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Onze rol

• We werken aan slimme innovaties o.g.v. water en 
ondergrond

• We zijn dé kennispartner van de Nederlandse 
overheid

• We maken onze kennis wereldwijd toepasbaar
• We vergroten de innovatiekracht van Nederland
• We treden internationaal op als strategisch 

partner
• We leveren internationaal specialistisch advies



Onze missiegebieden

Toekomstige delta’s Duurzame delta’s Veilige delta's Veerkrachtige 
infrastructuur



Enkele projecten



Relatie klimaatverandering, watertekort en migratie 
Water, peace and security



Voor zoetwatervoorziening en waterveiligheid, voor Nederland en de rest van de 
wereld

Gevolgen van zeespiegelstijging



Energietransitie



Kennisfaciliteiten

Software en modellen
Experimentele faciliteiten
Nieuwe technologieën 



Software en modellen 

Hydrosoftware Geosoftware Games en apps Decision support tools



Experimentele faciliteiten

Golfgoten en bassins Geomodel en 
geotechnisch lab

Geochemisch en 
microbiologisch lab

Fysisch chemisch lab



Artificial intelligence, data science, aardobservaties
Nieuwste technologieën gebruiken en toepassen



Datafaciliteit: iD-Lab

• Software, data en modellen snel
toegankelijk in één ruimte

• Brainstormen, kennisdelen, 
besluitvorming, training en
onderwijs

• Spoedadvies voor de Nederlandse
overheid



De waarde van Data

Toen en nu



De waarde van data DIKW-HIERARCHY ontleend Ackoff (1989). 
Bron Peter Sneijders https://petersnijders.info/werken-met-data/



Vroeger…



De waarde van data

Begrijpen wat er gebeurt

Begrijpen waarom het gebeurt

Begrijpen wanneer het gebeurt
Kennis van het fysische proces

Kennis van het fysische process -> “vertalen”  in formules -> computermodellen



Numerieke modellen



Zijn we dan klaar?



Diverse bassins

Voorbeeld: schaalonderzoek sluis IJmuiden



Hoogste kunstmatige golven ter wereld
Deltagoot
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Constructies zoals dijken, wegen en kunstwerken worden onder extreme 
gravitatiekrachten op schaal getest, voordat de bouw begint. 

GeoCentrifuge



GeoCentrifuge



Kortom: Data nog steeds waardevol

• Data roept om nieuwe data

• Huidige metingen 

• Grootschaliger in opzet

• Zowel in het veld als in de experimentele faciliteiten

• Genereren een veelvoud aan data

• Nieuwe technieken

Wetenschappelijke integriteit



Hoe gaan we om met data uit onze faciliteiten



Huidige situatie

Ambitie: FAIR framework Deltares breed toepassen; 2025 gerealiseerd voor 
“alle data”

Bereiken van deze ambitie middels Agile werken (Agile teams)
Beginnen niet bij nul:



Huidige praktijk experimentele faciliteiten

Uitdagingen

• Meerdere data-aspecten belangrijk 

• Opzet experiment

• Opzet proeven

• Gemeten waarden



Huidige praktijk experimentele faciliteiten
Uitdagingen

• Meerdere gebruikersgroepen geïnteresseerd:

• Opdrachtgever

• Numerieke modeleur

• Medewerker experimentele faciliteiten

• Toekomstige gebruiker (domein overstijgende samenwerking)

• De ene faciliteit is de andere niet



Huidige praktijk experimentele faciliteiten - GeoLab

• De resultaten van fysieke experimenten zijn complex en waardevol 
• Uitwisseling en hergebruik essentieel

• Methode STREAM ontwikkeld

• Standardized Test Results Exchange and Archiving Method

• Matlab & Oracle (alleen DB-deel)

• Formeel onderscheid gemaakt tussen de beschrijving van de informatie 
en de gegevens zelf. 



Huidige praktijk experimentele faciliteiten - GeoLab

Opsplitsing van een test/experiment  in vijf fasen SMARF:

• Set-up

• Measurement 

• Analysis

• Reporting

• Filing

Leidt tot:
• testactiviteiten zijn gestructureerd
• het vereenvoudigt het proces van documentatie
• het vergemakkelijkt een gestructureerd gegevensverwerkingsproces 



Huidige praktijk experimentele faciliteiten - GeoLab
Set-up phase 
in which the equipment and samples are prepared;

Measurement phase
in which the actual experiment takes place, i.e. the gathering of sensor readings;

Analysis phase
in which the recordings are analyzed and new derived quantities are calculated or key values at 
particular times are extracted;

Reporting phase
in which both the measured and calculated results are presented attractively by means of 
figures, tables, etc;

Filing phase
in which the results are prepared for long term storage and future accessing 



Overview STREAM



Onze uitdagingen en werkwijze
Uitdagingen

1. Werkt prima binnen het domein maar daar buiten? 

1. Begrippen “ vertalen”  buiten het eigen domein -> vocabulaires

2. STREAM – SMARF

1. “ Alles”  ligt vast

2. Verdeling in stappen

3. Belang zit elders in de keten

Werkwijze

1. Aansluiten bij bestaande standaarden

1. Dublin core

2. Aquo (waterdomein) + ..?

3. Internationale aansluiting

2. Werk op een Agile manier

1. Medewerkers uit de keten in het team

2. Iteratief in sprints

3. Steen in het water





info@deltares.nl

@deltares linkedin.com/company/deltareswww.deltares.nl

@deltares facebook.com/deltaresNL

Contact


