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Inleiding

De onderzoeksprogrammering van NWO voor de Topsector Water & Maritiem (W&M) is de komende jaren gericht op de 

aanpak van de ‘Blauwe Route’. Deze route is het lange termijn perspectief van de innovatieagenda’s van de drie TKI’s binnen 

W&M en heeft als ondertitel: ‘Water als weg naar innovatieve en duurzame groei’. Met NWO wordt hiervoor een topsector-

brede PPS2 call gerealiseerd gericht op de vier thema’s uit de NWA ‘Blauwe Route’; Leven in de Delta, Water als bron, Water 

als blauwe weg en Leven op het water.

Ook worden er nieuwe PPS3 programma’s ontwikkeld (‘Living Labs in the Dutch Delta’ en Zandfiltratie), naast de 

voortzetting van de samenwerking met Wetsus. Een deel van de PPS2-programmering bestaat uit topsector-overstijgende 

initiatieven, waarin wordt samengewerkt met de topsectoren Agri & Food, BBE, Creatieve Industrie, Energie, HTSM, 

Logistiek, en LSH. De onderzoeksprogrammering sluit aan bij de maatschappelijke uitdaging Water & Klimaat. Ook zijn er 

duidelijke verbindingen met de andere maatschappelijke uitdagingen. Deze topsector ontwikkelt mee aan, en maakt 

gebruik van vrijwel alle sleuteltechnologieën. 
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Topsectorbrede call ’Blauwe Route’

De Topsector Water & Maritiem wil samen met NWO beschikbare onderzoeksgelden mobiliseren en clusteren om gericht 

voortgang te boeken op de vier toekomstperspectieven (‘game changers’) die zijn geschetst binnen de ‘Blauwe route’: Leven 

in de Delta, Water als bron, Water als blauwe weg, Leven op het water.

In deze call komen alle thema’s aan bod waarvoor hieronder een korte omschrijving: 

 – Leven in de Delta: Hoe ontwikkelen we een ‘Sustainable Urban Delta’ waarin grote bevolkingsgroepen veilig, gezond 

en duurzaam samen wonen, werken, eten en leven? 

 – Water als bron: Hoe benutten we water en de energie, grondstoffen en voeding op, in en onder dat water duurzaam en 

economisch verantwoord?

 – Water als blauwe weg: Hoe kunnen we schoner en veiliger varen en een toekomstgerichte inrichting van onze havens 

en vaarwegen bijdragen aan duurzaam en veilig vervoer?

 – Leven op het water: Welke mogelijkheden biedt drijvend wonen, werken, voedselkweken, energie opwekken in een 

tijd van zeespiegelstijging, klimaatverandering en ruimtegebrek?

Voor programma relevante topsectoren:

Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

8 M€

Cofinanciering:

20% (2,11 M€) (cash/in kind)
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Initiatief Duurzame Logistiek

Het doel is om enkele living labs in te richten waarin vanuit de wetenschap in de praktijk geëxperimenteerd kan worden 

met nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de crossover tussen logistiek, water en energie. Een systeem-

benadering moet leiden tot nieuwe innovaties en doorbraken in kennis, maar ook in de praktijk. Het gaat hierbij om 

thema’s waar maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke uitdaging elkaar raken. Hoewel dit voorstel geïnitieerd is 

vanuit de logistiek en transportsector, beperkt het zich niet tot die sector en zijn er duidelijke overeenkomsten in de 

thematiek met Water en Energie. Om te komen tot duurzame oplossingen is samenwerking noodzakelijk. Het doel van dit 

programma is het testen, onderzoeken en realiseren van lange termijn oplossingen voor de gezamenlijke economische en 

maatschappelijke uitdagingen. Vraagstukken en uitdagingen liggen op thema’s zoals schone energie, water- en 

luchtkwaliteit, schaarste van infrastructurele ruimte op land en zee, sociale innovatie, stedelijke bereikbaarheid, het 

inpassen van nieuwe technologieën, elektrificatie, autonoom rijden/varen en verduurzaming. 

Dit betreft ook een methodologisch thema om onderzoek in te bedden in experimentele omgevingen zoals living labs.  

De living labs richten zich daarbij niet alleen op technische aspecten, maar juist op de inbedding in een omgeving waarin 

menselijke aspecten een rol spelen. Daarbij kan gedacht worden aan aspecten zoals gedrag, organisatie, wetgeving, etc. De 

teams die in deze living labs samenwerken zullen breed samen-gesteld moeten zijn, zowel wat betreft onderzoekers 

(multidiscipliniar: sociale en natuurwetenschappen) als deelname van praktijk (bedrijfsleven én overheid, en in sommige 

gevallen ook maatschappelijke organisaties). Het gaat hierbij dus om transdisciplinaire samenwerking of cocreatie. De living 

labs zullen verbonden worden in een koepelprogramma zodat er ook van elkaar geleerd kan worden en ervaringen 

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek, Energie, Water

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Overige publieke middelen:

PM

Cofinanciering:

PP 3 (cash/in kind)

Lectorenprogramma

Het instrument L.INT (Lectoren bij NWO-instituten, onderdeel van de topsectorenpropositie 2016-2017) wordt enthousiast 

ontvangen bij de diverse stakeholders. Vanuit de algemene middelen van NWO wordt de tweede termijn van de acht 

lectorposities bij de NWO-instituten gefinancierd. Zowel vanuit de hogescholen als vanuit andere publieke kennis-

organisaties (o.a. TNO) is al interesse getoond in een verbreding van dit instrument. Regieorgaan SIA zal daarom het 

lectorenprogramma uitbreiden naar andere publieke kennisorganisaties. Hier zal een start mee worden gemaakt in 2018, 

waarbij de ervaringen die zijn opgedaan met het plaatsen van lectoren bij acht NWO-instituten worden meegenomen.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie, HTSM, ICT, Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

0,76 M€

Cofinanciering:

10% (0,08 M€) (cash/in kind)
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Living Labs in the Dutch delta (ENW PPS-fonds)

Nederland is internationaal nog steeds een ‘gidsland’ m.b.t. innovatieve projecten en integrale oplossingen op het terrein 

van Water en Klimaat. Andere, vaak veel grotere landen, kijken met belangstelling naar Nederlandse ontwikkelingen om 

deze later ev. ook zelf toe te passen. De kracht van de Nederlandse aanpak ligt in de samenwerking tussen verschillende 

partners, met name overheden (als ‘launching customer’), bedrijven en onderzoekers, die bij de oplossing van (vaak 

complexe) water- en klimaatvraagstukken nodig is. Dit programma beoogt de samenwerking tussen deze partners verder te 

versterken door te werken aan een klein aantal Living Labs (proeftuinen) die ook als icoonprojecten beschouwd kunnen 

worden. Living Labs zijn concrete projecten op fysieke locaties waarbij overheden, kennisinstellingen en bedrijven vanuit 

verschillende invalshoeken samen werken aan overkoepelende vragen. Het voordeel van een Living-Lab-benadering is dat in 

elk project opdrachtgevende overheden, kennisinstellingen en het relevante bedrijfsleven direct van begin tot eind met 

elkaar samenwerken, zodat er een echte uitwisseling van informatie, behoeften en nieuwe kennis plaatsvindt. Mogelijke 

onderwerpen voor Living Labs in the Dutch Delta zijn o.a. ‘Nature based solutions /Building with Nature’, Energie uit water, 

Verzilting in relatie tot water en voedsel, Klimaatbestendige stad en Waterkeren in het rivierengebied. Het Domein ENW 

stelt een PPS-Fonds in, dat publiek-private en publiek-publieke consortia gelegenheid biedt tot bottom-up indiening van 

voorstellen. Binnen de propositie 2018-2019 maakt ENW voor een aantal topsectoren reserveringen in het PPS-Fonds voor 

een aantal initiatieven. De betreffende consortia krijgen gedurende het eerste jaar van de KIC-periode de gelegenheid hun 

initiatief uit te werken en goedgekeurd te krijgen. Gereserveerde middelen die na het eerste jaar geen bestemming krijgen, 

vallen vrij voor open indiening in 2019 voor initiatieven relevant voor de betreffende topsector.   

Voor programma relevante topsectoren:

Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

50% (1,50 M€) (cash/in kind)

Milieu&Gezondheid / Plastics as health hazard

‘Plastic afval vervuilt de oceanen, rivieren, bodem en lucht. Vooral de kleine plastic deeltjes – de microplastics en zeer kleine 

nanoplastics – vormen mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid als ze terechtkomen in ons voedsel en drinkwater, en de 

lucht die wij inademen.’ (briefadvies Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu van de Gezondheidsraad 2016) In 

september 2017 werd bekend dat drinkwater uit de kraan in sommige landen, waaronder Nederland, al vervuild is met micro-

plastics (onderzoeksrapport van Orb Media).

Dit programma wil middels doorbraakprojecten met een looptijd van maximaal een jaar inzicht verkrijgen in de mogelijke 

effecten op cel -en orgaanniveau als mensen in toenemende mate worden blootgesteld aan micro- en nanoplastics via eten en 

drinken. Onderzoek kan ook vloeibare plastics betreffen. Organen van specifieke interesse zijn darm, lever, nier en hersenen. 

Dit humane onderzoek dient bij voorkeur proefdiervrij van opzet te zijn, gebruikmakend van humane meettechnieken zoals 

organs-on-a-chip en/of organoiden. 

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

1 M€

Cofinanciering:

30% (0,43 M€) (cash/in kind)
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PP Zandfiltratie

Doel is de operationele excellence bij het bedrijven van de zandfilters te verbeteren door: Verbeterd ontwerp; Verbeterde 

bedrijfsvoering; Verbeterde modellen; Verbeterde diensten. Operationele excellence is erop gericht om zandfiltratie-

processen: beter af te stemmen op de gewenste zuiveringsfunctionaliteit; beter af te stemmen op de andere deelprocessen; 

meer variabel en zwaarder te kunnen belasten; te standaardiseren (ontwerp en bedrijfsvoering); te automatiseren; op 

afstand te sturen.

Voor programma relevante topsectoren & Maritiem:

Water

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

50% (1,50 M€) (cash/in kind)

Transities & Gedrag

Transities & Gedrag zet in op een integrale interdisciplinaire benadering van uitdagingen als het gaat om het vormgeven 

aan veranderingen in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen of technologische innovaties. De maatschappelijke 

bereidheid (societal readiness) om (technologische) innovaties te omarmen, om te gaan met verandering of maatschappe-

lijke transities mogelijk te maken vraagt om onderzoek en oplossingen waarbij de mens, maatschappij en menselijk gedrag 

centraal staat. Complexe vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld energie, mobiliteit, gezondheid, voeding en logistiek 

of sleuteltechnologieën als ICT worden uitgewerkt met inzet van key enabling methodologies uit verschillende disciplines 

om ontwerp op systeemniveau met inbegrip van de menselijke maat mogelijk te maken. Meer kennis van disrupties en 

disruptieve processen (systeemvraagstukken) of technologieën, normatieve vraagstukken, vraagstukken op het gebied van 

beleid, regelgeving en (collectief) menselijk gedrag is van belang om vorm te kunnen geven aan transities en tot nieuwe 

waardenproposities, (her)ontwerp van producten, diensten en handelingsperspectieven en betekenisvolle interventies voor 

de samenleving te komen. De centrale component voor alle thema’s is onderzoek naar gedrag- en gedragsverandering bij 

transitie-vraagstukken. 

De specifieke focus waaraan gedacht wordt per meefinancierende topsector is hieronder opgenomen.

Water: Door het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de topsector 

maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op ‘Leven met het water’. Leven 

en werken met water biedt ruimte voor duurzame groei, zelfs in tijden van zeespiegelstijging, urbanisatie en toenemende 

mondiale bevolkingsgroei. Al deze perspectieven bieden ruimte voor een aanpak waarbij wetenschappers, bedrijven, 

overheden, studenten en burgers concreet samenwerken aan (en zelfs samenleven in) een nieuwe werkelijkheid. Het 

combineert wetenschappelijke, sociale en technologische innovatie in één programma: er worden nieuwe producten 

ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers beïnvloedt doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe 

mogelijkheden krijgen.

Voor programma relevante topsectoren:

Agri & Food, BBE, Creatieve Industrie, Energie, HTSM, 

Logistiek, LSH, Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

8,4 M€

Cofinanciering:

20% (2,10 M€) (cash/in kind)
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Wetsus

Het programma richt zich op het ontsluiten van nieuwe kennisgebieden ten behoeve van duurzame watertechnologie, gericht 

op energie, bedrijfsleven, gezondheid, economie en milieu.

Er is behoefte aan innovatieve oplossingen voor problemen met de beschikbaarheid en kwaliteit van water voor gebruik in 

huishoudens, landbouw, industrie en voor natuur. Aandacht gaat niet enkel uit naar de de doelmatigheid, maar ook naar de 

duurzaamheid van oplossingen: minder energiebehoefte, hergebruik van grondstoffen en minder broeikasgassen. Enkel met 

nieuwe waterprocestechnologie kunnen aanvaardbare maatschappelijke oplossingen worden geboden.

Voor programma relevante topsectoren:

Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

1 M€

Cofinanciering:

50% (1,00 M€) (cash/in kind)

Elektrochemische Conversie en Materialen

Het is evident dat in ons toekomstig energiesysteem hernieuwbare elektriciteit een hoofdrol zal spelen in de transitie naar 

een CO2-arme energievoorziening. Deze transitie wordt gefaciliteerd door de CO2-doelstellingen zoals die ook door de 

Nederlandse overheid zijn vastgelegd (CO2-neutraal in 2050). Dit vereist vérgaande elektrificatie. In de toekomst zal echter 

behoefte blijven bestaan aan brandstoffen (voor luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport) en aan chemische 

producten en materialen. Deze activiteiten en bijbehorende productieprocessen zijn nu verantwoordelijk voor ruim 35% 

van de wereldwijde CO2-uitstoot. Er ligt een grote uitdaging om deze brandstoffen en chemische producten te vervaardigen 

via de inzet van hernieuwbare elektriciteit, op basis van biomassa en/of CO2. Dit kan met elektrochemische conversie. 

Elektrochemische conversie is ook de meest belovende optie voor langetermijnopslag omdat deze technologie zich 

gemakkelijk laat schalen naar de hoeveelheid energie. 

Via kwantitatieve doelstellingen (zie advies) identificeert een door de topsectoren HTSM, Energie en Chemie ingestelde 

adviescommissie de volgende drie speerpunten:

1. Integratie van elektrolyse en duurzaam H2 in het energiesysteem en grootschalige chemische processen.

2. Grootschalige ontwikkeling van innovatieve elektrochemie en materiaalkunde.

3. Het aanbrengen van focus en massa in onderwijs en kennisuitwisseling.

Het beoogde programma is gericht op een call voor tenure track posities binnen het ECCM-domein en zal in 2018 met de 

betrokken partijen verder uitgewerkt worden.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, HTSM, Water & Maritiem, BBE

Programmabudget (NWO deel):

6,6 M€

Cofinanciering:

PPS 1-2
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Instituutsbijdrage PPP

NWO-instituut NIOZ draagt ruim M€ 28 vanuit het missiebudget bij aan fundamenteel onderzoek dat thematisch valt 

binnen de topsector Water.

Programmabudget (NWO deel):

125,084 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 2/3

NIOZ verwacht in de komende periode een aanzienlijke PPS 2/3-bijdrage te leveren binnen de topsector Water in diverse 

samenwerkingen met Shell, IHC en andere partners.

Voor programma relevante topsectoren:

Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

17,762 M€

Cofinanciering:

20% (4,44 M€) (cash/in kind)


