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Grote werkzaamheden 
rond Schiphol

Half januari waren grote werkzaamheden rond 

Schiphol gaande. Deze belangrijke vervoersader moet 

goed worden onderhouden. Vanwege het grote belang 

van deze verbinding waren dag en nacht honderden 

mensen aan het werk om in vier dagen tijd het spoor 

up-to-date te brengen. Zoveel mogelijk werkzaamheden 

werden gecombineerd: vernieuwing van het spoor, 

inclusief nieuwe wissels, vervangen van bovenleiding, 

werkzaamheden aan veiligheidsvoorzieningen en 

nieuwe elektriciteitsvoorzieningen. Om zo de duurzame 

verbinding naar de luchthaven te waarborgen.  

Beeld: ProRail/Gerrit Serné



Radboud
Summer School

Sustainability Science:

A System Dynamics perspective

• Kennisdeling met andere  

 infraprofessionals

• Gezamenlijk werken aan de  

infrastructuur van de toekomst

• Kennis opdoen op gebied van  

   duurzaamheidsvraagstukken
 

Datum: 8 - 12 juli 

Inschrijven kan tot 1 mei

Let op: De voertaal van deze  

summerschool is Engels

Voor alle infraprofessionals organiseert Radboud 

Universiteit in samenwerking met NGinfra de

Meer informatie en inschrijven via https://bit.ly/2UStgdq

Voor professionals van de NGinfra partnerorganisaties geldt een aantrekkelijk tarief!
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De wegen van 
infrabeheerders kruizen elkaar
Netbeheerders staan de komende 

jaren voor een grote vervangings-

opgave. Veel infrastructuren zijn niet 

alleen toe aan vervanging, maar 

moeten ook worden gemoderniseerd 

en verduurzaamd. Dat vraagt om 

een integrale aanpak waarbij meer-

dere infrabeheerders zijn betrokken. 

Als verschillende infrastructuren 

onderling verbonden zijn, is het 

gebruikelijk om het als gezamenlijk 

project op te pakken.

Dat blijkt in de praktijk echter lastig 

omdat er de nodige barrières te 

overwinnen zijn. Immers, in de 

dagelijkse praktijk hebben infrabe-

heerders al hun handen vol aan het 

zelfstandig vervangen van eigen 

infrastructuren, om de continuïteit 

van de dienst die over die infrastruc-

tuur wordt geleverd voor de lange 

termijn zeker te blijven stellen. Een 

grote verantwoordelijkheid die alle 

aandacht van de infrabeheerders 

vergt.

Maar de wegen van infrabeheerders 

kruizen elkaar steeds vaker. Als het 

niet in de vorm van wederzijdse af-

hankelijkheden is, dan wel letterlijk, 

omdat ze elkaar fysiek tegenkomen. 

Een tastbaar voorbeeld vormt de wij-

ze waarop de gemeente Rotterdam 

en Rijkswaterstaat bij de renovatie 

van respectievelijk de Maastunnel en 

de Van Brienenoordbrug met elkaar 

te maken hebben: twee beheerders 

van twee vitale infrastructuren met 

verschillende vervangingscycli, maar 

een duidelijke wederzijdse afhan-

kelijkheid. Als deze twee infrabe-

heerders hun werkzaamheden niet 

met en op elkaar afstemmen, dreigt 

chaos.

Het afstemmen van onderhoud is 

nog een relatief eenvoudige, op-

pervlakkige vorm van samenwerken. 

Je houdt rekening met elkaar. Het 

wordt veel complexer en verplich-

tender bij het ontwerpen van nieuwe 

infrastructuren, die elkaar raken, ter-

wijl bestaande dienstverlening over 

die infrastructuren door moet gaan. 

Denk bijvoorbeeld aan vervan-

gingsprojecten als de Amsterdamse 

Zuidas en het stationsgebied Utrecht 

Centraal. 

En dan is daar nog de toekomst. Je 

hebt dan niet alleen met het hier en 

nu te maken, maar ook met de 

vraag hoe je in de toekomst 

rekening houdt met elkaar, 

en met de wederzijdse 

belangen die voortvloeien 

uit onderhoud en beheer 

(assetmanagement).

In het NWO/NGinfra-

onderzoek DtoMII (Design 

to Manage Interconnected 

Infrastructures) onderzoeken we 

hoe assetmanagementbelangen 

beter kunnen worden geborgd bij 

innovatieve, onderling verbonden 

infravervangingsprojecten. Dit 

onderzoeksproject is ingericht als 

actie-onderzoek. Na een eerste fase 

waarin de onderzoekers samen 

met de netbeheerders problemen 

rond vervangingsopgaven in kaart 

brengen en gezamenlijk cases 

identificeren, gaan de wetenschap-

pers samen met de infrabeheerders 

in de tweede fase aan de slag om 

concrete handvatten en richtlijnen 

te ontwikkelen en testen. Zodat we 

ook in de toekomst Nederland van 

hoogwaardige infradiensten kunnen 

blijven voorzien. 

Mark de Bruijne
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1 Duurzame plannen Alliander 
Hoewel het materiaal dat Alliander gebruikt al heel lang 
meegaat, ziet het bedrijf nog kansen om het beter te doen. 
Het legt de focus op het circulair inkopen, verminderen 
van verspilling en het gebruik van gerecyclede materia-
len. Zo heeft Alliander binnen het bedrijf een markt-
plaats waar producten beschikbaar worden gesteld 
die opnieuw ingezet kunnen worden, genaamd 
Alliander Herinzet. Denk aan transformatoren en 
onderdelen van stations. Of bijvoorbeeld Kabel 
op Maat, waar het bedrijf binnenkort mee start. 
Doel hiervan is minder reststukken kabel als afval 
weg te doen. Ook krijgt elke kabel een grondstof-
paspoort. Toppunt is het meest duurzame scha-
kelstation van Nederland, gebouwd door Liander 
(netbeheerder), in Groenlo. Hiervoor gebruikte 
grondstoffen zijn zoveel mogelijk hergebruikt.

Van 14 tot en met 18 januari stond Nederland in het teken van 
de Week van de Circulaire Economie. Overal in het land werden 
activiteiten georganiseerd en lieten circulair werkende bedrijven 
zien waar zij mee bezig zijn. Ook de infrawereld deed mee. 
Meerdere partners deelden hoe zij zich inzetten voor het sluiten 
van materialenketens.

In oktober 2018 schreef ProRail de Circular Design Chal-
lenge uit, waarin werd gevraagd naar nuttige toepassingen 
van gebruikte spoormaterialen. Tijdens de werkconferentie 
#duurzameleiders op 16 januari – georganiseerd door Pro-
Rail en Rijkswaterstaat – zouden de drie finalisten te horen 

krijgen wie de winnaar is en wie dus een prototype van 
zijn ontwerp kan maken. Er bleek echter geen winnaar te 
zijn. De jury was zo onder de indruk van de creativiteit en 
ideeën dat alle drie de finalisten nu de mogelijkheid krijgen 
een prototype te maken.

1

200 jaar 
Levensduur van een circulair gebouwde brug

2

Week van de Circulaire Economie

2 Drie winnaars Circulair Design Challenges 

Bron: ProRail

Bron: Alliander
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3 Eerste circulaire viaduct 
bij Kampen geopend 
Op maandag 14 januari werd het eerste 
circulaire viaduct van Nederland geopend 
door minister Cora van Nieuwenhuizen. Bij het 
ontwerp en de uitvoering waren Rijkswater-
staat, aannemer Van Hattum en Blankevoort en 

prefabbouwer Consolis Spanbeton betrok-
ken. Om volledig circulair te bouwen is 

de samenwerking binnen de hele keten 
noodzakelijk.

Het circulaire aan het viaduct is dat het na 
gebruik weer volledig uit elkaar gehaald 
kan worden. De veertig betonnen elemen-
ten kunnen zo ongeschonden worden 
gedemonteerd, verplaatst en herbouwd 
om ergens anders weer gebruikt te 
worden. Dit is de eerste keer dat op deze 
manier een betonnen viaduct in Nederland 

is gebouwd. Het voordeel ten opzichte van 
de traditionele manier is dat een ‘gewoon’ 

viaduct na 30 tot 50 jaar gesloopt wordt, 
terwijl een circulair viaduct wel 200 jaar mee 

kan gaan.

Het viaduct staat bij de Reevesluis in Kampen. De 
drie partners dragen met de realisatie van dit project 
op innovatieve wijze bij aan de duurzame ambities 
van Nederland in het algemeen en Rijkswaterstaat in 
het bijzonder.

Wie weet zien we straks voetgangersbruggen gemaakt uit 
oud spoormateriaal, zoals architect Leonie Welling voorstelt. 
Of hebben we straks speelplaatsen (voor volwassenen) 
gemaakt van spoorrails. Industrieel ontwerper Rutger Dankel-
man wil met deze producten meer interactie tussen mensen 

bewerkstelligen. Het derde voorstel, van Malou ter Horst, 
zijn vloertegels van de onbehandelde eikenhouten planken 
van wisselliggers. Haar vloeren zijn modulair, biobased én 
circulair, en kunnen aan het einde van hun levenscyclus als 
biomateriaal dienen. 

8 - 10 juli 2019
International Conference on Smart 
Infrastructure and Construction (ICSIC)
Cambridge, Engeland

8-12 juli 
Summerschool Radboud en NGinfra 
(zie advertentie pag 2)

16-20 sept
International Symposium Next 
Generation Infrastructures (ISNGI) 
Buenos Aires ArgentiniëA

ge
nd

a

3Bron: Rijkswaterstaat
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4 Metro Amsterdam wordt 
doorgetrokken naar Schiphol

Gaat de Noord/Zuidlijn straks doorrijden naar 
Schiphol? In de gemeente Amsterdam is nu over-
eenstemming over de plannen. Dick Benschop, 
President & CEO Royal Schiphol Group: ‘Het is 
niet meer de vraag óf de metrolijn moet wor-
den doorgetrokken, maar wannéér. We kijken 
samen met Amsterdam, Vervoerregio, NS en 
ProRail naar de uitbreiding van ons NS-station, 
naar meer ruimte voor hogesnelheidstreinen en 
de mogelijkheden voor het doortrekken van de 
Noord/Zuidlijn.’

Het doortrekken van de metrolijn langs de A10 en A4 
geeft straks lokale treinreizigers de mogelijkheid de metro 
te pakken. De gebruikersgroep bestaat voornamelijk uit 
werknemers van Schipholbedrijven die in Amsterdam 
wonen en luchtvaartreizigers van en naar de hoofd-
stad.

Als de metrolijn wordt doorgetrokken, biedt dit 
door de ontlasting op het spoor ruimte voor 
internationale hogesnelheidstreinen. Dit is in lijn 
met de ambitie van Schiphol om zijn korteaf-
standsvluchten aan te vullen met internationale 
treinverbindingen.

4

In 2040 moet al het korteafstandsvervoer over weg en bin-
nenwater compleet emissievrij zijn. Dat is het streven van 
negentien organisaties uit de Nederlandse logistieke sector. 
Gezamenlijk stelden ze de Visie handel en logistiek 2040 
op, waarin voornemens staan die het logistieke systeem van 
Nederland klaarstomen voor de toekomst. Naast het emissie-
vrije vervoer op korte afstand, streven de bedrijven ook naar 
duurzame inzetbaarheid van personeel en een werkbare maar 
sterke veiligheidscultuur in de keten. De visie wordt door het 

bedrijfsleven gebruikt als uitgangspunt voor gesprekken met 
het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarkt-
beleid en het topsectorenbeleid.

Ronald Paul, COO van Havenbedrijf Rotterdam: ‘Alleen door 
fantastisch werk van logistiek dienstverleners in het achterland 
en vanaf de zeezijde, gecombineerd met een kwalitatief 
hoogwaardige spoor-, water en weginfrastructuur, kan de 
Rotterdamse haven floreren. En dat moeten we zo houden.’

5

5 Korteafstandsvervoer emissievrij voor 2040

Bron: Schiphol/Bart Brusee

Bron: Havenbedrijf  

Rotterdam/Kees Torn
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De werkgebieden van Stedin en Vitens overlappen elkaar in de 

provincie Utrecht. Daardoor gebeurde het regelmatig dat de twee 

bedrijven elkaar in de grond tegenkwamen. “En dan was het vaak al 

te laat”, aldus Judith Koole, COO van Stedin. “Want de meeste winst 

op het gebied van samenwerking, halen we juist aan de tekentafel”. 

Daarom hebben de twee bedrijven dit convenant gesloten, “zodat we 

de planning van grondwerkzaamheden op elkaar af kunnen stem

men en de grond meer één keer open hoeft”, aldus Koole. “Hierdoor 

hebben klanten minder last van de werkzaamheden”. 

Marike Bonhof, lid van de directie bij Vitens: “Het gezamenlijk 

optrekken op meerdere aandachtsgebieden, zoals inkoop, communi

catie en datamanagement biedt Stedin en Vitens kansen. Een sterk 

veranderende markt vraagt van ons dat wij hierop inspelen. Door 

onze processen nog beter op elkaar af te stemmen vergroten wij de 

klanttevredenheid en verlagen wij de kosten”.

Stedin en Vitens gaan 
kosten besparen door 
samen te werken 
Stedin en Vitens ondertekenden op 
vrijdag 1 maart 2019 een conve-
nant om beter samen te werken. De 
ondertekening vloeit voort uit de in-
tentieovereenkomst die de twee be-
drijven in 2018 sloten. Doel van de 
samenwerking is om klanten minder 
overlast te bezorgen wanneer er in 
de grond wordt gewerkt. Daarnaast 
kunnen er kosten bespaard worden 
door beter te plannen.
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Geen 
verstedelijking 
zonder infra

Tot 2031 is voor ruim 89 miljard euro rijksgeld toebedeeld aan 
infrastructuurprojecten. Het geld gaat hoofdzakelijk naar het 

wegwerken van knelpunten in de landelijke hoofdinfrastructuur. 
Voor binnenstedelijke ov-infrastructuur is amper budget, 

terwijl juist de combinatie van gerichte ov-investeringen en 
verstedelijking grote maatschappelijke baten oplevert. ‘Je kan 

de stad uiteindelijk niet doorontwikkelen als je niet ook in lokale 
infrastructuur investeert’, aldus Lisette van Doorn van het Urban 

Land Institute.

O 
vvoorzieningen in en om stedelijke re

gio’s lopen tegen hun maximale capaci

teit aan. Daarom sparren het Rijk en de 

burgemeesters van de G4 (Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag, Utrecht) over samenhangende 

maatregelen voor ruimtelijke ordening, woningbouw en 

bereikbaarheid, meldde het NRC begin dit jaar. Vooral 

de bekostiging van grote openbaarvervoerprojecten 

is onderwerp van discussie. Volgens de meest recente 

woonagenda van het Rijk moeten er 700.000 huizen 

bijkomen tot 2025: een groei die voornamelijk door ste

delijke regio’s moet worden geaccommodeerd. Daarmee 

wordt niet alleen kostbare groene ruimte gespaard, door 

in stedelijk gebied te bouwen kan bovendien geleund 

worden op bestaande infravoorzieningen en ontstaat 

extra draagvlak voor nieuw hoogwaardig openbaar 

vervoer (HOV). Zonder financiering loopt de ambitie 

om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voornamelijk te 

concentreren in bestaand stedelijk gebied, al snel spaak. 

In vergelijking met de Vinexperiode (19952012) lijkt de 

samenhang tussen infrainvesteringen en bouwbeleid 

nu beperkt, terwijl de woonopgave groter is en boven

dien een veel groter deel van die opgave binnenstedelijk 

moet worden gerealiseerd.

Transport for London
‘Bijna elke stad worstelt met de bereikbaarheidsopgave 

in relatie tot groeiambities’, zegt Lisette van Doorn, CEO 

Europe van het Urban Land Institute. ‘En in internatio

naal verband kan Nederland nog best wat leren. Neder

landers vinden het doorgaans lastig om met infrainves

teringen te anticiperen op stedelijke ontwikkeling. Bij 

de Vinexopgave kwamen met name ovinvesteringen als 

laatste en als gevolg daarvan veelal in een afgeslankte 

versie vanwege budgetkwesties. Infrastructuur wordt 

vaak als kostenpost gezien, maar een spoorlijn kan een 

enorme economische spinoff genereren. De Kanaaltun

nel vind ik een mooi voorbeeld. Exploitant Eurotunnel is 

al drie keer bijna failliet gegaan maar niemand kan zich 

nog een leven voorstellen zonder Kanaaltunnel. Dan is 

nog gerekend buiten de baten die binnenstedelijk zijn 

toe te rekenen aan infrastructuren: de opbrengsten uit 

AUTEUR JAN JAGER
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de uitgifte van grond en het verlenen van bouwrechten 

rond grote ovknooppunten.’

Ironisch genoeg ontwikkelde vervoersautoriteit Trans

port for London zich afgelopen jaren tot een van de 

grootste woningontwikkelaars van Engeland, vertelt Van 

Doorn. ‘Transport for London is bijvoorbeeld bezig met 

de expansie van het Londense metronetwerk. Daarbij 

beschouwt de vervoersautoriteit dat netwerk niet als los

staande infrastructuur. Het bedrijf verzilvert de enorme 

waardegroei van de grond rondom de infrastructuur

knooppunten via nieuwe vastgoedontwikkeling. Daar

mee verdient de infrainvestering zichzelf voor een deel 

terug.’ Het vereist volgens Van Doorn wel een overheid 

die bereid is waardeontwikkeling voor te financieren. 

‘Uitgerekend bij infrastructuur gaan de kosten voor de 

baten uit.’

Bereikbaarheid
Zo’n voorfinancierende overheid is ook wat Hamit Ka

rakus, directeur van Platform31, voor ogen staat. Maar 

wel met de bedoeling dat de markt uiteindelijk zelf de 

bekostiging van infrastructuren voor haar rekening 

neemt. Hij pleit voor een nieuwe vorm van opdrachtge

verschap waarbij de overheid zekerheden in het vooruit

zicht stelt waardoor de markt sneller in een gebiedsont

wikkeling stapt en ook de kosten voor de aanleg van 

ovvoorzieningen voor haar rekening neemt; wat zich 

uiteindelijk vertaalt in hogere vastgoedwaarde. ‘We 

moeten ons ook niet blindstaren op infrastructuren en 

mobiliteit. Laat dat geen doel op zich zijn.’ Hoewel de 

aandacht voor de nabijheid van de functies werken en 

wonen toeneemt, ziet Karakus nog geen echte beweging 

tot stand komen in de richting van nieuwe combi’s van 

werken en wonen. Het uitgangspunt moet volgens hem 

bereikbaarheid zijn. ‘Vinden we het normaal dat je voor 

woonwerkverkeer 2 uur per dag onderweg bent? Wat is 

de tijdwinst die je kunt behalen door wonen en werken 

dichter naar elkaar toe te brengen. En wat betekent dit 

vervolgens voor infrainvesteringen die je níet hoeft te 

doen? Vanuit dat perspectief kan het juist heel voordelig 

zijn om binnenstedelijk te bouwen.’

Ook Van Doorn hamert op de voordelen van een mix 

van functies: een belangrijk kenmerk van stedelijkheid. 

‘Functiescheiding leidt tot grote vervoersstromen van 

A naar B, functiemenging tot een meer diffuus bewe

gingspatroon en een meer gespreide belasting van het 

infranet.’

De Vinexoperatie leverde monofunctionele wijken op 

met een dagelijkse verplaatsing van mensenmassa’s van 

en naar werkgebieden. Maar ook bij nieuw te ontwik

kelen projecten of grote herontwikkelingsprojecten zien 

we volgens Van Doorn nog steeds een bijna exclusieve 

focus op woningen. ‘Gezien de huidige krapte op de 

woningmarkt is dat begrijpelijk, maar op de lange 

termijn levert deze monofunctionele focus een subopti

male uitkomst met onnodige stromen van A naar B en 

gebieden die op delen van de dag niet ‘leven’, waardoor 

de kritische massa ontbreekt voor functiemenging en 

voldoende infrastructuur.’

15 miljoen versus 1,5 miljard
Tot 2031 is vanuit het infrastructuurfonds ruim 89 

miljard euro gereserveerd voor infraprojecten. Het 

gaat daarbij vooral in hoofdzaak om het oplossen van 

knelpunten in het hoofdverkeerswegennet, het spoor en 

waterwegen en in veel mindere mate voor het verbeteren 

van bereikbaarheid in stedelijke regio’s die nodig is om 

de woonopgave in goede banen te leiden.

Programmatisch zijn de infrainvesteringen vastgelegd 

in het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastruc

tuur, Ruimte en Transport. Het MIRT bevat een aantal 
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strategische ruimtelijke opgaven als erfenis uit de Nota 

Ruimte (2004). Nieuwe projecten zijn vooral gericht 

op het vergroten van de capaciteit van het landelijke 

hoofdinfranet zoals omschreven in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die sinds de VVD in 

Den Haag de scepter zwaait, het leidende beleidska

der is. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) op 

woensdag 21 en donderdag 22 november 2018 spraken 

Rijk, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht af elk 

15 miljoen euro te reserveren voor de ovbereikbaarheid 

van de ‘multimodale knoop Utrecht Centraal’, het ver

beteren van de bereikbaarheid van Utrecht Science Park 

en het faciliteren van nieuwe woon en werklocaties aan 

de zuidkant van Utrecht door bereikbaarheidsinveste

ringen. Het steekt schril af tegen de 1,5 miljard euro die 

vanuit het infrastructuurfonds is gereserveerd voor het 

oplossen van knelpunten in het hoofdwegverkeersnet 

om Utrecht heen.

Transformatie Binckhorst
In datzelfde BO MIRT werd Den Haag iets ruimer toe

bedeeld met een rijksbijdrage van 50 miljoen euro voor 

de komende 5 jaar voor fietsvoorzieningen en hoog

waardig openbaar vervoer (onder meer een vrij liggende 

busbaan) in transformatiewijk Binckhorst. Maar ook 

dat steekt bleekjes af tegen de totale reserveringen van 

5 miljard euro voor het oplossen van knelpunten in de 

rijksweginfrastructuur rondom de hofstad. Inclusief de 

bijdrage van de provincie ZuidHolland, Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Den 

Haag is in totaal 137 miljoen euro beschikbaar waarmee 

bereikbaarheidsvoorzieningen kunnen worden getroffen 
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die ruimte scheppen voor de bouw van 5000 woningen 

op het voormalige bedrijventerrein tussen het centrum 

van Den Haag en Voorburg. Bij die 5000 woningen ligt 

voorlopig ook de grens, weet Lodewijk Lacroix, senior 

beleidsadviseur regionale mobiliteit van de gemeente 

Den Haag. Maar de ambitie is groter. ‘In de 

verstedelijkingsalliantie die wij in de 

zuidelijke Randstad samen opstelden, 

is de optie om de Binckhorst door 

te ontwikkelen naar 10.000 wo

ningen opgenomen. De vraag 

is echter hoe dit te rijmen 

is met bestaande normen 

rond mobiliteit en milieu’, 

aldus Lacroix.

‘Breek infrastruc-
tuurfonds open’
Gemeenten geven in

middels schoorvoetend 

toe aan de wens van vast

goedontwikkelaars om 

een lagere parkeernorm, 

en bij beleidsmakers is de 

fiets een populaire modaliteit. 

Maar om fors te kunnen verste

delijken kom je niet uit onder forse 

investeringen in het ov, stelt hoog

leraar Transportsystemen Bert van Wee 

(TU Delft). Omdat het Rijk en de vier grote steden 

weinig geld beschikbaar hebben om grote ovprojecten 

te bekostigen, verkennen zij mogelijkheden om private 

investeerders, zoals pensioenfondsen, mee te laten 

betalen. Maar volgens hoogleraar Gebiedsontwikkeling 

Co Verdaas (eveneens TU Delft) wordt daarmee voorbij

gegaan aan de vraag of bestaande reserveringen vanuit 

het infrastructuurfonds überhaupt wel doelmatig zijn. 

Grote transities zoals urbanisatie, digitaliserering en 

energietransitie stellen projecten zoals die in het MIRT 

zijn opgenomen volgens Verdaas in een nieuw daglicht. 

‘Breek het Infrastructuurfonds open’, verklaarden Ver

daas en directeur Tom Daamen van de Praktijkleerstoel 

Gebiedsontwikkeling in januari op hun eigen website 

www.gebiedsontwikkeling.nu. Verdaas erkent dat het 

politiek moeilijk verkoopbaar is om eerder toegezegde 

middelen voor infraprojecten te heroverwegen. Maar de 

wereld verandert volgens hem op het moment zo snel, 

dat het ‘niet zo slim’ is om zo ver vooruit (tot 2031) zo 

veel middelen vast te leggen zonder dat geref lecteerd 

wordt op de verwachte doelmatigheid van voorgenomen 

investeringen. 

Autonoom rijden
Bert van Wee is het daarmee eens. ‘We hebben tot 2031 

voor miljarden in projecten zitten, maar of dat noregret

projecten zijn, moeten we nog maar zien.’ Ofschoon alle 

projecten uit het MIRTprogramma zijn onderworpen 

aan maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s), 

zijn dit volgens Van Wee en Verdaas ook maar moment

opnames en bovendien nooit bedoeld als sluitend advies. 

Ze benadrukken wel dat de beslissing om een 

infrastructuurproject wel of niet uit te voe

ren altijd een politieke afweging blijft. 

Maar verschuivende panelen rond 

duurzaamheid, verstedelijking 

en innovaties als autonoom 

rijden, kunnen volgens Van 

Wee in de tussentijd nieuw 

licht op de zaak werpen, 

waardoor een besluit 

van 15 jaar terug met de 

kennis van nu misschien 

niet was genomen.

Wat Verdaas betreft 

worden álle projecten uit 

het MIRT opnieuw tegen 

het licht gehouden om te 

kijken of gereserveerde mid

delen tot de beste effectiviteit 

leiden. In de Utrechtse regio 

zou dit volgens hem zomaar kun

nen leiden tot een besluit om tot een 

evenwichtiger verdeling te komen tus

sen investeringen in de verkeersontsluiting 

via het hoofdwegennet en investeringen in HOV in 

de stad.

Ook Van Doorn ziet er wel wat in. ‘Het alsmaar vergro

ten van de weginfrastructuur rond bijvoorbeeld Utrecht 

is ook de kat op het spek binden. Het maakt het voor 

bewoners van een stad aanlokkelijk om toch een auto te 

hebben. En dat draagt daarmee weer bij aan het verder 

dichtslibben van de stad.’

Van Doorn: ‘Ik denk dat we nog heel veel kunnen 

verstedelijken zonder dat de stad onleefbaar wordt, met 

veel groen en goede bereikbaarheidsvoorzieningen. 

Vastgoedontwikkeling op ovknooppunten is daarbij de 

financiële drager. Hoe hoger de dichtheid, hoe groter de 

opbrengst. En omdat er soms een lange periode over

brugd moet worden zonder opbrengsten, lijkt het me 

logisch dat de overheid een brugfunctie vervult in de 

vorm van een voorfinanciering of garantiestelling om 

die knooppuntontwikkeling mogelijk te maken. En dan 

nog zullen er maatschappelijke baten zijn die verder rij

ken dan het gebied zelf en niet via de gebiedsexploitatie 

terug te verdienen zijn. De stad is uiteindelijk natuurlijk 

geen bedrijf. Er zijn onrendabele toppen die je op een 

andere manier moet financieren. Dan komt zo’n infra

fonds goed van pas. Je kan een stad uiteindelijk niet 

doorontwikkelen als je niet in infrastructuur investeert.’

Wat Verdaas betreft

worden álle projecten uit

het MIRT opnieuw tegen

het licht gehouden
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Wettelijk verbod 
op meer asfalt, 
ja of nee?
‘Er moet een wettelijk verbod komen op een verdere groei van asfalt in Neder-
land.’ Met die provocatie zette wetenschappelijk directeur Margot Weijnen de 
geesten op scherp tijdens het InfraDebat op InfraTech 2019 in Rotterdam Ahoy. 
Directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en 
directeur Infra van Ballast Nedam Martijn Smitt reageerden, anders gezegd: de 
auto versus het ov. AUTEURS MARIAN VAN DEN AKKER, JAN JAGER

Margot Weijnen zit klaar om het debat aan te gaan
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M 
argot Weijnen legt 

met deze stelling 

een dilemma 

bloot. Heel veel as

falt wordt niet voldoende benut. De 

aanleg van nieuw asfalt heeft vooral 

het doel om een knelpunt op te los

sen dat in het verleden is ontstaan. 

Er wordt niet gekeken of andere 

infrastructurele diensten of een 

ander gebruik van de infrastructuur 

dat knelpunt kunnen (helpen) oplos

sen. Veel rijkswegen worden vooral 

gebruikt als lokale verbinding.

Chefsache
Weijnen noemt het positief dat 

premier Rutte momenteel met 

de vier grote steden overlegt over 

de infrastructuur. ‘Natuurlijk is 

infrastructuur chefsache’, stelt 

ze. ‘De Nederlandse infra doet het 

goed en is een belangrijke pijler 

voor de Nederlandse welvaart 

en de kwaliteit van leven in ons 

land. Dat betekent niet dat we 

achterover kunnen leunen. Om 

onze concurrentiepositie veilig te 

stellen én de kwaliteit van leven in 

ons land te behouden, moeten we 

nu een sprong voorwaarts maken.’

Eén metropool
‘In Nederland benaderen we in

frastructuur op postzegelniveau’, 

stelt Weijnen. ‘Alle gemeenten en 

provincies concurreren met elkaar 

om geld te krijgen uit dezelfde in

frapot, voor dezelfde soort bedrij

vigheid en voor dezelfde inwoners. 

Er is voor gemeenten veel meer te 

halen als ze kiezen voor specialisa

tie. Dat betekent dus afstemming 

en coördinatie van investeringen 

in infrastructuur. Dat moeten we 

doen op nationaal niveau en het is 

een gemiste kans dat onze premier 

daar geen werk van maakt.’ Illus

tratief noemt Weijnen de manier 

waarop het buitenland aankijkt 

tegen ons land. ‘In China of de VS 

Taco van Hoek: 
‘De maakbaarheid van dit vraagstuk wordt sterk overschat’

‘Maatschappelijk zijn er twee argumenten om tegen een uit-
breiding van de weginfrastructuur te zijn: 1) de CO2-uitstoot 
van het autoverkeer en 2) de landschapdoorsnijdingen’, 
stelt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut 
voor de Bouw. ‘Maar wat ik interessant vind is dat beide 
argumenten juist aan kracht inboeten. Met de opkomst van 
elektrisch rijden vervalt het argument van de CO2-uitstoot en 
is in feite de angel uit het milieuprobleem gehaald. En sinds 
enige decennia leggen we niet echt nieuwe verbindingen 
meer aan. We gaan al lang niet meer natuurgebieden en 
bossen doorsnijden. Het netwerk is wel zo’n beetje af. In 
plaats daarvan kiezen we voor verbreding van bestaande 
wegen en dan wegen landschappelijke bezwaren gewoon 
minder. Daarmee rijst de vraag waarom er nog negatief 
aangekeken moet worden tegen meer asfalt.’ 

10 tot 40 kilometer
Margot Weijnen brengt ook argumenten in waarom een ver-
dere expansie van de weginfrastructuur niet nodig zou zijn: 
het openbaar vervoer. ‘Dat argument heb ik vaak gehoord’, 
reageert Van Hoek. ‘De werkelijkheid is dat het openbaar 
vervoer hier maar een zeer beperkte oplossing is. Op som-
mige trajecten zijn lokaal OV en de trein goede vervoers-
middelen, maar op ander trajecten bepaald niet. Er is veel 
onderzoek gedaan naar OV-gebruik van mensen. Daaruit 
blijkt dat het OV op zeer korte en zeer lange afstanden veel 
gebruikt wordt. In het middellange afstandsverkeer – 10 tot 
40 kilometer – ligt dat wezenlijk anders. Daar is het aandeel 
van OV zeer bescheiden. Dat wordt veroorzaakt door 
verschillen in reistijden tussen de auto en het OV. Op middel-

lange afstanden zorgt het voor- en natransport ervoor dat het 
OV vaak qua reistijd niet kan concurreren met de auto. De 
totale tijd die je bezig bent om van het ene adres naar het 
andere adres te komen is al snel anderhalf tot twee keer de 
reistijd van de auto, zelfs als je in de auto nog even in de 
file staat. Het probleem is vervolgens dat deze middellange 
afstanden een zeer groot deel van het totaal aantal kilome-
ters uitmaken binnen het totale woon-werkverkeer.’ 

OV geen panacee
Daarnaast is de moderne werknemer ook steeds vaker mo-
biel tijdens werktijd, volgens Van Hoek, en gaat van klant 
naar seminar en van een beurs naar een privé-afspraak. 
‘Natuurlijk geldt dit vooral voor hoger opgeleiden, maar 
van nieuwe generaties is bijna de helft hoger opgeleid.’ Hij 
wil maar zeggen: het OV is geen panacee.
Meer investeren in OV is niet de oplossing om het autover-
keer terug te dringen, schetst van Hoek. ‘Ik zou ook willen 
wijzen op de verhoudingen: het autoverkeer in de spits is 
het tienvoudige van het OV. Nog los van de reistijdverlie-
zen, is er dus nog een ander groot probleem. Wil je een 
significant deel van deze automobilisten uit de auto krijgen, 
dan zou dit een onrealistisch hoge investering in het OV 
betekenen. 
De kwaliteit van ons OV is goed, benadrukt Van Hoek. 
‘Koester dat en investeer vooral in kansrijke routes en 
verbeter de kwaliteit voor de OV reizigers. Maar in termen 
van aantallen reizigerskilometers blijft de reikwijdte van het 
OV beperkt. De maakbaarheid van dit vraagstuk wordt sterk 
overschat.’ 
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zien ze geen vier grote steden in 

het westen van ons land. Daar zien 

ze ons hele land als één polycentri

sche stad.’

Cross-sectoraal
Weijnen constateert dat de Neder

landse benadering van infrastruc

tuur silogericht is: netwerken 

worden niet met elkaar in verband 

gezien en ook kijkt ieder op zijn 

eigen schaalniveau. ‘Waarom 

hebben we niet proactief geïnves

teerd in hoogwaardig openbaar 

vervoer, zoals bijvoorbeeld Japan 

en Korea? Met een hogesnelheids

lijn zou je in Groningen kunnen 

wonen en in Amsterdam kunnen 

werken.’ Ze hekelt de praktijk van 

naijlende investeringen. ‘Als je 

duurzame energie wilt uit zon 

en wind, moet je er eerst voor 

zorgen dat het elektriciteitsnet dat 

aankan, juist in de buitengebie

den waar de grond goedkoop is. 

Als je de stad wilt verdichten, zal 

je toch echt moeten vaststellen of 

de energienetten, rioleringsnet

werken en de watervoorziening 

genoeg capaciteit hebben. En dan 

hebben we het nog niet eens over 

de infrastructuur voor de zorg, 

zoals de beschikbaarheid van 

ziekenhuizen.’

Inclusieve welvaart
De NGinfradirecteur stipt nog 

een ander belangrijk aspect aan. 

‘Bij de besluitvorming over infra

structuur wordt de sociale dimen

sie niet meegenomen. In Europa 

wordt de toegang tot betaalbare in

frastructurele diensten benoemd 

als een social right. Dat geldt voor 

iedere burger. Infrastructuur is 

een cruciale voorwaarde voor een 

inclusieve samenleving die ieder

een de mogelijkheid biedt om mee 

te doen.’

Martijn Smitt: 
‘We hebben radicaal beter ov nodig’

De kwaliteit van ons ov goed? Kom daar niet mee aanzet-
ten bij Martijn Smitt, directeur Infra bij bouwbedrijf Ballast 
Nedam. ‘Ik woon zelf in een gebied in de buurt van de 
stad Utrecht. Maar om op een redelijke termijn aan de 
andere kant van Utrecht te komen, ben je vaak aangewe-
zen op de auto. Openbaar vervoer is geen concurrerende 
optie. Als je uit eten bent geweest in Rotterdam en je wilt 
terug naar Utrecht, dan gaat er om het halfuur een trein. 
Moet dat een metropool voorstellen?’
Zijn boodschap: het ov moet radicaal beter. Met een 
fijnmazig onder- of bovengronds lightrailnetwerk in de 
randstad komt ook de Nederlander wel uit de auto. Zeker 
nieuwe generaties kijken heel anders naar hun mobiliteit. 
En de overheid is volgens hem aan zet. ‘Neem Parijs: de 
overheid steekt 30 miljard euro in 5 nieuwe metrolijnen met 
een totale lengte van 160 kilometer en 80 nieuwe stations’ 
(de Grand Paris Express). De Deltametropool verdient wat 
betreft Smitt een deltaplan voor het ov.

Infrabeleid té reactief
Dan de stelling van Margot Weijnen. ‘Een interessante stel-
ling voor een asfaltverkoper als wij. Het was natuurlijk een 
oproep om eens in een andere richting te denken. De rea-
liteit is dat de politiek nu vrij bepalend is in wat er gebeurt. 
Zij doet reserveringen en legt dat programmatisch neer in 
het MIRT (zie pagina 14, red.). Dat is handig voor ons als 
bouwers omdat we weten wat er in de pijplijn zit. Maar 
vanuit een maatschappelijke invalshoek bezien, zijn we 
wel raar bezig. Het is nogal reactief, de politiek constateert 
een knelpunt, daar wordt beleid op gemaakt en je bent zo 

10 jaar verder voor er een oplossing ligt die misschien niet 
meer aansluit bij de vraag.’

Geen half werk
Smitt is zeker niet voor een asfaltstop en ook de zeker-
heid van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 
en Transport (MIRT) geeft comfort aan een bouwgigant 
als Ballast Nedam. Maar een flexibeler investeringsfonds 
en -programma past volgens Smitt beter bij de tijd met 
verschuivende panelen zoals rond duurzaamheid, verstede-
lijking en nieuwe ideeën over mobiliteit bij nieuwe gene-
raties. Volgens Smitt verdient goed ov een kans, maar dan 
moet je geen half werk doen. ‘Wat mij echt opvalt is dat 
er weinig wordt afgekeken van wat andere landen doen. 
Ik was in Korea bij een stad in aanbouw. De Koreanen 
leggen eerst de ondergrondse infrastructuur aan, daarna de 
bovengrondse infra en de bebouwing. De onderliggende 
visie is dat je vanaf elke plek in de nieuwe stad in een uur 
in het centrum van Seoul moet kunnen zijn.’
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THEMA:  VERVANGING 

Rondetafelgesprek over vervanging 
en renovatie van infrastructuren

Drie infrabeheerders over 
de vraagstukken van de 
vervangingsopgave



NGINFRAMAGAZINE  21

 THEMA:  VERVANGING

De grote infrabeheerders staan de komende jaren voor de enorme opgave om voor 
2030 een groot aantal wegen, bruggen, sluizen, spoorrails, wissels et cetera te 
vervangen. Alleen al Rijkswaterstaat heeft de komende jaren per jaar 350 miljoen 
euro nodig voor vervanging en renovatie van bruggen, stuwen en damwanden op 
zo’n veertig locaties. Wat betekent een dergelijke omvangrijke operatie voor de in-
frabeheerders? Jan Slager, directeur Vervanging en Renovatie bij Rijkswaterstaat, Rian 
Kloosterman, beleidsadviseur assetmanagement bij Vitens, en Pieter van Kempen, 
adviseur Assetmanagement bij ProRail, wisselen van gedachten met Aernout van der 
Bend, algemeen directeur van NGinfra en Mark de Bruijne, universitair docent aan 
de TU Delft en verbonden aan het NGinfra/NWO-onderzoek Design to Manage 
Interconnected Infrastructures (DtoMII). AUTEUR MARIAN VAN DEN AKKER EN JAN JAGER
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V 
ervanging: een eindelevensduur-
vraagstuk
Rijkswaterstaat is al een poosje met 

vervanging bezig. Veel kunstwerken 

en objecten zijn gebouwd in de naoorlogse decennia 

en die naderen met hun zestig jaar of daaromtrent het 

einde van hun levensduur. Jan Slager geeft aan dat 

eind vorig jaar Rijkswaterstaat opdracht heeft gekre

gen voor de vervanging en renovatie van nog eens 40 

projecten. Goed voor 1,5 miljard euro in de komende 

6 à 8 jaar. Daarna neemt de omvang van de opgave al

leen nog maar verder toe. ‘We zien in de prognoses dat 

de vervangingsopgave niet meer ophoudt. Behalve de 

respectabele leeftijd van de objecten, zien we ook dat 

het gebruik van de infra is geïntensiveerd. Dat betekent 

dat vervanging eerder aan de orde is. Veel kunstwerken 

zijn gebouwd op twee rijstroken en een vluchtstrook. 

Door de toename van het verkeer is de vluchtstrook 

een derde rijstrook geworden. Met name het vrachtver

keer is enorm gegroeid. En dan is het vraagstuk ‘einde 

levensduur’ op zeker moment echt aan de orde.’

Rian Kloosterman van Vitens kampt met een vergelijk

bare vervangingsopgave onder de grond. In totaal heeft 

het drinkwaterbedrijf 49.500 kilometer leidingen in de 

grond liggen. ‘Al die leidingen vervangen zou een mil

jardenoperatie zijn. We hebben afgelopen jaren in kaart 

gebracht hoe groot de vervangingsopgave is en of dat 

zeer gaat doen. De conclusie was dat de opgave groot 

is, maar beheersbaar. We kunnen het uitsmeren over 

de tijd.’ Vitens vervangt in beginsel op grond van einde 

technische levensduur. Maar hoe bepaal je dat? Kloos

terman: ‘Je kan wachten. Zeggen dat je een leiding 

vervangt als hij tien keer geknapt is. Maar naast het 

onderbreken van de levering kan een gebroken leiding 

ook schade veroorzaken. En als dat in hartje Utrecht 

gebeurt, is de schade groter dan op het platteland. Dat 

neem je mee in een risicogerichte afweging om wel of 

niet te vervangen.’

‘Als het gaat over renovatie en vervanging gaat het echt 

over eindelevensduurvragen’, stelt Jan Slager. Van 

Kempen vult aan: ‘Vanuit assetmanagement kijk je 

altijd wat de assets aankunnen. ProRail gaat nu voor 

het eerst de impact berekenen van hoogfrequent spoor

gebruik. Die berekening levert drie mogelijke uitkom

sten op: 1. het spoor kan het niet aan, dus we moeten 

bijbouwen; 2. het spoor kan het aan, mits we rekening 

houden met meer onderhoud; of 3. het spoor kan het 

aan, maar we moeten rekening houden met een kortere 

levensduur.’

Een verschil tussen Rijkswaterstaat en ProRail is dat bij 

de spoorbeheerder beheer, onderhoud en vervanging 

Bron: httpsbeeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat  Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
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vallen onder één directie. Bij Rijkswaterstaat valt het 

beheer onder Rijkswaterstaat zelf en zijn voor onder

houd en vervanging beleidsbeslissingen nodig via het 

MIRT. Is de ene systematiek gemakkelijker dan de 

andere? 

‘Mmm’, peinst Van Kempen. ‘Het kan beide, dat zien 

we al jaren. Iedere systematiek heeft zijn voor en na

delen.’ Wetenschapper Mark de Bruijne bevestigt dat. 

‘Interne besluitvorming is niet per se gemakkelijker of 

sneller dan besluitvorming elders, of zoals in geval van 

Rijkswaterstaat via het MIRT. Het gaat om grote vragen 

waar veel geld mee gemoeid is en dat zie je in het be

sluitvormingsproces terug, hoe dat ook is ingericht.’

Pieter van Kempen van ProRail herkent het ‘eindele

vensduurvraagstuk’ ook bij de naoorlogse kunstwerken 

die ProRail in beheer heeft. ‘Bij ProRail kennen we 

twee soorten onderhoud en vervanging. De ‘grote infra’ 

heeft een veel langere levensduur dan de sporen en de 

wissels. Bij ons is de vraag vooral wanneer we gaan 

vervangen, met name in relatie tot de invoering van het 

treinbeveiligingssysteem ERTMS. Wat moet echt nu, 

wat kunnen we laten wachten op ERTMS?’

‘Dat vraagstuk hebben wij met de borden boven de 

weg’, haakt Slager in. ‘De verwachting is dat die op 

termijn niet meer nodig zijn, omdat alle informatie 

in de auto zelf komt. Maar hoe lang duurt dat nog? Is 

het denkbaar dat we tijdelijk een mindere kwaliteit van 

informatie accepteren? Of vervangen en updaten we de 

borden wel, tegen een prijskaartje dat misschien ver

houdingsgewijs hoog is omdat ze mogelijk binnenkort 

niet meer nodig zijn?’

‘Juist daar zie ik een relatie met andere infrastructu

ren’, zegt Van der Bend. ‘Wat kunnen de digitale en 

elektriciteitsnetwerken aan? Die vraag is cruciaal als 

je ervan uitgaat dat gebruikers van de infrastructuur 

steeds meer afhankelijk worden van digitale middelen.’

Vervanging: een afstemmingsvraagstuk
De infrabeheerders merken dat ze niet de enigen zijn 

die bezig zijn met renovatie en vervanging. ‘Afstem

ming van werkzaamheden is een uitdaging’, zegt 

Jan Slager. ‘Op zich is afstemming niets nieuws. Zo 

hebben we in de regio Rotterdam de afspraak gemaakt 

dat we geen grootschalig onderhoud doen aan de Van 

Brienenoordbrug tijdens de afsluiting van de Maastun

nel wegens renovatie. Twee oeververbindingen tegelijk 

in onderhoud, dat kan niet.’

Vitens, dat een groot netwerk onder de grond heeft, haakt 

aan bij andere werkzaamheden waar de grond ook voor 

moet worden opengemaakt. Kloosterman: ‘Als in een 

stad of dorp de hele riolering op zijn kop wordt gezet, pro

beren we mee te doen. 

Natuurlijk weeg je bij 

zo’n beslissing ook de 

toestand mee waarin 

een leiding verkeert. 

Maar ook de locatie. 

Een relatief nieuwe 

leiding vervang je op 

het platteland niet als 

de grond vanwege an

dere werkzaamheden 

opengaat. In het hartje 

van Utrecht kun je be

slissen dat wel te doen, 

vanwege de impact die 

het openhalen van de 

grond genereert.’

Noemenswaardig 

zijn ook de BEEL

vervangingen (BEEL 

staat voor beheersing 

externe effecten 

leidingbreuk) in de 

De Maastunnel en van Brienenoord-

brug – twee essentiële oeververbin-

dingen in Rotterdam die niet tegelijk 

in onderhoud mogen zijn.

Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken 
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drinkwatersector. Dit gaat bijvoorbeeld over leidingen van 

Vitens die in een dijklichaam van een waterschap liggen 

en daar weg moeten omdat het de stabiliteit van een dijk 

kan bedreigen. Zo vervangt Vitens in overleg met netbe

heerders ook leidingen die te dicht in de buurt van een 

broze gasleiding liggen en vice versa. ‘Het is een positieve 

samenwerking. We besparen samen kosten en genereren 

minder overlast. We zullen dit soort afstemmingsvraag

stukken steeds vaker zien’, vervolgt Kloosterman. Waarop 

Slager reageert: ‘Het zou mooi zijn als we toe kunnen 

naar integrale besluitvorming over vervanging en onder

houd. In dat kader wil ik aan NGinfra de oproep doen 

om dit te ondersteunen met data die antwoord geven op 

de vraag in welke gevallen je eventueel wél twee onder

houdsprojecten tegelijk kunt uitvoeren en wanneer de 

schade en hinder te groot wordt. Data om die afweging te 

maken zouden zeer helpen.’

De Bruijne vult aan: ‘Met goede data kun je komen tot 

een integraal programma, waarin ook helderheid is over 

de reservering van gelden en waar afspraken over de uit

voering vastliggen. Met die basis kun je op locatieniveau 

afspraken maken over hoe samen te werken, hoe inciden

ten op te vangen en zo meer.’

‘Dat klinkt goed,’ vindt Pieter van Kempen, ‘maar er 

ontstaan ook nieuwe risico’s. Gevolgen van vertraging of 

tegenslag bij projectonderdelen van een andere beheerder 

kunnen hun weerslag hebben op de uitvoering van jouw 

deel van het project. Hoe vang je dat op? Wat betekent dat 

voor jouw assets?’

‘Sowieso blijkt het heel lastig om waarde toe te kennen 

aan assets’, zegt De Bruijne. ‘Je kunt nauwelijks mone

tariseren wat de waarde is van een asset die toe is aan 

vervanging en wat verbetering ervan waard is, is ook 

lastig te bepalen. Net zoals het ingewikkeld is om hinder 

voor het verkeer te monetariseren.’

Toch vindt Slager het interessant om te bezien hoe NGin

fra kan helpen om de afstemmingsvragen met relevante 

data te beantwoorden. Van der Bend wijst in dat verband 

op een onderzoek van Geodan naar data op de A15. Het 

NGinfrabestuur heeft de wens uitgesproken om dit 

model toe te passen rond Amsterdam, waar de komende 

10 jaar grote werkzaamheden worden verwacht aan spoor 

en weg. 

Vervanging: een transitievraagstuk
Dat renovatie en vervanging vooral gerelateerd zijn aan 

‘einde levensduur’ van infrastructuur is logisch. Tegelij

kertijd zijn er grote transities waarmee onze samenleving 

te maken heeft. NGinfra focust zich met name op digita

lisering, verdergaande verstedelijking en de energietran

sitie. Worden transities meegenomen in de afweging over 

vervanging in renovatie?

‘Tot op zekere hoogte wel’, zegt Pieter van Kempen. ‘De 

stap naar treinbeveiliging via ERTMS is een duidelijke 

technieksprong. De afweging om die sprong te maken is 

deels een politieke keuze en deels een keuze van ProRail. 

Voor ProRail is en blijft een belangrijke afweging wan

neer op basis van levensduur de onderhoudskosten zo 

sterk stijgen, dat vervanging of renovatie de enige optie 

is. Voor wat betreft die treinbeveiliging: we hebben nu 

te maken met drie soorten systemen. De vraag is of we 

vanwege de technieksprong, waarvoor een politiek besluit 

ligt, alles tegelijk gaan vervangen door ERTMS of dat we 

ze beurtelings aanpakken, wat mogelijk kostentechnisch 

aantrekkelijker is.”

Jan Slager mist een grote transitie in de focus van NGin

fra: circulariteit en duurzaamheid. ‘We zien nu al allerlei 

voorbeelden van energieneutraal bouwen. Zo wordt de 

tunnel in het nieuwe traject A13A16 energieneutraal 

opgeleverd. Mijn vraag is: Hoe gaan we om met de circu

lariteit en duurzaamheid van de infra die we nu hebben?; 

Hoe maak je een economie circulair?; Welke eisen stelt 

dat aan je objecten en kunstwerken?’

‘Dergelijke vragen leven ook bij ProRail’, zegt Pieter van 

Kempen. ‘De baanlichamen onder het spoor zijn aan

gelegd met het idee dat ze er voor de eeuwigheid zullen 

liggen. Maar door zware regenbuien, langdurige droogte 

en dan ook nog eens de zwaardere aslasten van treinen, 

zie je het einde van de levensduur sneller naderen. Wij 

vragen ons af hoe we klimaatverandering, duurzaamheid 

en circulariteit kunnen meenemen bij de vervanging van 

baanlichamen. Dat is een zoektocht.’

Bij Vitens lijken circulaire leidingen niet hoog op de prio

riteitenlijst te staan. In elk geval wordt het overschaduwd 

door een voor Vitens belangrijker zorg: de gezondheid 

van de consument. ‘Wij zijn naast infrabeheerder ook 

producent en waterleverancier’, zegt Rian Kloosterman. 

‘Wij moeten zorgen voor schoon drinkwater. Bij de keuze 

voor materialen staat dat voorop. Pvc biedt nog altijd de 

meeste garanties. In onze zuiveringsinstallaties halen we 

reststoffen uit grondwater die weer de productieketen in 

kunnen.’ De reststoffen die bij de zuivering vrijkomen 

worden maximaal hergebruikt: circulariteit.

Voor het doortrekken van de A15, uitgevoerd door Rijkswaterstaat, moet Vitens een 

aantal drinkwatertransportleidingen verleggen. Bron: Vitens
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Vitens moet voor onttrekking en zuivering reserveringen 

doen in ruimte voor gebouwen en reservoirs. ‘Als je dat 

gaat vervangen, praat je over investeringen van miljarden 

euro’s, dan wil je ook zeker stellen dat je lang 

in een gebied kunt blijven. Omdat de 

ruimtedruk in Nederland groeit, 

proberen we functies duurzaam 

te koppelen. Bijvoorbeeld een 

waterwingebied met een 

park.’ Ook een vorm van 

duurzaamheid. 

Van der Bend werpt 

de vraag op of het 

draait om het ontwer

pen van circulaire 

infra of om infra te 

ontwerpen die helpt 

circulair te worden. 

Een goeie vraag, vindt 

Van Kempen. Maar hij 

waarschuwt ook je niet 

te laten verlammen door 

die vraag te stellen. ‘Je kunt 

daar eindeloos over door dis

cussiëren.’ Slager sluit zich aan 

bij Van Kempen en suggereert om 

gewoon te beginnen. ‘Bij grote infra

structuren is het lastig om te experimenteren, 

op lokaal niveau kan dat waarschijnlijk gemakkelijker. 

Daar zou je al vanaf het ontwerpproces rekening kunnen 

houden met klimaatvragen, circulariteit en duurzaam

heid. Momenteel zijn de ontwerpprocessen zo ingericht 

dat we eerst de klanteisen opstellen. Als we werkelijk met 

hergebruik aan de slag willen, dan zullen we ook moeten 

accepteren dat we soms maar deels aan die klantwensen 

kunnen voldoen.’

Aan de andere kant constateren de infrabeheerders dat 

niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruitziet. 

‘We proberen dat wel in te schatten, maar leren uit het 

verleden dat dat eigenlijk niet lukt. Misschien is het zelfs 

wel zo dat hoe preciezer je ontwerpt, hoe groter de kans 

dat je niet kun reageren op onvoorziene omstandigheden. 

Ontwerpen met enige overcapaciteit is misschien wel veel 

responsiever’, redeneert Slager. 

Vitens koppelt de vervangingsopgave nadrukkelijk aan 

transities en streeft naar meer flexibiliteit in de netwer

ken door netten te koppelen; dat geeft meer mogelijkhe

den om bij veranderingen in vraag en aanbod daar op 

in te spelen zonder dat grote investeringen nodig zijn. 

Rian Kloosterman: ‘Denk bijvoorbeeld aan de zomer van 

afgelopen jaar, waarin we helaas een aantal onttrekkings

vergunningen hebben overschreden.’

‘Circulariteit vergt in ieder geval een heel andere blik op 

je assets’, stelt Pieter van Kempen. ‘We hebben andere 

prikkels nodig. Misschien voldoet een stuk spoor niet 

meer als onderdeel van het hoofdspoor, maar kan het nog 

prima een poosje mee op een zijspoor.’ Jan Slager is het 

daarmee helemaal eens. ‘Einde levensduur 

betekent niet per se dat het afval is.’

‘Dat betekent dan ook dat je infra

structuur anders moet bouwen 

en slim moet kunnen afbre

ken’, zegt Mark de Bruijne. 

‘Je moet als beheerder 

heel precies weten wat 

je waar hebt en hoe de 

staat daarvan is.’ Zowel 

Rijkswaterstaat als 

Vitens en ProRail zijn 

bezig met het toepas

sen van innovaties om 

infrastructuur te chip

pen zodat informatie 

voorhanden is.

Dat brengt het gesprek 

op de invloed van de 

beschikbaarheid van steeds 

meer digitale data. Van Kem

pen wijst erop dat je de waarde 

van data in perspectief moet plaat

sen. ‘Dat er meer data voor handen zijn, 

betekent niet direct dat daarmee het infrabe

heer beter wordt.’ Kloosterman vertelt hoe Vitens steeds 

meer inzicht krijgt in waterstromen en de waterkwali

teit via sensoren die in het netwerk worden geplaatst, 

meestal bij een pomp of een klep. Leidingen zelf zijn 

niet gechipt. ‘Dat weegt niet tegen de kosten op.’ Tege

lijk hamert hij erop dat de computers en besturingssys

temen ontzettend goed beveiligd zijn. ‘Je moet de balans 

tussen kwaliteit en cyberveiligheid goed bewaken.’

De infrabeheerders wijzen erop dat het draait om de 

toepasbaarheid van data. ‘En om het delen van data’, vindt 

Slager. ‘Niet alleen infrabeheerders onderling, maar ook 

met de markt.’ Hij noemt als voorbeeld dat Rijkswater

staat via de Bouwcampus met de markt innoveert en 

leert in concrete projecten. Van NGinfra is het juist goed 

dat daar de aanhaking met de wetenschappelijke wereld 

zit. ‘Dat geldt wederzijds’, vindt Mark de Bruijne. ‘De 

infrasector heeft baat bij wetenschappelijk onderzoek en 

omgekeerd helpen best practices de wetenschap verder.’

De Bruijne vraagt de infrabeheerders of zij nog meer 

gevolgen zien van digitalisering. ‘We maken nog steeds 

stappen in het verder automatiseren van werkzaamhe

den’, aldus Jan Slager. ‘Tekort aan menselijke capaciteit 

maakt dat we mensen alleen inzetten op plekken waar 

het moet. Op andere plekken kan artificial intelligence in 

de toekomst een oplossing bieden.’

‘Tekort aan menselijke 

capaciteit maakt dat we 

mensen alleen inzetten op 

plekken waar het moet. 

Op andere plekken kan 

artificial intelligence in de 

toekomst een oplossing 

bieden.’
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Circulair inkopen wordt 
langzaam volwassen

‘Wetgeving is minder 
beperkend dan op  
het eerste gezicht lijkt’
Aanbestedende diensten kunnen hun ambities voor duurzaamheid en circulariteit beter 
realiseren als ze slimmere vragen stellen en afstappen van het traditionele wij-zij-denken 
van opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook juridische belemmeringen zouden dan wel-
eens een stuk kleiner kunnen zijn dan veel partijen denken. AUTEUR ERIK VERHEGGEN
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‘C
irculair inkopen wordt langzaamaan volwas

sen’, stelt Cécile van Oppen, medeoprichter 

van adviesbureau Copper8. ‘Ook in de in

frasector, waar veiligheid en kwaliteit altijd 

vooropstaan, beperken circulaire innovaties zich al lang 

niet meer tot kantoormeubilair of bedrijfskleding. Ook in 

het primaire proces vinden circulaire innovaties hun weg.’

Van Oppen is als adviseur betrokken geweest bij een 

groot aantal circulaire aanbestedingen. Een in het oog 

springend voorbeeld is de inkoop van slimme meters 

door Stedin en Alliander, die voor 2020 aan honderd

duizenden huishoudens worden aangeboden. Bijzonder 

aan de apparaten is dat het ‘fair meters’ zijn: circulair 

en met een transparante, conf lictvrije materiaalketen. 

Net als bij Fair Tradeproducten. ‘Dat was een compleet 

nieuw concept voor deze branche’, vertelt Van Oppen. 

‘We liepen dan ook tegen veel weerstand aan. Aan

nemers vroegen: ‘Are you crazy?’. Ze konden in eerste 

instantie niets met onze uitvraag. Pas later kregen ze 

door dat Stedin en Alliander het serieus meenden.’
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Op je handen zitten
Na een aanloop van veel hor

ten en stoten, werd de aan

besteding uiteindelijk een 

succes. ‘We kwamen 

erachter dat we open 

moesten staan voor 

een nieuwe manier 

van samenwerken 

met opdrachtne

mers’, vertelt di

recteur duurzaam

heid Koen Eising 

van Alliander. 

‘Je kunt dit soort 

nieuwe producten 

onmogelijk technisch 

aanbesteden. Het is 

een gezamenlijk inno

vatietraject waarbij je als 

aanbestedende dienst moet 

weten wanneer je op je handen 

moet gaan zitten. De markt heeft 

ruimte nodig om te kunnen innove

ren. Dat vraagt om vertrouwen. Het traject 

ging pas vliegen toen wij én de leverancier de juiste 

projectmanager hadden gevonden met de juiste kennis 

en de juiste mindset om dat vertrouwen te winnen.’

Het vooruitzicht van besparingen is een belangrijke 

factor in de aantrekkingskracht van circulair inkopen. 

Ook op het spoor. In 2014 startte 

ProRail samen met Royal 

HaskoningDHV, BAM, 

Voestalpine Railpro en 

onderhoudsaanne

mer ASSET Rail een 

samenwerking om 

dat potentieel te 

benutten. Uit een 

berekening bleek 

dat een reductie 

van 20 procent op 

grondstofverbruik 

en minimaal 10 

procent langere le

venscyclus mogelijk 

was. Daarmee is de 

circulaire economie 

op het spoor in potentie 

goed voor een kostenre

ductie van 15 tot 35 miljoen 

euro per jaar en honderden 

extra banen.

Aftellers
Inmiddels heeft ProRail drie circulaire aanbestedin

gen opgezet, waarvan er nu een succesvol is afgrond. 

Sven Sarić  is aanbestedingsjurist bij ProRail. ‘We 

hebben de uitvraag voor nieuwe aftellers circulair in de 

markt gezet’, vertelt hij. ‘Deze ledkastjes hangen op 

Lessen uit 10 jaar circulair aanbesteden

Ruim 10 jaar geleden waren de adviseurs van Copper8 voor het eerst 
betrokken bij een circulaire aanbesteding. ‘De aanpak is steeds verder 
uitgekristalliseerd’, zegt medeoprichter Cécile van Oppen. ‘Tegelijkertijd is 
nog veel te verbeteren. Het is een continu leerproces.’

Les 1: ‘Durf andere vragen te stel-
len. Als je als aanbestedende partij 
de aanname doet dat de markt 
niet klaar is voor een circulaire uit-
vraag, dan verandert er ook niets. 
De leveranciers van de slimme 
meters hebben tonnen bespaard. 
Dat is alleen mogelijk doordat het 
bedrijf lef heeft getoond tijdens het 
inkoopproces.’

Les 2: ‘Zet heldere definities neer. 
Universiteit Utrecht heeft een onder-
zoek gedaan naar de definities die 
bestaan voor het begrip circulaire 
economie. Dat blijken er 114 te 
zijn. Als aanbestedende partij 
moet je dus zelf nadenken over de 
criteria die je stelt en wat je wel of 
juist niet circulair vindt.’

Les 3: ‘Stimuleer consortiumvor-
ming. Als je een bilaterale relatie 
van opdrachtgever en opdracht-
nemer hebt, dan borg je de 
circulaire economie niet. Je hebt 
ook toeleveranciers en misschien 
zelfs ‘grondstoffendelvers’ (af-
valverwerkers, red.) nodig. Hun 
betrokkenheid kun je borgen door 
technische bekwaamheidseisen 
te stellen, waar inschrijvers al-
leen aan kunnen voldoen als ze 
samen met ketenpartijen aan tafel 
komen.’

Aannemers 
vroegen: 

‘Are you crazy?’
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de perrons en tellen af tot het moment van vertrek. De 

machinist kan het vertrek van de trein daarmee precies 

timen en zo gemakkelijker op tijd vertrekken.’ De eerste 

vraag die ProRail zichzelf moest stellen was direct een 

lastige: wat is eigenlijk een circulaire afteller? Manager 

procurement assetmanagement Danou Veenhof van 

ProRail: ‘Een uitvraag voor iets dat nog niet bestaat, 

vraagt om een andere aanpak. Het gaat niet om wat het 

precies is, maar om welke eisen je eraan stelt. De uitda

ging is om transparante gunningscriteria te formuleren 

en die ook meetbaar te maken. In het bestek hebben we 

weergegeven wat de duurzame ambitie voor dit inkoop

traject is en welke circulaire criteria we hanteren voor 

het hergebruik van grondstoffen, en de mate waarin die 

grondstoffen ook aan het eind van de levensduur weer 

herbruikbaar moeten zijn.’

Hoewel ProRail door zijn omvang en activiteiten veel 

aanbestedingen opzet, zal het nog lang duren voordat 

alle elementen van het spoornet circulair zijn. ‘Het 

spoor is een extreem robuust systeem’, zegt Veenhof. 

‘Dat betekent ook dat we langlopende contracten afslui

ten. Stel dat we samen met een leverancier duurzaam 

willen innoveren, dan kunnen we die contracten niet 

zomaar openbreken. De aanbestedingswetgeving staat 

dergelijke wijzigingen niet toe, maar we onderzoeken 

wat dan wél mogelijk is.’

Verantwoordelijk
Het is een uitdaging die geldt voor een groot deel van 

de infrasector. Toch liggen er volgens Van Oppen wel 

degelijk kansen om deze langlopende contracten anders 

in te richten. ‘Een oplossingsrichting is dat je 

leveranciers verantwoordelijk maakt voor 

het onderhoud. Daar kun je als infra

partij in opnemen dat techniek ver

vangen kan worden wanneer een 

beter alternatief voorhanden is. 

Een belangrijk onderdeel van 

de circulaire transitie is dat 

we minder gaan denken 

in producten en meer in 

diensten. Ook partijen die 

assetrijk zijn.’

Circulariteit vraagt om 

een andere denkwijze, 

stelt Van Oppen. ‘Ook 

over wetgeving, die vaak 

minder beperkend is dan 

op het eerste gezicht lijkt.’ 

Ze wijst op de vele raamover

eenkomsten in de infrasector. 

‘Aanbestedende diensten lopen 

er tegenaan dat die overeenkomsten 

kort duren, maximaal 4 jaar. Ze zien 

daardoor weinig ruimte om een circulaire 

uitvraag te doen: die periode is im

mers korter dan de levensduur van 

het betreffende product. Maar 

er staat ook een bijzinnetje 

in de regelgeving: ‘4 jaar, 

tenzij…’. Als een aanbeste

dende dienst de inten

tie uitspreekt om een 

overeenkomst voor 10 

jaar aan te gaan, maar 

met harde KPI’s en de 

mogelijkheid om te 

ontbinden als een aan

nemer daar niet aan 

voldoet, dan beheers 

je zorg van de overheid 

over marktwerking en je 

beheerst ook de zorg van 

juristen dat opdrachtgevers 

vastzitten aan een langlopend 

contract waarin niet kan worden 

bijgestuurd.’

Schaduwprijs
Om milieuwinst in een aanbesteding objectief te 
kunnen beoordelen, zijn afspraken nodig tussen op-
drachtgever en aannemer. Voorheen werkten partijen 
vaak met de CO2-prestatieladder, die opdrachtne-
mers stimuleert om CO2 te reduceren binnen het 
eigen bedrijf, maar ook in de keten van toeleveran-
ciers. Hoewel de CO2-prestatieladder een echte in-
novatiemotor is gebleken, hadden inkopers behoefte 
aan een meer uniform systeem om circulariteit in 
aanbiedingen te kunnen vergelijken. Anderzijds wil-
len inschrijvende bedrijven hun duurzame innovaties 
ook gewaardeerd zien in de gunningscriteria om de 
businesscase ervan sluitend te kunnen maken. 
ProRail werkt daarom met DuboCalc, een door Rijks-
waterstaat ontwikkelde methode om de milieueffecten 
te berekenen van een materiaal, een bouwwerk of 
methode. De gehele levenscyclus komt daarbij in 
beeld, vanaf de winning van de grondstoffen tot de 
sloop. Vervolgens rekent DuboCalc deze milieuef-
fecten via een ‘schaduwprijsmethode’ om tot één 
objectieve waarde: de Milieu Kosten Indicator-waar-
de (MKI-waarde). Sari�: ‘Ik merk dat die duidelijkheid 
niet alleen gewaardeerd wordt door aannemers, 
maar ook door onze inkopers. Het helpt heel erg om 
dezelfde taal te spreken.’

‘Het helpt heel 
erg om dezelfde 
taal te spreken’
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Pratende bruggen en 
andere slimme onder-
houdsoplossingen: 
wat houdt ons tegen?
Big data is een belangrijke drijfveer voor innovatie en heeft de potentie om een   
positieve impact te hebben op economische en sociale uitdagingen. De rele-
vantie van datagedreven innovatie zoals Data-Driven Innovations (hierna DDI) is 
erkend door beleidsmakers, waaronder de Europese Commissie (met de stra-
tegie voor de digitale interne markt) en de OESO. Infrastructuur is een van de 
sectoren die baat kan hebben bij DDI. Hoe draagt DDI bij aan de samenwer-
king tussen verschillende infrastructuursectoren? Welke obstakels gelden er voor 
toepassing van DDI? En hoe banen we de weg vrij voor een betere toepassing 
van DDI? Deze en andere vragen staan centraal in het onderzoeksproject LON-

GA VIA. AUTEURS TOM ABEN, BRENDA ESPINOSA, SASKIA LAVRIJSSEN EN WENDY VAN DER VALK

M 
et behulp van 

technologische 

ontwikkelingen 

zoals sensoren, 

smart grids, artificial intelli

gence, virtual reality en dataana

lysetechnieken kunnen infra

structuurbeheerders verbeterde 

en realtime informatie verkrijgen 

over de toestand en de werking 

van de netwerken die zij behe

ren. Deze ‘smartification’ van de 

infrastructuren maakt een betere 

monitoring van de assets moge

lijk, draagt   bij aan het verbeteren 

van onderhoudstechnieken en 

maakt conditiegestuurd of zelfs 

voorspellend onderhoud mogelijk. 

De voordelen van het gebruik 

van DDI in infrastructuurbeheer 

kunnen worden verbeterd door 

samenwerking tussen verschil

lende infrastructuursectoren, 

bijvoorbeeld door het delen van 

gegevens over de conditie en be

schikbaarheid van infrastructuur 

en onderhoudsplannen. Het re

sultaat: meer gerichte en tijdiger 

interventies die bijdragen aan de 

veiligheid, veerkracht en beschik

baarheid van infrastructuren.

Data-afhankelijkheid
NGinfrapartners zijn zich goed 

bewust van deze kansen en werken 

hard om datagedreven organisa

ties te worden en te streven naar 

sectoroverschrijdende samen

werking. De implementatie van 

DDI brengt in de praktijk echter 

uitdagingen met zich. Ten eerste: 

omdat infrastructuurbeheerders 

steeds afhankelijker zijn van data 

moeten ze over voldoende midde

len beschikken om grote datasets 

te verzamelen, te verzenden, op te 

slaan en te analyseren. Dat vereist 

investeringen in ICT en andere 

minderconventionele middelen 

(waaronder ‘smart’ apparaten, 

‘datalabs’ en experts in ICT en data 

science), naast de investeringen 

in traditionele fysieke structuren. 

Ten tweede hebben infrastructuur
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beheerders data nodig die afkom

stig is uit verschillende bronnen, 

waaronder uit hun eigen systemen, 

maar ook uit overheidsbronnen. 

Ten derde hebben zij data nodig 

die is verzameld door aannemers, 

andere infrastructuurbeheerders 

en door burgers. In een dergelijke 

context kunnen infrastructuurbe

heerders bepaalde struikelblokken 

tegenkomen om een breder gebruik 

van DDI mogelijk te maken en bij 

te dragen aan sectoroverschrijden

de samenwerking door middel van 

het delen van data.

Slimmer en beter onderhoud
Onderzoeksproject LONGA VIA (zie 

kader) focust op de intersectorale 

barrières voor implementatie van 

DDI in de infrastructuursectoren. 

Het organisatorische deel van 

LONGA VIA richt zich op organisa

torische en economische uitdagin

gen ten aanzien van het gebruik van 

DDI ten behoeve van het slimmer 

en beter onderhouden van kritische 

infrastructurele assets. Dit onder

houd is doorgaans uitbesteed aan 

private onderhoudspartijen, die van 

oudsher een ander belang hebben 

dan opdrachtgevers: waar de op

drachtnemer gebaat is bij het uitvoe

ren van zoveel mogelijk onderhoud, 

is de opdrachtgever erbij gebaat het 

benodigde onderhoud zoveel mo

gelijk te beperken, in elk geval tot 

een niveau waarmee een minimale 

beschikbaarheid, betrouwbaar

heid, veiligheid en betaalbaarheid 

van de infrastructuur kan worden 

gegarandeerd. Om ervoor te zorgen 

dat de opdrachtnemer voldoende, 

maar niet te veel onderhoud uitvoert 

dient gebruik te worden gemaakt 

van de juiste soorten contracten. 

Doorgaans lenen prestatiecontrac

ten zich goed voor de uitbesteding 

van onderhoud, omdat middels dit 

soort contracten de opdrachtnemer 

verantwoordelijk wordt gemaakt 

voor de doelen van de opdrachtgever 

(namelijk beschikbaarheid, be

trouwbaarheid, et cetera). 

Treinen en overwegen worden met steeds meer sensoren uitgerust om informatie over de status van het spoor te geven.
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Opdrachtgeverschap 
DDI kan de opdrachtnemer faci

literen, omdat toepassingen zoals 

smart sensors de opdrachtnemer 

realtime informatie verschaffen 

over de toestand van een te onder

houden object. Op deze manier 

kan de opdrachtnemer richting 

conditiegestuurd of zelfs voorspel

lend onderhoud bewegen om zo 

de gewenste beschikbaarheid of 

betrouwbaarheid te realiseren. 

Echter, ons veldonderzoek tot 

dusver laat zien dat de contracten 

die traditioneel gehanteerd worden, 

niet de juiste stimulansen bevat

ten om de opdrachtnemer tot een 

dergelijke transitie te bewegen. In 

een van de bestudeerde projecten 

gaat de opdrachtgever ondanks het 

hanteren van een prestatiecontract 

nog steeds (erg) voorschrijvend te 

werk. Afwijken van de voorschrif

ten betreft contractbreuk en heeft 

een penalty voor de opdrachtnemer 

tot gevolg. In een ander geval wordt 

de opdrachtnemer juist beloond 

voor het afwachten van falen in 

plaats van het voorkomen ervan. 

Deze twee zaken spelen vooral 

tijdens de looptijd van het contract: 

hoe faciliteer en stimuleer je een 

opdrachtnemer om te handelen in 

het belang van de opdrachtgever?

Data delen
Daarnaast brengt de ontwikkeling 

van datagedreven innovatie uitda

gingen met zich mee met betrek

king tot het afsluiten van 

nieuwe contracten. Zo 

werden in een van 

onze onderzoeks

projecten de 

sensoren die 

de opdracht

nemer aan 

het begin 

van de con

tractperiode 

had geïnstal

leerd, na af

loop van de con

tractperiode weer 

verwijderd. De data 

die de opdrachtnemer 

tijdens de contractperiode had 

verkregen, werd niet gedeeld met de 

opdrachtgever. Het contract van een 

ander project bevatte een boeteclau

sule voor het niet delen van dit soort 

eindecontractdata: de opdracht

nemer koos echter voor de boete. 

Het niet delen van data bemoeilijkt 

echter elke volgende tender en zorgt 

ervoor dat er weinig expertise kan 

worden opgebouwd. Daarnaast sug

gereren deze voorbeelden dat de re

laties opdrachtgeveropdrachtnemer 

in deze sector worden gekenmerkt 

door een beperkte mate van ver

trouwen: men kiest ervoor om data 

juist niet te delen, onder andere uit 

concurrentieoverwegingen. 

Het organisatorische 

deelonderzoek heeft 

tot doel inzicht te 

krijgen in hoe 

dataaspecten 

geïncorpo

reerd kun

nen worden 

in het 

contractont

werp, en wat 

dat vervolgens 

impliceert voor 

het managen van 

het contract. 

Juridische barrières
Het juridische deel van het LONGA 

VIAproject heeft als doel juridi

sche belemmeringen en vragen 

(zoals hiaten in de wetgeving, 

te strenge eisen of onduidelijke 

regels) te identificeren die uitda

gingen creëren voor de implemen

tatie van DDI door infrastructuur

beheerders in Nederland. Volgens 

observaties uit dit onderzoek komt 

een aantal uitdagingen naar voren 

die volgen uit rechtsonzekerheid 

over wat wel en niet toegestaan is 

voor infrastructuurbeheerders bij 

het implementeren van DDI. 

01 Een belangrijk aspect be

treft moeilijkheden bij het 

bepalen van de ‘eigendom’ van de 

data, die wordt gegenereerd door 

sensoren en andere slimme compo

nenten. Dit is lastig omdat er vaak 

interactie is tussen de infrastruc

tuurbeheerders en andere partijen, 

zoals de aannemers die onderhoud 

uitvoeren (zoals hiervoor beschre

ven), maar ook de leveranciers 

die verantwoordelijk zijn voor het 

installeren en bedienen van de 

sensoren en andere technologieën. 

In feite hoort het woord eigendom 

tussen aanhalingstekens omdat 

(strikt genomen) het niet mogelijk 

Onderzoeksproject LONGA VIA
LONGA VIA (acroniem voor Legal & Organizational Network & Governance 
Aspects of (data-driven) innoVations in Infrastructure mAnagement) is een 
onderzoeksproject dat de intersectorale barrières zoals eerder beschreven 
voor implementatie van DDI in de infrastructuursectoren onderzoekt, waarbij 
hoofdzakelijk wordt gekeken naar de organisatorische en juridische aspecten. 
Het project betreft twee parallelle promotietrajecten aan Tilburg University, 
gefinancierd vanuit het programma Responsive Innovations van NGinfra en 
NWO. Het onderzoek naar interorganisatorische belemmeringen wordt uitge-
voerd door Tom Aben, MSc, onder begeleiding van prof. dr. Henk Akkermans 
en dr. ir. Wendy van der Valk (Tilburg School of Economics & Management). 
Het onderzoek naar juridische belemmeringen wordt uitgevoerd door Brenda 
Espinosa, LLM, onder begeleiding van prof. dr. Saskia Lavrijssen (tevens 
projectleider) en prof. dr. Martijn Groenleer (Tilburg Law School). De infrastruc-
tuurbeheerders die deelnemen aan dit project zijn: Rijkswaterstaat, ProRail, 
Havenbedrijf Rotterdam, Vitens en Alliander.

Hoe faciliteer en stimuleer 

je een opdrachtnemer om te 

handelen in het belang van 

de opdrachtgever?
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is om data te bezitten volgens het 

Nederlandse goederenrecht en er 

juridische discussies gaande zijn 

over de noodzaak om een concept 

van dataeigendom te creëren.

02 Een ander relevant punt 

heeft betrekking op het 

delen van data. We hebben opge

merkt dat infrastructuurbeheerders 

aanzienlijke mogelijkheden en 

kansen zien voor het delen van data 

met huidige en potentiële aanne

mers, met andere infrastructuurbe

heerders, met de overheid en met 

andere partijen (bijvoorbeeld om 

innovatie te stimuleren, de nauw

keurigheid van data te verbeteren, 

om planning te vergemakkelijken, 

et cetera). Er is echter een aantal 

onbeantwoorde vragen die struikel

blokken vormen voor datadeling: 

mogen infrastructuurbeheerders 

de data delen die zij verzamelen? 

Met andere woorden: hoort dit bij 

hun wettelijke taken? Zo ja: welke 

data kan worden gedeeld en met 

wie?, voor welke doeleinden en 

onder welke voorwaarden?

03 Een derde aspect heeft 

betrekking op het gebruik 

van door eindgebruikers gegene

reerde data (verbruikers van water of 

energie, gebruikers van wegen, wa

terwegen of spoorvervoer, et cetera), 

die nuttig kan zijn voor het beheer 

van de infrastructuur. In dit opzicht 

bestaat onzekerheid over de moge

lijkheden alsmede de beperkingen 

van het gebruik van dit soort data ten 

opzichte van de regels inzake privacy 

en bescherming van persoonsgege

vens, vooral na de inwerkingtreding 

van de Algemene Verordening Gege

vensbescherming (AVG).

Regulering en innovatie
Daarbij houdt het onderzoek 

rekening met het feit dat de 

Nederlandse infrastructuurbe

heerders werkzaam zijn in sterk 

gereguleerde sectoren en in die 

zin meer beperkingen onder

vinden dan mindergereguleerde 

organisaties. Bij het bepalen of en 

hoe te investeren in innovatieve 

oplossingen moeten de infrastruc

tuurbeheerders de prioriteiten 

en publieke waarden volgen die 

zijn vastgesteld door nationale 

(en supranationale) wetgevers. 

Bovendien mogen infrastructuur

beheerders alleen de activiteiten 

uitvoeren die zijn aangegeven door 

de wetten en regels die van toepas

sing zijn op hun sector. Daarbij is 

het relevant dat de verschillende 

netwerkbeheerders meestal zijn 

onderworpen aan variërende vor

men van economische regulering 

en andere toezichtinstrumenten. 

Aangezien de implementatie van 

DDI wijzigingen aanbrengt in de 

manier van werken van infrastruc

tuurbeheerders, onderzoeken we 

of de huidige algemene en sector

specifieke regelgevingskaders nog 

steeds geschikt zijn, of dat ze moe

ten worden herzien en zo ja, hoe ze 

zouden kunnen worden herzien.

Met de combinatie van de organisa

torische en juridische perspectieven, 

draagt het LONGA VIAproject op 

een multidisciplinaire wijze bij aan 

een beter begrip van de uitdagingen 

waarmee infrastructuurbeheerders 

worden geconfronteerd bij het im

plementeren van DDI. Op basis van 

theoretisch en empirisch onderzoek 

worden zowel aanbevelingen voor 

beleidsmakers als voor de infrastruc

tuurbeheerders zelf geformuleerd. 

Neem voor meer informatie over 

het LONGA VIA project contact 

op met prof. dr. Saskia Lavrijssen 

(S.A.C.M.Lavrijssen@uvt.nl).

Sluizen en overwegen worden almaar slimmer. Zo worden er sensoren geplaatst die informatie geven over de staat van 

onderhoud. Deze data geeft de mogelijkheid om preventief onderhoud uit te voeren.
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Naar een MKBA die 
aansluit bij de grote 
vraagstukken van nu 
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Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2017 onderzoek gedaan 
naar de waarde die infrastructuur toevoegt aan het bruto nationaal  
product (oktober 2017); in 2018 werd op een congres van de  
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een pleidooi  
gehouden voor de (h)erkenning van de sociale waarde van infrastructuur 
(juni 2018). NGinfra legde bij Carl Koopmans, deskundig op het gebied 
van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) de vraag neer in 
hoeverre de MKBA nu al ruimte geeft om waardevraagstukken mee te 
wegen en hoe de MKBA beter kan aansluiten bij de huidige maatschap-
pelijke vraagstukken. AUTEURS CARL KOOPMANS EN MARIAN VAN DEN AKKER 
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E 
nergietransitie, 

digitalisering, 

verdergaande urbani

satie, klimaatbeleid; 

voor de infrabeheerders die 

samenwerken in NGinfra zijn 

deze transities leidend bij hun 

zoektocht naar een responsieve 

infrastructuur die nog generaties 

lang de samenleving kan helpen 

zich verder te ontwikkelen voor 

de generaties die dáárna weer 

komen. Concreet leidt dat tot de 

vraag hoe netwerken zo kunnen 

worden aangelegd, uitgebreid en 

beheerd dat ze zowel op korte als 

op lange termijn aansluiten bij de 

maatschappelijke behoefte. Sluit 

de huidige aanpak van onderzoek 

en besluitvorming voldoende aan 

bij de transities? Meer in het bij

zonder roept dat vragen op over 

het instrument maatschappelijke 

kostenbatenanalyse (MKBA). 

De MKBA geeft antwoord 

op de vraag wat aanleg of 

uitbreiding van infra

structuur oplevert. 

Verwachte ver

anderingen in 

efficiency worden 

afgezet tegen de 

kosten die ge

maakt moeten 

worden om die 

verandering te 

realiseren. De 

huidige tran

sities vragen 

aanpassingen 

van de huidige in

frastructuren. In

frabeheerders staan 

voor de afweging hoe 

en hoe snel dat moet. 

Aanpassing van infrastructuur 

vergt f linke investeringen en de 

meerwaarde bewijst zich naar 

verwachting pas als de transitie 

vorm heeft gekregen in de hele 

samenleving.

Infrastructuurnetwerken zijn om 

verschillende redenen bijzonder. 

Ten eerste om de levensduur. 

Infra gaat lang mee; een jaartje 

of zestigzeventig is heel ge

woon. Traditioneel vinden we 

dat infrastructuur een publiek 

goed is en daarmee een zaak van 

de overheid, hoewel daar vanuit 

economisch perspectief anders te

genaan kan worden gekeken. Dat 

wordt nog eens versterkt doordat 

aanleg van infrastructuur naast 

positieve ook negatieve effecten 

heeft: doorsnijding van na

tuurgebieden, uitstoot van CO2, 

geluidsoverlast… Dat vraagt om 

een zorgvuldige, integrale afwe

ging bij beslissingen over aanleg. 

Bovendien hangt er een prijs

kaartje aan nieuwe infrastruc

tuur.  Besluitvorming is mede 

daarom een zaak van lange adem 

en inspelen op transities is niet 

gemakkelijk. 

Verrassend
Infrastructuren kunnen be

ter worden voorbereid op de 

toekomst als in de MKBA ook 

toekomstscenario’s met grote ver

anderingen worden meegenomen. 

Tot nu toe gaan MKBA’s en mo

dellen die daaraan ten grondslag 

liggen, doorgaans uit van scena

rio’s waarin het verleden wordt 

geëxtrapoleerd naar de toekomst. 

Echter, de schrijvers van het essay 

constateren dat ervaringen uit 

het verleden geen garantie bieden 

voor de toekomst. 

Neem bijvoorbeeld de zelfrij

dende auto. De ‘vervanging’ van 

het huidige Nederlandse wagen

park zou rond 2040 zijn beslag 

kunnen hebben. Dat betekent dat 

er bij werklocaties en in binnen

steden geen of slechts een klein 

aantal parkeerplaatsen nodig 

zijn. De auto rijdt zelf naar de 

volgende gebruiker (auto 

delen) of stalt zich op een 

parkeerplaats elders. 

Wanneer je met der

gelijke ontwikkelin

gen geen rekening 

houdt in MKBA’s 

die je nu maakt, 

is het risico dat er 

nu beleidsbeslis

singen worden 

genomen die geen 

recht doen aan 

een ander gebruik 

van infrastructuur 

of die voorbijgaan 

aan nieuwe vormen 

van infrastructuur 

die transities kunnen 

faciliteren. 

Carl Koopmans, onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek en hoogle-
raar aan de Vrije Universiteit met al een kleine twintig jaar de MKBA als specialis-
me, pakt de handschoen op. Samen met André Wooning, adviseur bij Rijkswater-
staat en lid van het NGinfra-themacenter Waarde van Infrastructuur, schreef hij een 
essay over de MKBA in transitie. Dit essay is een vervolg op de werksessie tijdens 
het jaarcongres InfraTrends in november 2018. In dit NGinfraMagazine leest u een 
verkorte weergave van het essay.

Infrastructuren kunnen beter

worden voorbereid op de

toekomst als in de MKBA ook

toekomstscenario’s met grote 

veranderingen

worden meegenomen.
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De schrijvers zeggen niet dat 

gematigde toekomstscenario’s 

niet zinvol zijn. Het lijkt waar

schijnlijk dat economie, energie

gebruik en mobiliteit de komende 

decennia nog wel zullen blijven 

groeien. Technologie wordt rustig 

doorontwikkeld en faciliteert 

groei. De weg van de geleidelijk

heid zal altijd blijven. Het is ech

ter goed om daarnaast rekening te 

houden met onverwachte ont

wikkelingen, als variant binnen 

bestaande scenario’s of als extra 

scenario. 

 

Flexibel
Met alle onzekerheden over 

de toekomst, is het handig om 

f lexibele plannen te maken. Vaak 

wordt gestreefd naar toekomst

vaste oplossingen, die rekening 

houden met alles wat er gebeurt 

en die garanderen dat infrastruc

tuurnetwerken altijd voldoende 

beschikbaarheid bieden. Maar, zo 

stellen Koopmans en Wooning, 

dat kan leiden tot te dure investe

ringen, die uiteindelijk ten koste 

gaan van de belastingbetaler. Het 

is daarom beter, zo stellen zij, 

om investeringen te richten op 

de korte termijn en daarbij opties 

te creëren voor maatregelen die 

mogelijk later nodig zijn. 

Het Centraal Planbureau heeft in 

2017 zeven aanbevelingen gedaan 

om meer f lexibiliteit te brengen 

in infrastructuurprojecten (zie 

kader).

Een andere relevante vraag is 

hoe beleidsvarianten beoordeeld 

kunnen worden die leiden tot 

synergie tussen infrastructuren. 

De huidige MKBAsystematiek 

bekijkt de merites van uitbrei

ding of aanleg van individuele in

frastructuren en geeft geen beeld 

van de potentie van het verbinden 

van verschillende infrastructu

ren. 

Voor Rijkswaterstaat, ProRail 

en energienetwerkbeheerders 

is nu de vraag actueel om de 

netwerken voor te bereiden op de 

energietransitie. Concreet werken 

Rijkswaterstaat en Alliander 

samen aan mogelijkheden voor 

warmtewinning bij de renovatie 

van sluizen. Voor Rijkswaterstaat 

is dat niet noodzakelijk om de 

beheertaak goed uit te voeren, 

maar maatschappelijk gezien kan 

deze ontwikkeling rendabel zijn 

in relatie tot investeringen in 

warmtenetten. 

De MKBA kan de potentie van het 

verbinden van energienetwerken 

beter in beeld brengen door inves

teringen in verschillende netwer

ken afzonderlijk én in combina

tie te onderzoeken. Dan wordt 

duidelijk of 1 + 1 meer is dan 2, 

of er synergie wordt behaald. 

Richting in het zoeken van kans

rijke combinaties is wenselijk en 

handig. Daarvoor zou een team 

van experts uit de infrasector 

en de MKBAhoek samengesteld 

kunnen worden. 

Daarnaast zou de MKBA ook be

ter in beeld kunnen brengen wat 

transities en investeringen in het 

ene netwerk voor gevolgen heb

ben in het andere netwerk. Een 

standaardvraag kan zijn: welke 

gevolgen heeft deze investering 

voor andere netwerken en wat zijn 

de kosten en baten daarvan? De 

kosten zijn dan nieuwe knelpun

ten die ontstaan. Wanneer het 

baten oplevert, kunnen die wel

licht vergroot worden met extra 

investeringen. 

MKBA’s kunnen de effecten voor 

afzonderlijke groepen beter in 

kaart brengen dan tot nu toe door

Aanbevelingen CPB
De zeven aanbevelingen van het Centraal Planbureau om 
beter om te gaan met flexibiliteit in infrastructuurprojecten:

01 Ga na welke vormen van flexibiliteit mogelijk zijn in een project 
en neem flexibele varianten op als extra beleidsvarianten.

02 Zorg voor meer beslismomenten, want anders is flexibiliteit in  
de vorm van uitstel, fasering of combinatie van maatregelen  
in de tijd niet mogelijk.

03 Laat minimaal twee scenario’s zien bij analyse en presentatie van 
eindresultaten. Zo kun je duidelijk maken hoe flexibel en robuust 
maatregelen zijn bij verschillende toekomstscenario’s. 

04 Kijk ook naar meer extreme scenario’s en andere onzekerheden. 
Juist die zijn voor de kosten en baten van flexibiliteit van groot 
belang. 

05 Zoek actief naar noregret- of lowregretmaatregelen (zoals uitstel 
of faseren van grote investeringen). Mogelijk blijkt daaruit dat 
flexibiliteit in alle scenario’s een rendabel alternatief is.

06 Maak een beslisboomanalyse die de spreiding van verschillende 
uitkomsten van methoden laat zien.

07 Overweeg daarna of het gebruik van andere methoden  
meerwaarde biedt. 
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gaans gebeurt. Het onderscheiden 

van verschillende groepen helpt 

om na te denken over effecten 

voor diverse groepen en commu

nicatie daarover met die groepen. 

Bij de MKBA voor de invoering 

van de OVchipkaart is die metho

de gehanteerd. En dat heeft geleid 

tot de keuze dat een OVchipkaart 

€ 7,50 kost; met die prijs leek het 

saldo van baten en kosten voor 

de meeste groepen positief. In de 

praktijk is dit project echter heel 

anders gelopen dan verwacht…

MKBA als denkkader
Het is mogelijk om kosten en 

baten te identificeren zonder de 

omvang ervan te bepalen. Dat kan 

heel handig zijn in onzekere of 

complexe situaties. Op die manier 

biedt de MKBA als denkkader een 

gestructureerde manier om over 

de implicaties van beleid na te 

denken. De MKBA als denkkader 

heeft drie onderdelen:

01 Een probleemanalyse 

vanuit de invalshoek 

kosten en baten aan de hand van 

vragen over knelpunten en kan

sen, op zoek naar baten. Politieke 

overwegingen komen nadrukke

lijk niet aan de orde. 

02 Nadenken over het nulal

ternatief: wat gebeurt 

er als we niets doen? En naden

ken over beleidsvarianten: wat 

gebeurt er als we een alternatief 

plan bedenken?

03 Identificeren van moge

lijke effecten voor ver

schillende groepen, met plussen 

en minnen. Welke groep onder

vindt welk effect en is dat positief 

of negatief?

De MKBA wordt nogal eens 

ervaren als een black box. Ze 

veronderstellen kennis van iets 

abstracts als ‘welvaartseconomie’ 

en staan vol met economisch 

jargon. Bovendien worden de 

resultaten gepresenteerd in een 

tabel die niet goed aansluit bij de 

belevingswereld van netwerkbe

heerders, voor wie normen voor 

beschikbaarheid en dienstverle

ning cruciaal zijn. 

Maar, zo betogen de essayschrij

vers, normen en MKBA gaan 

goed samen; sterker nog, MKBA 

kan helpen redelijke normen vast 

te stellen. Dat is bijvoorbeeld 

gebeurd bij WV21 (Waterveilig

heid voor de 21e eeuw), waar voor 

heel Nederland is bekeken wat de 

komende vijftig jaar het beste vei

ligheidsniveau is van de waterke

ringen. Voor het beoordelen van 

de maatregelen om die norm te 

halen, is alleen nog een kostenef

fectiviteitsanalyse nodig. 

De essayschrijvers merken op dat 

de MKBA nu alleen verplicht is 

voor mobiliteitsprojecten van de 

rijksoverheid. Voor andere weg

beheerders geldt die verplichting 

niet en ook niet voor andere infra

structuren. Zij stellen dat het een 

goede zaak zou zijn om de MKBA, 

op zijn minst als denkkader, in te 

zetten bij veel meer beleidsvoor

bereiding.

Het Noordhollandsch Kanaal werd begin 19de eeuw aangelegd als alternatief op de Zuiderzeeroute naar Amsterdam. 

Dit kanaal voldeed al snel niet meer aan de eisen van het groeiende scheepvaartverkeer. Ruim vijftig jaar na ingebruik-

name werd een ander kanaal geopend: het Noordzeekanaal. Waardoor het Noordhollandsch Kanaal vandaag de dag 

enkel nog een rol heeft in de waterhuishouding van Noord-Holland.
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Stadszaken.nl \  Hét nieuwsplatform voor de professional die bezig is met stedelijke en gebiedsontwikkeling, bij de overheid, in 

het bedrijfsleven en bij kennisinstellingen. Op een kritische, onafhankelijke en journalistieke manier selecteren én verdiepen wij het belangrijkste 

nieuws van en over de fysieke leefomgeving. Zo bent u dagelijks optimaal op de hoogte.

ELBA\REC is een media- en communicatiespecialist voor stedelijke ontwikkeling, economie en vastgoed. Uiteenlopende doelgroepen vertrouwen 

voor hun informatie en opinievorming op onze onafhankelijke vakmedia en specials. Wij bouwen dagelijks verder aan onze netwerken, organi-

seren uiteenlopende kennisevents en zijn in staat om met creatieve marketing-/communicatiestrategieën en passende communicatiemiddelen 

uw doelgroep te bereiken en resultaat te behalen voor uw organisatie, project of product. Zo verbinden wij overheid, markt, wetenschap én 

publiek en biedt ELBA\REC u perspectief.  

elba-rec.nl biedt perspectief voor vastgoed, stad & ruimte

   een wereld vol nieuws� 
�wij zitten er bovenop
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Hoe complexer  
en onbekender de 
verstoring, hoe meer 
samenwerking loont
Door de toename van het aantal verstoringen en de toegenomen afhankelijkheid tussen 
netwerkpartners is de noodzaak van resilience (weerbaarheid of veerkracht) op net-
werkniveau groter geworden. Samenwerken is veelal het antwoord hierop, maar is dat 
altijd effectief en wat is de invloed van verstoringseigenschappen op de effectiviteit van 
samenwerken? Dat is onderzocht aan de hand van verstoringen op het Nederlandse 
spoorwegnet. In dit artikel geven Dirk Pieter van Donk, Thom de Vries en Mitchell van 
den Adel (alle drie Rijksuniversiteit Groningen) toelichting op dat onderzoek.
AUTEURS DIRK PIETER VAN DONK, THOM DE VRIES, MITCHELL VAN DEN ADEL

I 
nfrabeheerders ondervinden 

net als veel andere organisa

ties meer en meer versto

ringen. Dit komt omdat ze 

opereren in een keten of netwerk 

met andere organisaties en infra

beheerders, en daarvan afhankelijk 

zijn voor onder andere grondstof

fen, materieel en personeel. Door 

deze afhankelijkheid kan een kleine 

verstoring bij één organisatie grote 

gevolgen hebben voor het totale net

werk waar de infrabeheerder deel 

van uitmaakt. Een voorbeeld is een 

breuk in een waterleiding die uit

eindelijk resulteerde in de ontrui

ming van een heel ziekenhuis. Dat 

had gevolgen voor veel organisaties 

en mensen. 

De mate van resilience geeft aan 

hoe goed organisaties binnen een 

netwerk met verstoringen kun

nen omgaan. Maar wat bepaalt 

het niveau ervan en (hoe) kunnen 

infrabeheerders netwerkresilience 

bevorderen? Bestaand onderzoek 

lijkt vrij duidelijk: meer samenwer

ken binnen een netwerk helpt altijd 

om sneller te herstellen van versto

ringen (en dus om meer resilient te 

zijn). Door samenwerking kunnen 

organisaties belangrijke informatie 

met elkaar delen over verstoringen 

in het gezamenlijke netwerk en 

vervolgens tegenmaatregelen coör

dineren. Maar samenwerken kost 

ook tijd die niet besteed kan worden 

aan het vinden van een oplossing 

van de verstoring. Derhalve stel

len we ons de volgende vragen: Is 

samenwerken daadwerkelijk altijd 

even effectief?; Of zijn er bepaalde 

omstandigheden waarbij samen

werken effectiever is dan onder 
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andere omstandigheden? In een 

recent afgerond onderzoek hebben 

wij geprobeerd om deze belangrijke 

vragen te beantwoorden.

Samenwerking in een  
netwerk
Wanneer een netwerk van organi

saties geconfronteerd wordt met 

een verstoring kan samenwerking 

tussen de verschillende organisaties 

helpen om deze verstoring efficiënt 

en effectief op te lossen. Samen

werken helpt organisaties in het 

netwerk meer en betere informatie 

te krijgen over wat er precies mis is 

en geeft suggesties hoe dat opgelost 

kan worden. Door samenwerking 

kunnen organisaties gebruikmaken 

van elkaars kennis, vaardigheden en 

middelen waardoor betere oplossin

gen gevonden kunnen worden, die 

sneller kunnen worden ingevoerd.

Daartegenover staat dat samen

werken (veel) tijd en energie kan 

kosten. De tijdsdruk die organisa

ties ervaren tijdens een verstoring 

kan er daarom voor zorgen dat de 

organisaties liever intern naar een 

oplossing zoeken. In sommige 

gevallen kan het zijn dat een der

gelijke interne aanpak ook effectief 

is. Wanneer een verstoring bijvoor

beeld niet zo complex is of als het 

om een bekende vorm van versto

ring gaat die vaker is voorgekomen, 

is het mogelijk dat organisaties 

intern over voldoende informatie 

en vaardigheden beschikken om 

snel tot een oplossing te komen. 

Als organisaties in zulke gevallen 

toch ervoor kiezen te gaan samen

werken, kan het juist voor slechtere 

oplossingen en onnodige vertraging 

zorgen in het oplossen van versto

ringen.

Drieduizend verstoringen
Elk jaar zijn er meer dan drieduizend 

verstoringen in het netwerk van de 

Nederlandse spoorwegen: variërend 

van defecte treinen en ontsporingen 

tot ongelukken en slechte weers

omstandigheden. De spoorwegen 

worden gebruikt en onderhouden 

door een netwerk van organisaties 

waaronder verschillende passagiers 

en vrachtvervoerders en NGinfra

partner ProRail. De verschillende 

spoorwegorganisaties zijn van elkaar 

afhankelijk om ervoor te zorgen dat 

de treinreiziger en het vrachtverkeer 

zo weinig mogelijk hinder ervaren 

van deze verstoringen.

Voor ons onderzoek hebben wij 

toegang gekregen tot het gedeelde 

informatiesysteem dat de verschil

lende spoorwegorganisaties gebrui

ken om met elkaar te communice

ren in het geval van een verstoring. 

De betrokken organisaties (en 

hun verschillende afdelingen) zijn 

verspreid door heel Nederland, dus 

speelt het informatiesysteem een 

zeer belangrijke rol in het oplossen 

van verstoringen. De data die wij 

gebruikt hebben voor ons onder

zoek omvat de maand december, 

wat normaal gesproken de drukste 

en meest hectische periode is wat 

betreft verstoringen op het spoor.

Variabelen en verbanden
Om onze vragen te onderzoeken op 

basis van deze data, hebben wij als 

volgt onze variabelen gemeten:

• samenwerking tussen de verschil

lende organisaties als de hoeveel

heid interacties per uur in het 

informatiesysteem;

• complexiteit van een verstoring 

aan de hand van het aantal 

gelijktijdige verstoringen op het 

totale spoorwegennet. Bij meer 

gelijktijdige verstoringen moeten 

de spoorwegorganisaties hun 

aandacht en middelen verdelen en 

tegelijkertijd aandacht besteden 

aan het ontdekken van mogelijke 

connecties tussen verstoringen. 

Dit maakt gelijktijdige verstorin

gen moeilijker om (snel) op te 

lossen;

• bekendheid/nieuwheid. Als een 

bepaald traject vaak verstoord 

wordt dan is het mogelijk dat de 

betrokken organisaties steeds snel

ler een oplossing kunnen vinden 

omdat ze steeds bekender worden 

met de (on)mogelijkheden op dat 

specifieke traject. De onderlig

gende gedachte is dus dat bedrij

ven bouwen op ervaringen tijdens 

soortgelijke verstoringen in het 

verleden om de huidige verstoring 

sneller te kunnen oplossen; 

• resilience van de spoorwegorgani

saties. Dit hebben we gemeten aan 

de hand van de tijd die nodig was 

om treinen na een verstoring weer 

volgens planning te laten rijden 

(dus de duur van een verstoring), 

waarbij een sneller herstel een 

hogere resilience weergeeft.

Resultaten
Onze analyses tonen aan dat versto

ringen met een hogere complexiteit 

inderdaad langer duren en daardoor 

voor lagere resilience zorgen. Daar

entegen hebben wij geen bewijs 

gevonden voor een directe relatie 

tussen hoe bekend organisaties zijn 

met verstoringen op een bepaald 

traject en de duur van de verstoring.

Verder bevestigen onze resultaten 

het positieve beeld van samenwer

ken dat uit eerder onderzoek naar 

voren is gekomen. Samenwerken 

blijkt onder alle omstandigheden te 

leiden tot het sneller oplossen van 

verstoringen. Echter, onze analy

ses laten ook een genuanceerder 

beeld zien van samenwerken dan 

eerder onderzoek suggereert. De 

resultaten laten namelijk zien dat 

Voor infrabeheerders is het goed omgaan met verstoringen (resilient zijn) van 
groot belang. Veelal wordt daarbij te weinig aandacht aan samenwerking 
van mensen en teams gegeven. In een lopend NWO-onderzoek “Enhancing 
resilience while maintaining efficiency: planning and human decision-making 
for the Unpredictable” is juist dat aspect recent nader bestudeerd. Dirk Pieter 
van Donk, Thom de Vries en Mitchell van den Adel, allen verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, vertellen over de belangrijkste conclusies.
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de effectiviteit van samenwerken 

inderdaad sterk samenhangt met de 

eigenschappen van de verstoring: 

hoe complexer of onbekender een 

verstoring is, hoe meer de betrok

ken organisaties profiteren van 

samenwerken. Bij een verstoring 

met een hoge complexiteit kan 

samenwerken voor een afname in 

verstoringsduur zorgen. Ook bij 

verstoringen waar de betrokken 

organisaties zeer onbekend mee 

zijn, kan samenwerken leiden tot 

een kortere verstoringsduur.

Samenwerking op  
netwerkschaal
Op basis van onze resultaten 

concluderen wij dat netwerken van 

organisaties en infrabeheerders 

inderdaad beter in staat zijn om 

verstoringen op te lossen wanneer 

ze samenwerken. Dergelijke samen

werking wordt belangrijker naarma

te die verstoringen complexer zijn 

of als de betrokkenen er weinig tot 

geen ervaring mee hebben. Tijdens 

zulke verstoringen kunnen orga

nisaties gebruikmaken van elkaars 

kennis en middelen om sneller 

een oplossing voor de verstoring te 

identificeren en te implementeren. 

Het is van belang dat bedrijven sa

menwerking vormgeven binnen het 

gehele netwerk en dit niet beperken 

tot eenopeenafstemming binnen 

de relaties met een ander bedrijf. 

We moeten ons wel realiseren dat 

ons onderzoek binnen de Neder

landse spoorwegen zich richtte op de 

samenwerking tijdens verstoringen. 

Bij een verstoring speelt het acute 

karakter ervan natuurlijk een belang

rijke rol. Toch is ook die samenwer

king ingebed in andere afspraken, 

procedures, en andere vormen van 

samenwerking tussen de betrok

ken infrabeheerders en gebruikers. 

We kunnen onze conclusies dus 

niet zonder meer op alle vormen 

van samenwerking in een netwerk 

projecteren. Waarschijnlijk wordt 

de effectiviteit van samenwerking 

in grote infrastructurele projecten, 

waarin verschillende infrabeheerders 

een aandeel hebben, ook gedeeltelijk 

door andere factoren bepaald. 

Hoewel we nu weten dat samenwer

king onder bepaalde condities erg 

effectief is, betekent dat niet dat we 

nu alles hierover weten. Binnen or

ganisaties kan de manier waarop een 

team de samenwerking inricht ver

schillen: samenwerking kan bijvoor

beeld vooral door één persoon van het 

team worden geregeld, maar ook door 

verschillende teamleden. Het is nog 

niet zo duidelijk uit de literatuur of 

bij verstoringen deze meer gecentra

liseerde of gedecentraliseerde vorm 

van samenwerking beter werkt en 

welke karakteristieken van een ver

storing daarbij een rol spelen. 

De belangrijkste les voor managers 

die uit ons onderzoek naar voren 

komt, is dat juist als het meer inge

wikkeld en complexer wordt om een 

verstoring op te lossen of als geheel 

nieuwe oplossingen nodig lijken, ze 

samenwerking moeten zoeken met 

hun netwerk. Onze resultaten laten 

zien dat die samenwerking, hoewel 

die tijd en schaarse menskracht 

zal vragen, cruciaal is om eerder 

de verstoringen op te kunnen 

lossen. De ‘opoffering’ van tijd en 

personeel lijkt gezien de tijdsdruk 

die organisaties ervaren tijdens 

verstoringen weinig voor de hand 

te liggen, maar het is belangrijk 

dat managers niet terughoudend 

zijn om te gaan samenwerken. Voor 

minder complexe en meer bekende 

problemen levert samenwerking 

daarentegen minder op. Hoewel 

onze resultaten betrekking hebben 

op netwerken van organisaties en 

infrabeheerders kunnen we deze 

resultaten ook vertalen naar het 

oplossen van verstoringen binnen 

een enkele organisatie. Veelal zijn 

binnen een organisatie namelijk 

meer partijen of teams betrokken. 

Onze inzichten voor meer complexe 

en minder bekende verstoringen die 

meer samenwerking tussen teams 

behoeven, zijn dan van toepassing 

en zeker als er veel externe partijen 

betrokken zijn bij de oplossing. 

Mitchell van den Adel is promoven-
dus aan de Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Over de auteurs

Dirk Pieter van Donk is hoogleraar 
Operations Management aan de 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
van de Rijksuniversiteit Groningen.

Thom de Vries is Universitair do-
cent aan de Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit 

Groningen.
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SUBIN: samenwerking tussen  
infrapartners en ondergrond

Verrassingen uit  
het ondergrondse
Beperkte ruimte in de ondergrond 
dwingt infrabeheerders tot onderlinge 
samenwerking, bijvoorbeeld in het aan-
leggen en vervangen van ondergrondse 
infrastructuur. In onderzoeksproject SU-
BIN staat die samenwerking centraal. 
Maar ook met de ondergrond zélf dient 
samengewerkt te worden. De eerste 
bevindingen leren dat infrabeheerders 
met uitgebreide contracten, vergunningen 
en protocollen proberen de ondergrond 
te beheersen. Maar van protocollen 
trekt de ondergrond zich niets aan. 
‘Wie onvoorspelbaarheid als gegeven 
beschouwt, komt voor minder verrassin-
gen te staan en lijkt daarmee uiteindelijk 
succesvoller.’ De onderzoekers delen de 
eerste onderzoeksresultaten. 

Z 
olang er water uit de kraan komt, gas uit 

het fornuis en het licht het doet zijn veel 

mensen zich nauwelijks bewust van wat er 

allemaal onder de grond ligt. Tenzij er iets 

kapotgaat of vervangen moet worden en de ‘spaghetti’ 

van kabels en leidingen ontbloot wordt, is het dus ook 

heel gemakkelijk om te vergeten hoe afhankelijk we zijn 

van infrastructuur. 

Zo’n blinde vlek is de infrasector niet gegund. En toch 

blijkt de rol van de ondergrond zelf, in het plannen, 

aansturen en uitvoeren van werkzaamheden met die 

ondergrondse infrastructuur, nog enigszins ondoor

grondelijk.

Verrassingen 
Lekkages, verzakkingen, vervuilde grond, weeskabels, 

onverwachte liggingen, oude funderingen, noem het 

maar op: wie in de grond roert weet dat er altijd iets 

AUTEURS

Evelijn Martinius Vrije Universiteit Amsterdam
Alfons van Marrewijk Vrije Universiteit Amsterdam
Joop Koppenjan Erasmus Universiteit Rotterdam
Erwin Biersteker Erasmus Universiteit Rotterdam 

Hendrik Ploeger Technische Universiteit Delft
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onverwachts boven komt drijven. Al een paar jaar 

geleden werden de eerste drones ingezet om met scans 

de onzichtbare ondergrond in kaart te brengen. Het 

(nauwkeuriger) in kaart brengen van de ondergrond 

lijkt inderdaad een behulpzame ontwikkeling, maar op 

zichzelf lang niet voldoende om de onvoorspelbaarheid 

van het werk in de ondergrond te bedwingen. Dat is 

precies waar het onderzoekproject SUBIN (zie kader) de 

komende paar jaar naar wil kijken. Wat is nu precies de 

rol van die onvoorspelbare ondergrond bij de planning 

en realisatie van infrastructurele projecten? Hoe zorgen 

projectpartners ervoor dat werkzaamheden blijven 

doorgaan, ook nadat ze op de zoveelste verrassing zijn 

gestuit? 

Plannen en protocollen 
In het eerste jaar dat we nu bezig zijn met ons on

derzoek blijkt dat projectmanagers, assetmanagers, 

netbeheerders en aannemers risico’s die het werk in de 

ondergrond met zich meebrengt, vooral met uitgebreide 

contracten, vergunningen en protocollen proberen te 

beheersen. Maar de ondergrond blijft zulke rationele 

systemen uitdagen. Neem nu het weer. Dan kan je alles 

nog zo goed op orde hebben, maar op een dag dat een 

sneeuwdek de bouwplaatsen in Nederland bedekt ligt 

het werk grotendeels stil. Dan blijkt de ondergrond niet 

‘slechts’ een vat voor kabels en leidingen, maar onder

deel van een ecologie, van de natuur, waar de seizoenen 

nog altijd hun gang gaan.

‘Het gevoel’
Tijdens onze observaties zien we dat mensen die hun 

beoogde doelen bereiken niet alleen onderling nauw 

samenwerken, maar als het ware ook mét die onder

grond werken. Ze nemen die onvoorspelbaarheid als 

gegeven en trekken op onderzoek uit. Ze onderzoeken 

de geschiedenis van het terrein en waar hun assets 

daadwerkelijk lopen; ze nemen niets voor lief. Zo leren 

het gebied op hun duimpje kennen. Werken in de onder

grond ‘daar moet je gevoel voor krijgen’, zo krijgen we 

vaak uit het veld te horen, van zowel netbeheerders, aan

nemers én opdrachtgevers. Belangrijk lijkt het boven

dien om een levendige voorstelling te krijgen bij wat het 

project specifiek op díe plek hoopt te realiseren. En dan 

is er empathie. Want die infrabeheerder weet misschien 

wel hoe die kabel loopt, dat die heel fragiel is of nét even 

een vreemde bocht maakt. Veel projectpartners zullen 

die kennis en ervaring ontberen. Denk maar weer even 

aan die blinde vlek. 

De komende jaren blijven we verder zoeken naar de ‘les

sons learned’ in ondergrondse infrastructuurprojecten. 

Wij zullen die lessen vervolgens weer met u delen, zodat 

u – ondanks de vele verrassingen die u vermoedelijk 

zult blijven tegenkomen – betrouwbare, weerbare infra

structuren kunt creëren.

Over SUBIN 
In maart vorig jaar zijn onderzoekers van de Rotterdamse Eras-
mus Universiteit, Technische Universiteit Delft en Vrije Universiteit 
Amsterdam met ondersteuning van NWO en NGinfra begon-
nen aan een onderzoek naar samenwerking in de aanleg en 
het onderhoud van ondergrondse infrastructuur. SUBIN staat 
voor Inter-organizational collaboration in the governance of 
subsurface infrastructure networks. Kritische infrastructuren in 
stedelijke gebieden bevinden zich in toenemende mate onder 
de grond. De beperkte ruimte in de ondergrond dwingt infra-
beheerders tot onderlinge samenwerking bij de besluitvorming 
rond aanleg en vervanging. De studie onderzoekt verschil-
lende vormen van succesvolle samenwerking en afspraken en 
arrangementen tussen organisaties om zo weerbare netwerken 
te creëren.
SUBIN is onderdeel van het programma Responsive Innovati-
ons. Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuren 
in Nederland vraagt onder andere om betere afstemming 
tussen verschillende partijen, innovatief gebruik van datastro-
men, nieuwe businessmodellen en flexibiliteit. Om aan deze 
uitdaging tegemoet te komen, hebben NGinfra en NWO in 
een eerste ronde van het programma Responsive Innovations 
zes onderzoeksprojecten financiering toegekend.

Studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam op veldwerk bij de aanleg van kabels en leidingen.



C R E A T I N G  
R E S P O N S I V E  

C O N N E C T I O N S

Als beheerders en eigenaren van de Nederlandse 

infrastructuur zijn we er samen verantwoordelijk 

voor dat onze netten nu en in de toekomst goed 

functioneren en ons land bereikbaar blijft. We 

staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe 

maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat 

die in kan spelen op continue veranderingen en de 

vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande 

netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker 

uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust 

dat we deze kansen alleen samen kunnen benutten, 

omdat onze wederzijdse afhankelijkheid en de 

complexiteit zo groot zijn. Dat doen we in NGinfra.  

Wie we zijn

Binnen NGinfra werken wij, Havenbedrijf Rotterdam, 

Alliander, Rijkwaterstaat, Schiphol Group, ProRail en 

Vitens, samen als infrabeheerders en –eigenaren van 

de Nederlandse infrastructuur. We zijn een stichting 

en bestaan uit vier themacenters, een bestuur, een 

Programmaraad en een Programmabureau.  

Wat we doen

We delen en ontwikkelen kennis in themacenters, ini-

tiëren nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken en ver-

rijken de dialoog met de samenleving. Daarom brengen 

we het vakblad NGinfraMagazine op de markt en orga-

niseren we jaarlijks het congres NGinfraTrends.  

B o u w c a m p u s  •  V a n  d e r  B u r g h w e g  1  •  2 6 2 8  C S  D e l f t 
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T H E M A C E N T E R 

DATA & SECURITY
Data over infrastructuur en het veiligstellen 
van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 
van onze infrastructuur veilig te stellen. Big 
data, datastandaardisatie en kwaliteit van 
data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 
en ontwerpbeslissingen op te baseren. Op dit 
gebied is veel kruisbestuiving mogel椀樀k tus-
sen netbeheerders. Hoe waarborgen we de 
kwaliteit en integriteit van gegevens? 

den en voeten geven en zichtbaar kr椀樀gen op 

 

structuren en dat creëert afhankel椀樀kheden. 
Op welke w椀樀ze raken de activiteiten van de waarmee nieuwe (maatschappel椀樀ke en tech

de huidige infrastructuur nog wel passend b椀樀 
toekomstige behoeften van de samenleving?   

van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 

data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 

gebied is veel kruisbestuiving mogel椀樀k tus
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T H E M A C E N T E R 

WAARDE VAN  

INFRASTRUCTUUR
Infrastructuur heeft een veel verderstrek-
kende invloed op de samenleving dan op 
basis van de primaire functionaliteit wordt 
verwacht. Die waarde van infrastructuur han-
den en voeten geven en zichtbaar kr椀樀gen op 
het netvlies van de burger is onze taak. Een 
urgente vraag, want als steeds meer mensen 
hun eigen energievoorziening gaan regelen, 
wat betekent dat dan voor de mensen die dat 
niet kunnen? 

T H E M A C E N T E R 

BESCHIKBAARHEID 
In een dichtbevolkt en dicht bebouwd land 
als Nederland is sprake van een sterke 
vervlechting tussen de verschillende infra-
structuren en dat creëert afhankel椀樀kheden. 
Op welke w椀樀ze raken de activiteiten van de 
netbeheerders elkaar op een manier dat de 
beschikbaarheid beïnvloedt wordt en (hoe) 
kan door samenwerking meerwaarde gerea-
liseerd worden? 

T H E M A C E N T E R 

TOEKOMST  

VERKENNEN
Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft 
een levensduur die langer is dan de snelheid 
waarmee nieuwe (maatschappel椀樀ke en tech-
nologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is 
de huidige infrastructuur nog wel passend b椀樀 
toekomstige behoeften van de samenleving?   

Groene Netten 
Groene Netten verenigt sinds 2016 nationale infra-
beheerders die werken aan een duurzame toekomst. 
Het is een coalitie van MVO-managers en deskun-
digen van infrabeheerders Alliander, Stedin, Enexis, 
Gasunie, TenneT, ProRail, Rijkswaterstaat en KPN. De 
ambitie is een klimaatneutrale en circulaire bedrijfs-
voering, met een positieve impact op mens en milieu. 

De coalitie, die inhoudelijk samenwerkt met NGinfra, 
is ontstaan vanuit het transitieprogramma Ambitie 
2020 van MVO Nederland/De Groene Zaak. In 
januari 2016 werd de samenwerking officieel met het 
Mission Statement Fair Infra. Groene Netten richt zich 
vooral op het terugdringen van de eigen voetafdruk 
op het gebied van energie en materialen.



   een wereld vol bewegingen� 
�wij brengen het bij elkaar

Infra \  De wereld bestaat uit netwerken van wegen, water, sporen en uiteenlopende leidingen voor elektra, gas, water, spraak- en data-

communicatie. Netwerken die steeds intensiever en op andere manieren worden gebruikt, zorgen voor enorme uitdagingen. Wij verbinden 

professionals en delen kennis, zodat u beter in staat bent oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van nu.

ELBA\REC is een media- en communicatiespecialist voor stedelijke ontwikkeling, economie en vastgoed. Uiteenlopende doelgroepen vertrouwen 

voor hun informatie en opinievorming op onze onafhankelijke vakmedia en specials. Wij bouwen dagelijks verder aan onze netwerken, organi-

seren uiteenlopende kennisevents en zijn in staat om met creatieve marketing-/communicatiestrategieën en passende communicatiemiddelen 

uw doelgroep te bereiken en resultaat te behalen voor uw organisatie, project of product. Zo verbinden wij overheid, markt, wetenschap én 

publiek en biedt ELBA\REC u perspectief.  

elba-rec.nl biedt perspectief voor vastgoed, stad & ruimte


