
Onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van 
water, ondergrond en infrastructuur 



Wat te doen bij calamiteiten 

• Als het alarm afgaat, dan is het GEEN oefening 
• Maar….. geen paniek 

• Deltares heeft een goed getraind BHV team 
• Het enige wat je hoeft te doen is mij te volgen naar 

de nooduitgang!! 
 



 
https://www.youtube.com/watch?v=M2ihSme_5Xk 
 

Film Deltares 

https://www.youtube.com/watch?v=M2ihSme_5Xk
https://www.youtube.com/watch?v=M2ihSme_5Xk


Film Deltaflume 

https://www.youtube.com/watch?v=tntwwtX06XM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tntwwtX06XM
https://www.youtube.com/watch?v=tntwwtX06XM


Leven in delta’s, kust- en riviergebieden  
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Onze missie  



Maatschappelijke thema’s  



Onze experts  

‘ 



     

      Via (open source) software, publicaties, data en modellen,  
    begeleiding Phd’s, Deltares Academy, workshops, congressen en  

     

    Via software, data en modellen, publicaties, begeleiding Phd’s,  
    Deltares Academy, workshops, congressen en (onderzoeks)projecten 

Dare to share 



•  Schiereiland voor Ter Heijde: 128 hectare (256 voetbalvelden)  
•  Bescherming zeespiegelstijging en ruimte voor natuur 

Zandmotor (Bouwen met de natuur) 



Uitbreiding Rotterdamse haven 

•  Onderzoek en advies voor het havenontwerp  
•  Testen van kustverdediging via schaalmodellen 
•  Getijstroomvoorspellingen voor schepen tijdens de bouwfase 
•  Milieueffectrapportage en koelwaterlozingen  



Schoner met Puridrain 

•   Onderzoek naar verwijdering van meststoffen uit het  
    drainagewater van landbouwgronden   
•   Eenvoudig, effectief, goedkoop en duurzaam  



•  Vergroting kennis van faalmechanismen  
•  Praktijkvalidatie van nieuwe meettechnieken  
•  Nieuwe kennisinzichten leveren besparing van miljoenen euro’s 

Grootschalige praktijkproeven 
System informatics / Applied geosciences & soil mechanics 



•  Marina Bay: van estuarium naar zoetwaterreservoir  
•  Doel: een operationeel waterkwaliteitsmanagementsysteem  
•  Samenwerking met de Singaporese Public Utilities Board  
 

Singapore Marina Bay  



Onderzoek stabiliteit stenen berm (kust Darwin) 

   Onderzoek en advisering naar type berm ter bescherming van  
   een pijpleiding (tegen scheepsankers). Samenwerking: JP Kenny 



Rivieren Korea  

•   Reconstructie Nakdong Han, Geum & Yeongsan rivier  
•   Veilige, schone rivieren, voldoende water en natuurbehoud   
•   Samenwerking met Korea Water Resources Corporation en  
   National Institute of Environmental Research  



Hoogwatervoorspelling USA 

  Ondersteuning National Weather Service en Forecasting Centers  
  bij implementatie van een eigen systeem gebaseerd op Delft-FEWS.  



Mekong Delta Plan Vietnam 

•   Maatregelen tegen overstromingen, river basin management,  
    waterkwaliteit en zoutindringing  
•   Kader: Water Mondiaal programma  
•   NL overheid samen met Nederlandse Ingenieursbureaus 

Hydrological sciences /  Environmental sciences & eco-engineering 



Microplastics 

Voor I&M onderzoek naar microplastics in het mariene milieu met 
aandacht voor de Noordzee en de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie 


