 STW: NatureCoast, BioManCO, BE SAFE
 Valorisatieprogramma Deltatechnologie (VP Delta)

(Nieuwe)
accenten

 Nature based economic development in oa offshore windparken, havens, bv
green ports, ontwikkeling drijvend groen in havenbekkens (invulling
Kaderrichtlijn Water)
 Natuurlijke oplossingen voor decommissioning van offshore olie- en gasplatforms
 Nature driven and nature based solutions in duurzame deltasteden
 Nature based land- and water reclamation and ‘integral added value projects’,
zoals Marker Wadden: ontwikkeling Kennis-, Innovatie en
Monitoringsprogramma.
 Rivierinrichting, Self Sustaining River Systems en BwN beekherstel
 Innovatieve zandsuppleties
 Offshore natuur-inclusief bouwen (nieuwe infrastructuur, de-commissioning)
 Vergroenen harde infrastructuur
 Evidence-based design
 Kwantificeren van voordelen, onzekerheden weghalen
 Beter gebruik van testfaciliteiten (bijv. Deltagoot)

Marktkansen

 Nature driven based solutions om overstromingsrisico’s te verminderen in
deltagebieden en grote rivieren voor overheden en bedrijven
 Bouwen met slib
 Nature based economic development in oa havens
 Nature driven based solutions in grote deltasteden
 Dutch Coastline Challenge

Cross-overs







Watertechnologie (nature based solutions gericht op waterzuivering)
Maritieme technologie (nature based economic development in havens)
Circulaire economie
Energietransitie
Duurzaamheid

86 https://www.ecoshape.org/nl/projecten/
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KIC DUURZAAM FUNCTIONEREN VAN WATERSYSTEMEN
Uitdaging
Link met SDG:

Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te
kunnen houden is inzicht nodig over hoe bodem- en watersystemen zich
ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering (met als gevolg
zeespiegelstijging, veranderende rivierextremen en versnelde bodemdaling) en
socio-economische veranderingen. Daarnaast is het de vraag hoe wij onze wateren
ecologisch robuust kunnen inrichten en de kwaliteit van water en bodem kunnen
garanderen. De uitdaging is om bij het nemen van korte termijn beslissingen lange
termijn oplossingen voldoende mee te nemen in de afweging.

Voorbeeld

De NKWK onderzoekslijn
Lumbricus kiest voor een
integrale benadering waarbij
wordt gekeken naar het hele
stroomgebied. Het koppelt losse
initiatieven en innovaties met de
omgeving. In deze aanpak is
gekozen voor een beperkt aantal
proeftuinen om economie,
hydrologie en ecologie te
verbinden en te werken aan een
klimaat-robuuste bodem en
water-systeem. 87

Pilot/
proeftuinen

 Zandmotor, POV Waddenzeedijken (HWBP)





TKI projecten70



















Westerschelde als proeftuin, living-lab en pilot grootschalige morfologische
ingreep
Living-lab Gouda (bodemdaling stedelijk gebied)
Woerden en Utrecht: bodemenergie
De Nieuwe Afsluitdijk

Kwaliteit in de grond gevormde palen met Seismic Tube (DEL014)
Rekenen aan Slim Watermanagement in de praktijk (DEL021)
Tekenen en Rekenen voor Landschapsarchitecten en Stedenbouwers (DEL022)
Development of Delft3D-GT (DEL023)
Validatie van prototype van monitoringssysteem voor kwaliteitsbewaking
grondverdringende schroefpalen (DEL024)
Improving sediment management in river systems with reservoirs (DEL026)
JIP Energiebesparing gemalen (DEL029)
Integration Waituna catchment water quality and economic models (DEL032)
Improving sediment management in river systems with reservoirs (DEL045)
Recirculatie van onderhoudsbaggerspecie (DEL048)
JIP CoDeS 2.0 (DEL051)
Pilot flexibele kribben in de Ijssel (DEL052)
Richtlijn geotechnisch laboratoriumonderzoek (DEL053)
Biocementatie in de ondergrond (DEL055)
Linking ESF’s (DEL057)
POST NBW watersysteem analyse (DEL061)
Effectiviteit van een bellenscherm als scheider van water van verschillende

87 https://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/water-bodeminteractie-zandgronden/

K e n ni s - e n I n n ov a ti e-A g e n d a D el t a t ec h n ol o gi e 20 1 8 -2 02 1

59 /64

dichtheden (DEL062)
 Continuous integration of models and data (DEL063)
 Development of ecological archetypes and models for use in chemical risk
assessment (WEnR05)
 Groene Cirkels 2 (WEnR13)
 Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen (WEnR14)
 Landscape approach fate and effect assessment (WEnR20)
EU projecten















NWA
clustervragen

 Hoe verandert het klimaat, inclusief extreme weersomstandigheden, en wat zijn
de gevolgen ervan? (008)
 Hoe kan (grond)water management zodanig worden verbeterd dat het risico’s
vermindert, duurzaamheid bevordert, en het meest bijdraagt aan economische
groei? (sub onder 004)
 Wat betekenen mens en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie tussen
beide? (002)

K&I vragen

Inzicht in de lange termijn ontwikkeling van watersystemen, in het bijzonder de
samenhang tussen morfologie, waterkwaliteit & ecologie (dus fysisch, chemisch,
biologisch) in wisselwerking met veranderingen in het gebruik (bijv. de scheepvaart
op de Rijn), en welke maatregelen mogelijk zijn voor duurzaam gebruik:
 Functioneren en gebruik van aquatische ecosystemen bij veranderingen in
morfologie, waterkwaliteit en –kwaliteit: ook internationaal
 Rivierbodemdaling in de Rijntakken: effecten en maatregelen: interactie met
Duitsland, (extreme) afvoerverdeling bij splitsingspunten, beddingvormen en
sedimentransport, invloed op waterveiligheid en zoetwatervoorziening
 Zandsuppletie: hoeveel, waar, waar vandaan: Wat is verantwoord om
kustfundament op orde te houden en de Waddenzee te voeden?
 Zand en slibhuishouding van Wadden, Eems-Dollard en Zeeuwse wateren: o.a.
stabiliteit van geulen en banken onder klimaatverandering, effecten op
natuurwaarden en dijkstabiliteit? Sedimentstrategieen, meegroeimogelijkheden?
 Herstel van estuariene dynamiek: consequenties en kansen voor ecologie en
gebruik.
 Inzet van modellen om huidige systeemkennis beter te benutten en gevolgen
van infrastructurele veranderingen voor habitats (bv. ecotopen),
voedselkringlopen,
ecosysteem diensten, bepaalde doelsoorten en natuurkwaliteit te kwantificeren.
 Operationaliseren (ecologische) Veerkracht voor duurzaam waterbeheer grote
wateren (indicator ontwikkeling, safe operating space, maatregel – effect

AMBER
AQUACOSM
AQUARIUS
CAT
DANUBIUS-PP
Ecopotential
EOMORES
GeoERA
INTERWASTE
MANTEL
NAIAD
SOLUTIONS
THAWSOME
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relaties, ...)
 Natuurlijk Kapitaal en Ecosysteemdiensten als beslissing ondersteunend
instrument
 Bodemkwaliteitsvragen: kennis van de bodemprocessen (biologisch en
chemisch), gebiedsgericht grondwaterbeheer irt drinkwatervoorraden,
geothermie
Lopende
programma’s

 STW: Rivercare, BESAFE, Multifunctional flood defences, SAFElevee, Optimising
Water Availability with SENTINEL-1 Satellites (Water2014-programma,
Understanding flow slides in flood defenses (Water 2014-programma),
 CocoChannel: Co-designing Coasts using Natural Channel-shoal dynamics,
 Ecosystem services
 EU: Naturecoast, DANUBIUS
 Delta aanpak grote wateren
 Delta aanpak waterkwaliteit
 Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond
 KIBO, STRONG, Water Nexus
 NKWK: Kustgenese II, Rivieren, Duurzaam beheer grote wateren, bodemdaling
en waterbeheer, Lumbricus
 Valorisatieprogramma Deltatechnologie (VP Delta)

(Nieuwe)
accenten

 Hoe te komen tot duurzame bodem en watersystemen mede i.r.t. wateroverlast
 Door komst Omgevingswet en de Structuurvisie Ondergrond (SVO) worden
bodem- en waterthema’s meer en integraal gerelateerd aan maatschappelijke
opgaven zoals bodemenergie (zowel geo-thermie als WKO), klimaatadaptatie,
drinkwatervoorziening, bodemdaling, Kabels en Leidingen (bv gasloze wijken) en
mijnbouwactiviteiten (gaswinning en CO2 opslag).
 Ecologie grote wateren (waterkwaliteit), ecologisch veerkrachtige watersystemen
 Strategische watervoorraden: grondwatersystemen en bodemdaling
(internationaal); kwaliteit en leeftijd (nationaal)
 Duurzaam sedimentbeheer van de rivier (nationaal/internationaal)

Marktkansen

 POV Gebiedseigen grond
 Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: grondwater
management Mexico. Waterkwaliteit Ganges, India.
 Omgevingswet

Cross-overs

 TKI Maritiem (baggeren en binnenvaart)
 TKI Watertechnologie (kwaliteit van grondwater)
 Topsector Logistiek (havens)
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KIC DUURZAAM GEBRUIK ESTUARIA, ZEEËN EN OCEANEN
Uitdaging
Link met SDG:

De wereldbevolking neemt toe en met haar diverse economische activiteiten op onze
zeeën, estuaria en oceanen. De nadelige effecten van deze activiteiten (verstoring
flora en fauna, verontreiniging, etc.) moeten voor een veilig voortbestaan worden
beperkt. Ook de klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de oceanen en zeeën.
Door een toename in CO2 in het water, treedt er verzuring op (en wordt er schade
gebracht aan bijvoorbeeld schelpen, koralen en andere soorten met een kalkskelet).
Klimaatverandering zorgt verder voor de opwarming van oceanen en voor een
zeepspiegelstijging, met een veranderende biodiversiteit in veel wateren als gevolg.
Om die reden zijn wij op zoek naar duurzame economische activiteiten op en in zeeën,
estuaria en oceanen en manieren om deze goed in te passen in de ruimtelijke
planning.

Voorbeeld

Blue Growth is een Europees project om de lange termijn strategie voor duurzame groei in de mariene
en maritieme sector als geheel te ondersteunen.

Pilots/
proeftuinen










TKI
projecten70






EU projecten

 ATLAS
 Coastal Hypoxia

88

Stichting Noordzeeboerderij voor offshore teelt zeewier
Gebiedsagenda Noordzee
Afsluitdijk (oa Tidal Power Plant, Blue Energy pilot)
Greendeal Schone Stranden
Blue Growth
Building with Nature: oesterrif in de Oosterschelde; Zandmotor pilot
Greendeal visserij voor een Schone Zee
Verontreinigingen: The Ocean Cleanup; project ‘Bescherming van de Noordzee
van Stichting de Noordzee; Boskalis Beach Cleanup Tour.

Pilot CoDeS (DEL004)
CoDeS 1.0 (DEL017)
Modelling study for southwest region of Tsushima island (DEL019)
Assessing tailing behaviour and use of flocculants in deep sea mining projects
(DEL049)
 Plastic afvangen uit rivieren en kanalen met behulp van een bellenscherm
(DEL065)
 m2i Slijtage Onderzoek (SSB02)
 Instabiel bressen (SSB03)

88 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
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Ecopotential
ENIRIS
EURASTIP
JERICO-2
MarPipe
MERCES
MUSES
ODEON
ODYSSEA
PRUV
SponGES
STEMM-CCS
TAPAS

NWA
 Hoe functioneren zeeën en oceanen en wat is hun betekenis voor de toekomst?
clustervragen
(012)
 Hoe meet en modelleer je de wisselwerking tussen ijs, atmosfeer en oceaan, zodat
de zeespiegelstijging betrouwbaar voorspeld kan worden?
 (007)
 Wat betekenen mens en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie tussen
beide? (002)
 Hoe kunnen we de kwaliteiten van de ondergrond beschermen en behouden voor
mens en milieu, terwijl er ruimte blijft voor maatschappelijke ontwikkelingen? (006)
 Hoe kan (grond)water management zodanig worden verbeterd dat het risico’s
vermindert, duurzaamheid bevordert, en het meest bijdraagt aan economische
groei? (sub onder 004)
K&I vragen

 Wat zijn cumulatieve effecten van economische activiteiten op/in zee en
klimaatverandering en wat is de draagkracht van mariene ecosystemen?
 Wat is de impact van verzuring op de biodiversiteit en hoe is het te minimaliseren?
 Hoe kunnen zwerfvuil, microplastics en onderwatergeluid worden
teruggedrongen?
 Hoe kan (menselijke) druk zo goed mogelijk worden voorspeld en gemonitord?
 Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering, hoe kun je dat meten?
 Wat zijn de mogelijkheden voor duurzame vormen van visserij, die bijdraagt aan
overcapaciteit en overbevissing?
 Wat zijn mogelijkheden voor duurzame vormen van aquacultuur, geïntegreerde
energieparken en herstel scheldiercultuur, alsmede mogelijkheden voor
meervoudig ruimtegebruik?
 Hoe veilige scheepvaart en vliegverkeer borgen, gegeven het steeds intensievere
gebruik van de zeeën?
 Wat zijn gevolgen van nieuwe zeevaartroutes voor economie en ecologie?

Lopende
programma’s

 Noordzeebeleid: Beleidsnota Noordzee, 2050 Noordzee Gebiedsagenda, Nota
Maritieme Strategie, Strategische Agenda Noordzee2030
 Delta aanpak waterkwaliteit
 NKWK: Noordzee
 EU: JPI Oceans, BONUS, Plus, CERES, Blue Growth
 Nieuw: verzuringsonderzoek minIenM

Nieuwe
accenten

 Nieuwe Building with Nature concepten: integratie van kustbescherming, natuur en
voedselproduktie. Green/ Blue Growth
 Geïntegreerde vormen van energie-opwekking: energie uit wind, getijden, golven
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en OTEC
 Onderwatergeluidsreducerende technieken bij aanleg windparken. Detectie en
vermijding van botsingen met vogels en vleermuizen tijdens het draaien van
windmolens
 Plastic soep: Nieuwe verdienmodellen voor financiering van onderzoek, aangezien
betalende probleemeigenaar ontbreekt.
 Deep sea mining
 Duurzame ontwikkeling en multifunctioneel gebruik van windmolen parken
 Nieuwe vormen van voedelproductie op zee, teelt op zee/zeewier
Marktkansen

 Nieuwe methoden en technieken, en nieuwe monitoringssytemen, internationaal
toepasbaar, voor (begeleiding van) exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en
bescherming van zeeën tegen aantasting (o.a. verzuring).
 Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: Gebruik van zee als
energiebron en voedselbron
 Coastline Challenge

Cross-overs

 Topsectoren: Energie, HTSM, T&U, ICT, Logistiek, A&F (duurzamere vormen van
aquacultuur energieparken met waarin integratie van voedselproductie mogelijk is,
inclusief Green/Blue Growth)
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