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Nieuwe Waterweg en  
Botlek in de verdieping

Op 20 april werd de Nieuwe Waterweg op officieuze 

wijze geopend, na een verdieping van de vaarweg 

over een lengte van 25 kilometer. Het schip Delta  

Mariner arriveerde op 20 april bij de terminal van Koole 

Tankstorage, en werd daarmee het eerste schip met een 

diepgang van vijftien meter dat daar arriveerde.

De verdieping van de Nieuwe Waterweg, gedaan door 

Rijkswaterstaat, is onderdeel van een verdieping om de 

Botlekhaven bereikbaar te maken voor schepen met een 

diepgang tot vijftien meter. De haven wordt zo ook voor 

New Panamax schepen bereikbaar. Hiervoor wordt 

daarnaast de Botlek verdiept door Havenbedrijf Rotterdam. 

Deze zomer ronden Rijkswaterstaat en Havenbedrijf 

Rotterdam de werkzaamheden af.  

Beeld: Bob van Bruggen
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Samen kunnen wij  
Nederland slimmer inrichten
Dit nummer van NGinfraMagazine 

staat voor een deel in het teken 

van drukte. Als ik aan drukte denk, 

denk ik aan opstoppingen. Als te 

veel mensen dezelfde route willen 

afleggen, kan die route het aantal 

mensen niet meer aan en gaat alles 

langzamer. Maar ook bij drukte in je 

hoofd werk je langzamer. De oplos-

sing: zorg dat het goed georgani-

seerd wordt. Zoom even uit en bekijk 

het geheel van een afstand. Dit geldt 

voor persoonlijke drukte, en net zo 

voor drukte op onze infrastructuren.

Nederland wordt steeds drukker, 

steeds voller, zowel boven als onder 

de grond. De infra die wij neerleg-

gen ligt daar voor langere tijd. Dus 

moeten we beslissingen over de 

lange termijn nemen. Ondanks die 

lange termijn waarop wij werken, 

moeten we ook steeds wendbaarder 

worden. Infrastructuren brengen een 

grote ruimtelijke claim met zich mee 

en zijn onderling afhankelijk. Soms 

omdat ze samenkomen, soms omdat 

ze dat juist niet moeten doen. We 

moeten het dus vooral samen ma-

nagen. Er valt ongelofelijk veel van 

elkaar te leren. We kunnen kennis 

delen en samen kennis ontwikkelen. 

Daarmee leren we gezamenlijk hoe 

we Nederland slimmer kunnen in-

richten en dus optimaal gebruik van 

de ruimte kunnen maken.

Een mooi voorbeeld van samenwer-

ken vind ik het leidingen verleggen 

voor weg- en spoorinfrastructuur. 

Wij hebben met Vitens overal lei-

dingen onder de grond liggen. Op 

sommige locaties heeft het knappen 

van een leiding extreme gevolgen 

voor andere infrastructuur, door 

bijvoorbeeld het onderlopen van 

wegen of spoorwegen. Dus heb-

ben wij afspraken met ProRail en 

Rijkswaterstaat gemaakt om deze 

leidingen preventief te verleggen. 

Soms ligt een leiding er al wanneer 

er een nieuw stuk (spoor)weg wordt 

aangelegd. Ook dan verleggen wij 

de leidingen voor ze.

In economische termen is drukte niets 

anders dan schaarste – er is meer 

vraag dan aanbod. Als er genoeg 

van iets is – weg, spoor, ruimte – is 

het niet druk. Bij schaarste zijn er 

twee uitkomsten: als de vraag stijgt 

maar het aanbod blijft hetzelfde, 

wordt de prijs hoger. Een auto-

mobilist in de file betaalt dan als 

het ware in reistijd. Het alternatief 

is het aanbod vergroten, de koek 

groter maken door hier samen aan 

te werken. Door slimme oplos-

singen te verzinnen. Dit vind ik het 

mooie van NGinfra, hier kijken wij 

gezamenlijk hoe we de schaarste 

kunnen verminderen. Drukte is een 

vraagstuk van ons allemaal en het 

vraagt ons buiten onze eigen kaders 

te denken. In cocreatie bedenken 

we nieuwe antwoorden op nieuwe 

problemen. Belangrijk hierbij is een 

open houding richting elkaar. Want 

samen kom je verder.

Marike Bonhof (Directie Vitens en 

Bestuurslid van NGinfra)
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1 Verbetering spoorknooppunt  
Zwolle goed voor Noord-Nederland 
De treinverbinding tussen Randstad en Noord-Nederland verbetert. In het kader 
van het Spoorplan Noord-Nederland wordt een aantal grote aanpassingen aan 
het spoor rond Zwolle gedaan. De meest recente aanpassing, die in april van 
start is gegaan, is de bouw van een nieuwe dive-under bij Herfte en de 
spooruitbreiding richting Herfte. 
Alle treinverkeer van en naar het noorden van het land moet het 
spoorknooppunt Zwolle passeren. Dit knooppunt is dus essentieel voor 
een goede verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. De 
huidige werkzaamheden dragen aan deze verbinding bij doordat 
straks meer treinverkeer tegelijkertijd station Zwolle kan binnenko-
men en verlaten. De spooruitbreiding zorgt voor een verdubbeling 
van twee naar vier sporen in de richting van Meppel. Daarnaast 
verandert de splitsing bij Herfte in een dive-under. Bij de splitsing 
komt treinverkeer vanuit Meppel (Groningen en Leeuwarden) samen 
met treinverkeer vanuit Emmen. De dive-under maakt het mogelijk dat 
dit treinverkeer tegelijkertijd kan aankomen en vertrekken. Het station 
Zwolle is na de werkzaamheden bereikbaar vanuit acht richtingen 
tegelijk.

We zijn weer in het droogteseizoen, dat van april tot okto-
ber loopt. Dit is de periode van het jaar waarin de kans op 
watertekorten groter is door het groeiseizoen en de hogere 
temperaturen. Ieder jaar brengt de Landelijke Coördinatie-
commissie Waterverdeling (LCW) een startbericht uit met 

daarin de uitgangssituatie van het komende droogteseizoen. 
De boodschap dit jaar: we beginnen in 2019 normaal tot 
iets droger het seizoen. Vooral in de hoger gelegen delen 
van Nederland is het grondwaterpeil nog niet hersteld van 
de droogte van 2018. De aanvoer van water door de grote 

1

april tot oktober 
is het droogte seizoen

8-12 juli
Summerschool Radboud Universiteit, 
in samenwerking met NGinfra
Nijmegen, NederlandA

ge
nd

a

2

2 Droogteseizoen 2019 start iets droger dan normaal 

Beeld: Rijkswaterstaat

Beeld: Henk-Jan van der Klis
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3 Daan Schut, bestuurslid NGinfra,  
benoemd als CTO van Alliander 
De raad van bestuur van Alliander is per 1 april uitgebreid van twee naar 
drie mensen. De functie Chief Transition Officer (CTO) is toegevoegd en 
wordt vervuld door Daan Schut, die voorheen de functie directeur Assetma-
nagement binnen Alliander bekleedde. Schut: ‘Het energiesysteem maakt 

grote veranderingen door. De snelheid en impact van de energietran-
sitie, nieuwe technologie en digitalisering manifesteren zich steeds 

nadrukkelijker. Dit vraagt om extra aandacht in de aansturing van het 
bedrijf. Ik zal mij als CTO primair gaan richten op de exploratie en 
adoptie van de energietransitie en digitalisering, met als doel het 
netwerkbedrijf klaar te maken voor de toekomst.’
Annemarie Jorritsma, voorzitter van de raad van commissarissen: 
‘De overgang naar een duurzaam energiesysteem is momen-
teel een van de grootste maatschappelijke vraagstukken. De 
activiteiten van Alliander zijn hierin een essentiële schakel. De 
uitbreiding van de raad van bestuur is noodzakelijk om deze 
belangrijke taak goed uit te kunnen blijven oefenen. Daan Schut 
is binnen de onderneming al volop bezig met de veranderingen 

in de energiewereld en past uitstekend in deze nieuwe rol. We 
zijn er trots op dat we een talent binnen onze eigen gelederen de 

stap naar de raad van bestuur kunnen laten maken en wensen hem 
veel succes.’

De raad van bestuur van Alliander bestaat verder uit een CEO (Ingrid 
Thijssen) en een CFO (vacature).

rivieren is wel normaal voor de tijd van het jaar en de water-
kwaliteit van het oppervlaktewater is overal in orde.
Op de hoogte blijven van het nieuws rondom het droogte-
seizoen? Op de website van Rijkswaterstaat bevindt zich de 
nieuwspagina Droogte en watertekort, waar alle nieuws- en 

persberichten over droogte in Nederland te vinden zijn. Ook 
te vinden op de website van Rijkswaterstaat is het Waterbe-
richt, waarin het Nederlandse waterbeeld dagelijks geüpdatet 
staat. En de actuele status van waterhoogten, afvoeren en wa-
tertemperaturen is te vinden op de website Waterinfo.rws.nl.

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

16-20 september
International Symposium Next 
Generation Infrastructures (ISNGI) 
Buenos Aires, Argentinië

21 november
NGinfraTrends Congres
Delft, Nederland

3
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4 Vitens start campagne  
waterbesparing

We gebruiken met z’n allen steeds meer drinkwater. Vanwege de 

stijgende welvaart, luxere douchen, meer eenpersoonshuishoudens 

en grote gebruik van wasmachine en vaatwasser is ons gebruik in 

vier jaar tijd met bijna negen procent gestegen, van 346 miljard 

liter in 2014 naar 377 miljard liter in 2018. In Nederland heb-

ben we 100 locaties waar we water winnen. Dat werkt voor 

nu, maar om in de stijgende vraag te voorzien, zullen er 

volgens Vitens zeker 30 locaties bij moeten komen. Hier 

loopt het waterbedrijf tegen een probleem aan: het is te 

druk in Nederland. Zowel boven als onder de grond is 

het een uitdaging om de ruimte te vinden.

Als de ruimte om in de vraag te voorzien niet te 

vinden is, rest er een andere oplossing: de vraag 

verminderen. Vitens start daarom een campagne om 

mensen bewust te maken van hun watergebruik en 

daarmee besparing aan te moedigen. De grootste 

verbruiker bij ons thuis is de douche. En dat is nu 

juist het punt waarop mensen niet willen besparen, 

blijkt uit onderzoek dat Kanter Public in opdracht 

van Vitens heeft uitgevoerd. Terwijl één minuut korter 

douchen per keer al 42,5 liter per week bespaart.

Liever op een andere manier besparen? Maak gebruik 

van de spoelonderbreker van het toilet, was je groenten 

en fruit in een laagje water in plaats van onder de stromen-

de kraan, en vang regenwater op in een regenton (wat zelfs 

beter is voor je planten en auto!).

4

5 Royal Schiphol Group wint prijs voor inclusiviteit 

Diversiteit in Bedrijf heeft voor de tweede keer de 

Award Diversiteit in Bedrijf uitgereikt aan bedrijven 

met een innovatieve en effectieve best practice op 

het gebied van diversiteit en inclusie. Winnaar in de 

categorie grote bedrijven is Royal Schiphol Group, 

met zijn initiatief Luchtvaart Inclusief. Op de luchtha-

ven zijn 36 werkgevers aangesloten bij dit initiatief, 

waarmee zij toezeggen zich in te zetten om werkplek-

ken te bieden aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. De criteria gebruikt door de raad van 

toezicht van Diversiteit in Bedrijf zijn: vernieuwend, 

overdraagbaar en effectief. Het unieke aan Luchtvaart 

Inclusief is volgens hen de sectorale aanpak.

Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group: 

‘Schiphol is een prachtige, dynamische plek om te 

werken. Samen met onze partners op de luchthaven 

zetten wij ons in om mensen met een arbeidsbeper-

king werk te bieden. Iedereen die wil werken en een 

bijdrage kan leveren, is welkom op Schiphol. Van 

kantoor tot in de operatie. We willen talenten een 

kans geven en zijn er trots op dat zij zich op Schiphol 

in willen zetten en hiermee bijdragen aan de kwaliteit 

van onze luchthaven.’

Beeld: Thijs van Exel
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6 Laatste lege bedrijventerrein 
van Rotterdamse Europoort 
wordt food hub

Havenbedrijf Rotterdam krijgt vanaf 2020 een food 

hub erbij. Het desbetreffende terrein van 60 hectare 

ligt al 50 jaar braak. Aanvankelijk lagen er plannen 

voor een chemiefabriek van Kodak, een gasterminal 

van Liongas en een Russische olieterminal, passend bij 

de zware petrochemische industrie waar Europoort om 

bekendstaat. Deze plannen zijn echter nooit doorgegaan. 

Het Havenbedrijf moest hierdoor nadenken over een nieuwe 

bestemming. Emile Hoogsteden, directeur Containers, Break-

bulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘We hebben 

toen pas op de plaats gemaakt. Gaan we verder op dezelfde weg 

of zijn er nog andere mogelijkheden?’

De keuze voor een food hub is gemaakt omdat dit een groeiende 

markt is, vanwege bevolkingstoename en welvaartsgroei. De concen-

tratie van agrofood in de haven brengt meerdere voordelen met zich 

mee. Zo krijgt de food hub de beschikking over ligplaatsen speciaal 

voor gekoelde lading en worden de warehouses direct aan de kader 

gesitueerd. Ook kunnen voorzieningen als transport, opslag, controle en 

douane efficiënt gedeeld worden. Hoogsteden: ‘Daarmee vormt de Rot-

terdam Food Hub een prachtige en zeer welkome aanvulling op de reeds 

bestaande agrofood hotspots in de Rotterdamse haven, zoals Cool Port en 

de grote cold storage warehouses op onder andere de Maasvlakte en in de 

Eemhaven. Ook de nabijheid van greenports als Barendrecht, Ridderkerk en 

het Westland is natuurlijk ideaal.”

60 hectare
voor een food hub in  
de Rotterdamse haven

5

6

Beeld: Havenbedrijf 

Rotterdam

Beeld: Schiphol
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‘Bedrijventerreinen in de Botlek, Europoort en Maasvlakte zijn niet of nauwelijks 

per openbaar vervoer te bereiken. Er is een busverbinding naar het Transferium 

op de Maasvlakte, maar veel bedrijven liggen daar nog kilometers van verwijderd. 

Bovendien voelen veel medewerkers zich onveilig op de bedrijventerreinen, zij willen 

niet nog een stuk moeten lopen van en naar de bushalte.’
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Bedrijventerreinen 
vragen om nieuwe 

mobiliteitsoplossingen

In de voorgaande editie van NGinfraMagazine (1 – maart 
2019) pleitte Martijn Smitt, directeur Infra bij bouwbedrijf Ballast 

Nedam, voor een radicaal beter ov in Nederland. Zelfs in 
de grote steden duurt het lange tijd om van de ene naar de 
andere kant te komen. Dat is nog niets in vergelijking met de 
ov-bereikbaarheid van bedrijventerreinen, die werk bieden 
aan een derde van de Nederlandse arbeidsbevolking. Een 
nieuwe generatie werknemers accepteert dat niet meer. De 

uitzendbranche laat de slecht bereikbare terreinen links liggen. 
Werkgevers klagen. Hoe houden we ons werk bereikbaar?

H
et zit mee voor de werknemers – met de 

huidige economische groei heeft zij rela-

tief veel keuzevrijheid op de banenmarkt. 

Dus gaat de keuze vaak uit naar de beter 

bereikbare locatie. Boyd Bartels, themaleider ov-

bereikbaarheid bij de in Rotterdam gevestigde De 

Verkeersonderneming, vertelt: ‘Ondernemers op door 

ov slecht ontsloten werklocaties zijn doorgaans vooral 

bezig met hun primaire werkproces. Maar deze zelfde 

ondernemers klagen dat ze vanwege hun relatief 

geïsoleerde ligging de concurrentiestrijd om arbeid 

verliezen zodra de vraag aantrekt door de economische 

groei. Stagiairs bedanken voor de barre tocht naar een 

afgelegen bedrijventerrein en ook uitzendbureaus mij-

den de afgelegen werklocaties. Zij zetten hun schaarse 

personeel liever elders in. Hierdoor komt het primaire 

bedrijfsproces van ondernemers op deze werklocaties 

alsnog onder druk.’

Neem bijvoorbeeld het Rotterdamse havengebied. Rem-

co Oomen, operationeel manager bij Tempo Team Rot-

terdam, antwoordt op Bartels: ‘Bedrijventerreinen in de 

Botlek, Europoort en Maasvlakte zijn niet of nauwelijks 

per openbaar vervoer te bereiken. Er is een busverbin-

ding naar het Transferium op de Maasvlakte, maar veel 

bedrijven liggen daar nog kilometers van verwijderd. 

Bovendien voelen veel medewerkers zich onveilig op de 

bedrijventerreinen, zij willen niet nog een stuk moeten 

lopen van en naar de bushalte.’

AUTEURS ERIK VERHEGGEN, JAN JAGER EN RICHELLE RAAPHORST
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‘Voor het werk in de havengebieden vallen bepaalde 

groepen daardoor eenvoudigweg af’, zegt Oomen. ‘Bij-

voorbeeld herintreders op de arbeidsmarkt. Voor hen 

vormt de bereikbaarheid vaak een onoverkomelijk ob-

stakel. En dat terwijl dit nu juist een doelgroep is die we 

aan het werk willen helpen en waaraan grote behoefte is 

bij bedrijven rond Rotterdam.’

Lokale oplossingen
Het probleem zit in de relatief lage dichtheid van de 

bedrijventerreinen, waardoor er niet voldoende massa is 

voor een reguliere ov-verbinding. Een op maat gemaakte 

oplossing is dan noodzaak. Provincie Zuid-Holland 

werkt aan bewustwording van dit steeds nijpender wor-

dende probleem onder bedrijven. De provincie faciliteert 

met een bescheiden subsidie onderzoek naar alter-

natieve bereikbaarheidsoplossingen. Bartels: ‘Steeds 

meer ondernemersverenigingen doen een beroep op dit 

provinciale subsidiepotje, bijvoorbeeld voor het doen 

van draagvlakonderzoek naar collectieve maatwerkoplos-

singen. Van grootschalige ingrepen in infrastructuur is 

echter nog geen sprake.’

Breder publiek dienen
Toch is de urgentie van een betere ov-ontsluiting van 

bedrijventerreinen er zeker, stelt Sven Bertens, hoofd 

research & strategy bij vastgoedadviseur JLL. ‘Bedrij-

ven die zich op een bedrijventerrein willen vestigen, 

kijken nu naar andere factoren dan pakweg tien jaar 

geleden. We zien dat de werkgelegenheid bij deze 

bedrijven is veranderd. Logistieke bedrijven heb-

ben niet langer alleen heftruckchauffeurs in dienst, 

maar bijvoorbeeld ook studenten die retourzendingen 

verwerken. Jongere medewerkers beschikken vaak niet 

over een eigen auto en zijn aangewezen op het open-

baar vervoer.’

Volgens Bartels verandert er veel op bereikbaarheids-

gebied. Hij wijst daarbij op de mobiliteitsmores bij een 

nieuwe generatie, die niet meer als vanzelfsprekend 

een auto heeft. ‘Een lastig bereikbare locatie valt bij die 

generatie dan al snel af. Dan wordt het voor bedrijven 

op zo’n locatie al snel lastig om de continuïteit voor 

de toekomst te waarborgen. Vanuit De Verkeersonder-

neming zeggen we: alles begint met mobiliteit. Als je 

geen toegang hebt tot mobiliteit heb je geen toegang tot 

school, tot werk, tot gezondheid. We hadden laatst een 

groep scholieren uit Hillegersberg op bezoek op het kan-

toor van De Verkeersonderneming aan de Maasboule-

vard. Die kinderen hebben verslag gedaan van hun reis 

– een onderneming op zich – en hun kijk op mobiliteit 

in de toekomst. Op deze wijze proberen we de discus-

sie over mobiliteit aan te gaan. Mobiliteit is niet alleen 

belangrijk voor bedrijventerreinen, maar voor de hele 

maatschappij.’ 

André Wooning
NGinfra Themacenter 
Waarde van Infra/ 
Rijkswaterstaat

‘Er zit een paradox in het bereikbaarheidsvraagstuk 
van bedrijventerreinen. Veel ondernemingen zijn hier 
gaan zitten vanwege een combinatie van de goede 
wegbereikbaarheid, de ruimte – fysiek maar ook in de 
vorm van milieuruimte – en niet te vergeten de goedkope 
grond. Als je vanuit een grondexploitatiewaardemodel 
redeneert, kun je zeggen dat die lage prijs deels een 
compensatie is voor de slechte ov-bereikbaarheid. Of an-
dersom: een goede ov-ontsluiting vertaalt zich doorgaans 
in een hogere grondwaarde.’
‘Dat neemt niet weg dat slechte ov-bereikbaarheid 
vanuit maatschappelijk oogpunt problematisch is als dit 
betekent dat een significant aantal banen slecht bereik-
baar is voor een deel van de arbeidsbevolking die geen 
toegang heeft tot automobiliteit. Voor de ontwikkeling 
van nieuwe werklocaties zouden gemeenten in samen-
werking met ov- en infrabedrijven moeten nadenken 
over een goede ontsluiting, die past bij de verwachtte 
mobiliteitsvraag op die locatie, idealiter rond knopen 
waar verschillende functies samenkomen. De grootste 
opgave ligt echter op oude terreinen. De aanleg van 
hoogwaardig ov lijkt me om financiële redenen uitgeslo-
ten. De vraag is te klein en het is altijd de vraag wie de 
kosten voor aanleg van infrastructuur en de exploitatie 
voor zijn rekening neemt. De oplossing lijkt te liggen in 
nieuwe vormen van flexibeler ov en slimmere oplossingen 
voor de last mile. Wat je soms zie in het havengebied 
is dat er drie onrendabele buslijntjes met enorme lussen 
door een gebied rijden. Waarom deze lijnen niet bun-
delen en bij een select aantal haltes een hub maken met 
elektrische deelfietsen of pendelbussen gedurende de 
spitsuren? Het probleem ligt nog wel bij de bekostiging 
van zo’n systeem. Het lijkt me voor de hand liggen dat 
bedrijven een duit in het zakje doen. Zij hebben daar 
ten slotte ook baat bij omdat zij zo (weer) een aantrek-
kelijkere werkgever worden.’
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Optimaliseren
‘Bedrijven kunnen samen met gemeenten en concessie-

houders proberen routestructuren van het ov te optima-

liseren’, zegt Joost Hagens, partner bij Bureau Buiten. 

‘Een voorbeeld zien we bij het bedrijventerrein Lage 

Weide in Utrecht. Het terrein is dusdanig groot, 

dat er in elk geval een f link aantal mensen 

werkt. En het terrein heeft een centrale 

as waar een aantal buslijnen over 

rijdt. Daarnaast zijn er oplossin-

gen die meer op terreinniveau 

plaatsvinden. Ondernemers 

kunnen samen een pendel-

dienst opzetten. Dat hoeft 

niet altijd duur te zijn, 

maar het vraagt wel om 

een goede samenwer-

king van de onderne-

mers op een terrein.’

Op bedrijventerrein 

Waarderpolder (bij 

Haarlem) hadden de 

bedrijven vroeger zo’n 

pendeldienst. Sinds 

de komst van station 

Haarlem Spaarnwoude en 

een verbeterde busverbin-

ding is die pendeldienst niet 

meer nodig. Hagens: ‘Overigens 

zie je dat de omgeving van station 

Haarlem Spaarnwoude nog heel matig 

wordt benut. Die ruimte zou veel inten-

siever gebruikt kunnen worden, want nu is het 

binnen Metropoolregio Amsterdam een van de meest 

onderbenutte stationsomgevingen. En betere invulling 

van die locatie kan ook bijdragen aan de kwaliteit van 

het bedrijventerrein als vestigingsplaats. Die samen-

hang tussen bereikbaarheid en benutting kan op veel 

meer bedrijventerreinen worden geoptimaliseerd.’

Conservatief
‘In het ideale geval gebruik je mobiliteit als het nodig 

is: het concept van MaaS, mobility as a service’, zegt 

Bartels. ‘Als De Verkeersonderneming zijn we in Rot-

terdam bezig met een experiment. We hebben honderd 

huishoudens geselecteerd die vrijwillig meer de auto 

laten staan. In plaats daarvan krijgen ze een mobili-

teitspakket retour waarmee ze gebruik kunnen maken 

van alle modaliteiten, behalve de auto. Het is een zeer 

succesvol project. Deelnemers komen ontspannen aan 

op hun plek van bestemming. Dat is ook wat waard’, 

zegt Bartels.

‘Desondanks bestaat er nog een ref lex bij veel bedrijven 

– regionale ontwikkelingsmaatschappijen doen daar aan 

mee – om vooral in te 

zetten op autobereik-

baarheid, vanuit het motief 

dat klanten dit nu eenmaal 

eisen. Natuurlijk zijn onderne-

mers relatief vaak ambulant, maar kijk 

eens naar de gemiddelde werknemer. Die komt ’s 

ochtends aan op zijn of haar werk en gaat ’s avonds weer 

naar huis.’

Elektrische step
‘Ik ben zelf ambulant en heb een elektrische step achter 

in de auto liggen Maar ik moet ook veel in het haven-

gebied zijn. Zonder auto kom je daar moeilijker uit de 

voeten. Het is een probleem, zeker gezien de transitie 

van het havenindustrieel complex. We zijn daarom actief 

bezig met de vraag hoe we het havengebied beter multi-

modaal kunnen ontsluiten, ook vanuit het inzicht dat de 

A15 echt niet zomaar ineens breder is. De oplossing zit 

absoluut niet in nog meer asfalt.’

‘Logistieke bedrijven hebben niet 
langer alleen heftruckchauffeurs 

in dienst, maar bijvoorbeeld
ook studenten die 

retourzendingen verwerken. 
Jongere medewerkers 

beschikken vaak niet over een 
eigen auto en zijn aangewezen 

op het openbaar vervoer.’



INTERVIEW 

Infrastructuur is 
niet zomaar gratis
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Gehrels is net terug uit Boston, waar zij heeft gesproken 

op het MIT-Forum on Future Cities and Urban Intel-

ligence. ‘We kennen drie grote bewegingen’, licht ze 

toe. ‘Digitalisering, urbanisatie en globalisering. Grote 

steden moeten daarmee zien te dealen, willen ze ook in 

de toekomst huisvesting, leefbaarheid, voorzieningen 

en werk kunnen blijven bieden aan huidige en nieuwe 

inwoners. Steden kunnen heel veel van elkaar 

leren. In die zin herken ik de doelen van 

NGinfra, ook infraproviders kunnen 

veel van elkaar leren als het gaat 

om het inspelen op nieuwe ont-

wikkelingen en trends.’

Gehrels vertelt enthousiast 

over haar ervaringen in 

diverse delen van de wereld. 

Over New York, waar het 

aantal vuilniswagenki-

lometers in de stad met 

70 procent is gereduceerd 

door de aanbesteding van 

vuilophaaldiensten anders 

te organiseren. ‘Met conces-

sies op wijkniveau’, legt ze 

uit. ‘Waar eerst tientallen vuil-

nisophaaldiensten kriskras door 

New York hun werk deden, is het nu 

logisch verdeeld en heeft elke dienst 

een concessie voor één gebied. Geen loze 

kilometers meer. Hoe simpel het ook klinkt om 

het zo te doen, het was daar een heel nieuwe gedachte 

die tijd nodig had om te landen.’

Zombie-cars
In haar vorige functie als wethouder in Amsterdam was 

Carolien Gehrels onder andere verantwoordelijk voor 

deelnemingen van de gemeente. ‘De onder de motorkap-

portefeuille’, typeert ze. Haar belangrijkste conclusie 

vanuit die functie is dat infrastructuur het gewoon 

moet doen. Tegelijkertijd realiseert zij zich dat infra het 

helemaal niet zomaar gewoon doet, dat dat een f linke 

inzet vergt van infrabeheerders. ‘Er wordt nogal eens 

gemakkelijk omgegaan met infrastructuur. Als ik alleen 

al in Amsterdam kijk, dan zie ik daar steeds meer taxi’s 

rondcirkelen zonder klant. De zogenaamde zombie-

cars. Reden: parkeren is duurder dan blijven rijden. 

Het gevolg is echter wel dat de wegen in de stad, waar 

het al zo druk is, nog eens extra worden belast. Ander 

voorbeeld: steeds meer hotels bieden hun gasten 

een huurfiets aan. Waar staan die gepar-

keerd? Op de stoep voor het hotel; dus 

minder loopruimte. Iedereen vindt 

het volkomen normaal dat je 

infrastructuur en de publieke 

ruimte naar believen kunt 

gebruiken. Leer mensen dat 

dat niet normaal is. Niets 

is zomaar gratis. Wat mij 

betreft is beprijzing geen 

no-go’, stelt Gehrels. 

Ze voelt zich aangesproken 

door de manier waarop 

NGinfra de grote transities 

– digitalisering, urbanisa-

tie en energietransitie – in 

gezamenlijkheid, crosssectoraal 

aanvliegt. De gedachte om infra-

structuur te zien als één groot sys-

teem spreekt haar aan. ‘Voor mij hoort 

daar nog iets bij’, zegt ze. ‘Het beïnvloeden 

van keuzes die mensen maken. Infrastructuur 

moet het altijd doen en moet passen bij de samenleving. 

Infrastructuurbeheerders mogen daarnaast best de ge-

bruikers uitdagen om infrastructuur bewust wel of niet 

te gebruiken. Neem beïnvloeding mee in het systeem.’

Verder kennismaken met Carolien Gehrels? Kom naar het 

jaarlijkse congres InfraTrends op 21 november. Als dagvoor-

zitter zal zij publiek en sprekers uitdagen om met een brede 

blik over de eigen grenzen heen aan de slag te gaan met 

toekomstbestendige oplossingen voor de grote vraagstukken 

van dit moment. 

Als Europees directeur van het Global Cities Program bij ingenieursbureau Arcadis heeft 
Carolien Gehrels tot doel steden van elkaar te laten leren in het vinden van oplossingen 
voor de grote vraagstukken van vandaag. De NGinfra-pijlers kennis delen, kennis ont-
wikkelen en in dialoog komen tot antwoorden, herkent zij vanuit haar eigen werkerva-
ring. Zij zegt dan ook graag ja op de vraag om op 21 november dagvoorzitter te zijn 

van InfraTrends 2019.    AUTEUR MARIAN VAN DEN AKKER

‘Er wordt nogal eens 

gemakkelijk omgegaan met 

infrastructuur. Als ik alleen 

al in Amsterdam kijk, dan 

zie ik daar steeds meer taxi’s 

rondcirkelen zonder klant.’
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Flow als remedie 
tegen drukte  
in de lucht
Het Nederlandse luchtruim 
is vol. Althans dat is het 
beeld dat naar voren komt 
uit de jarenlang lopende 
discussies over aanvlieg-
routes voor onze luchtha-
vens. Maar hoe vol is het 
luchtruim eigenlijk? Wat 
zijn dan de knelpunten? En 
welk perspectief is er voor 
een slimmer en efficiënter 
gebruik van het luchtruim?

AUTEUR ERIK VERHEGGEN

De indeling van het luchtruim 

blijkt een cruciale factor voor de 

discussie rondom de omstreden 

vliegroutes rond de luchthaven van 

Lelystad. Lange tijd leek het on-

mogelijk om lage aanvliegroutes te 

vermijden, met veel onvrede onder 

omwonenden tot gevolg. Bij de pre-

sentatie van de startbeslissing voor 

de herziening van het luchtruim 

verraste minister Van Nieuwenhui-

zen (Infrastructuur en Waterstaat) 

veel stakeholders met de aankon-

diging dat door meer flexibel om 

te gaan met de scheiding tussen 

militair en civiel luchtruim, een 

belangrijk deel van die onvrede zou 

kunnen worden weggenomen. En 

dat al rond de kerst van 2021.

Het Nederlandse luchtruim is een 

lappendeken van verschillende 

sectoren en verantwoordelijkheden. 

Luchtverkeersleiding Nederland 

(LVNL) beheert het civiele luchtruim, 

de luchtmacht het militaire lucht-

ruim. Het is een tweedeling die his-

torisch is gegroeid. De verschillende 

vliegvelden hebben daarnaast elk hun 

eigen luchtruim met bijbehorende 

luchtverkeersleiding. Een vliegtuig 

dat onderweg is naar bijvoorbeeld 

Lelystad Airport, moet daardoor om 

het luchtruim van Schiphol en het 

militaire luchtruim heen vliegen. 

Hoger in het luchtruim zijn interna-

tionale corridors aangeduid – de snel-

Beeld: EUROCONTROL
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wegen in de lucht – waar vliegers niet 

van af mogen wijken. Het luchtruim 

staat op die hoogte onder controle van 

EUROCONTROL via het Maastricht 

Upper Area Control Centre (MUAC), 

dat de hogere luchtwegen beheert 

voor Nederland, Duitsland, België en 

Luxemburg.

Complex
‘Het is een complex geheel’, zegt 

luchtvaartonderzoeker Frank Bus-

sink van het Koninklijk Nederlands 

Lucht- en Ruimtevaartcentrum 

(NLR). ‘Niet alleen in Nederland, 

maar op Europese schaal. Elk land 

heeft zijn eigen luchtruimindeling. 

Ondanks die fragmentatie moeten 

we het internationale luchtruim 

samen coördineren.’

Hoe de herziening van het luchtruim 

er precies uit gaat zien is nog niet 

duidelijk. ‘In de toekomst zullen 

we meer en meer toegaan naar een 

flexibel gebruik van het luchtruim 

door militaire en burgerluchtvaart’, 

zegt Bussink. ‘Defensie kan dan een 

stuk luchtruim claimen als dat nodig 

is, maar wanneer het stuk lucht vrij is 

kan een civiele vlucht er ook gebruik 

van maken. Op dit moment kan 

dat vaak nog niet en dat vormt een 

belangrijke beperking.’

Reactief
Op Europees niveau werkt het 
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NLR samen met andere partijen 

aan SESAR, een groot Europees 

programma ten behoeve van de 

modernisering van het luchtver-

keersleidingssysteem (ATM). In 

2035 verwacht het programma in 

Europa veertien miljoen vluchten 

en die moeten allemaal in goede 

banen worden geleid. ‘Het moet 

meer gestandaardiseerd worden en 

veiliger’, zegt Bussink. ‘Een van de 

belangrijkste verbeteringen is dat 

verkeersleiders planmatiger – en 

daarmee minder reactief – gaan 

werken. Op dit moment is het voor 

een verkeersleider moeilijk om 

goed te anticiperen op vluchten die 

binnenkomen. De verkeersleider 

handelt pas op het moment dat het 

vliegtuig in zijn stukje luchtruim 

komt. In de toekomst moet het 

mogelijk worden om heel precies 

afspraken te maken over hoe 

vluchten moeten verlopen. Als de 

verkeersleiding al ver van tevoren 

weet dat een bepaalde vlucht op een 

bepaald tijdstip aankomt, dan is de 

daaropvolgende vlucht makkelijker 

in te plannen.’

Vraag is dan waarom dat nog niet 

gebeurt. Iedereen kan immers al 

met een app zien waar een vlieg-

tuig zich precies bevindt. Toch 

maakt de luchtvaartsector nog 

nauwelijks gebruik van die data. 

Bussink: ‘Luchtvaart is extreem 

veiligheidskritisch. Het is een lang-

jarig traject om nieuwe technologie 

te standaardiseren en te certifice-

ren.’

Cruisecontrol
Binnen het programma SESAR 

werken partijen al hard om die 

technologie wel tot nieuwe stan-

daard te maken. In de nabije 

toekomst moet het bijvoorbeeld 

mogelijk worden om vliegtuigen 

efficiënter naar een landingsbaan 

op Schiphol te geleiden. ‘We laten 

vliegtuigen op elkaar aanhaken. 

Zoals veel cruisecontrolsystemen 

in auto’s al de mogelijkheid hebben 

om af te remmen wanneer de auto 

Herziening luchtruim biedt  
perspectief voor Lelystad
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris 
Visser (Defensie) namen in april de startbeslissing voor de herziening van het 
Nederlandse luchtruim. De startbeslissing omvat maatregelen die ervoor zor-
gen dat hoger gevlogen kan worden door vliegtuigen vanaf Lelystad Airport. 
De minister en staatssecretaris hebben in overleg met de civiele en militaire 
luchtverkeersleidingorganisaties besloten het uitgangspunt te laten vallen dat 
er geen interferentie van het Lelystadverkeer met Schipholverkeer mag zijn. 
Daarnaast hebben de bewindspersonen afgesproken dat het Lelystadverkeer 
standaard gebruik kan maken van hoger luchtruim, dat nu nog primair is 
ingericht voor de afhandeling van militair verkeer. Deze twee ingrepen, die 
volgens de bewindspersonen uiterlijk in de winter van 2021-2022 doorge-
voerd kunnen worden, zorgen ervoor dat een vliegtuig op de aansluitroutes 
van Lelystad Airport net als elders in Nederland zoveel mogelijk ongehinderd 
kan klimmen. In de Startbeslissing is ook vastgelegd dat er een betere en 
efficiëntere indeling van het luchtruim moet komen in 2023. In het derde 
spoor wordt gewerkt aan een roadmap voor de verdere ontwikkeling van 
het luchtruim in de periode 2023-2035 zodat het Nederlandse luchtruim 
kan meegroeien met toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart, mocht de 
overheid daartoe besluiten.

Beeld: Schiphol
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voor zich dat ook doet, zo geven we 

vliegtuigen wanneer ze 50 tot 60 

kilometer van Schiphol verwijderd 

zijn een opdracht om bijvoorbeeld 

anderhalve minuut achter een an-

der vliegtuig aan te komen. Binnen 

NLR hebben we daartoe systemen 

en procedures ontwikkeld om die 

tijdsintervallen tussen landende 

vliegtuigen heel precies te rege-

len. De meeste vliegtuigen 

hebben al een systeem 

aan boord waar-

door ze precies 

hun locatie 

door kunnen 

geven, maar 

dat werd tot 

nu toe nog 

niet ingezet 

voor dit soort 

toepassingen. 

In de Verenig-

de Staten maakt 

American Airlines 

al gebruik van een variant op dit 

systeem. Wij hopen dat we binnen 

vijf jaar de eerste toepassing in 

Europa kunnen introduceren.’

Mensenwerk
Het zijn verbeteringen die volgens 

Bussink bijdragen aan het vermin-

deren van de drukte in de lucht. 

De winst moet namelijk vooral 

gezocht worden in een andere ma-

nier van werken. ‘Is het luchtruim 

fysiek vol? Nee, absoluut niet. Los 

van de discussie over wat wenselijk 

is, is de belangrijkste beperkende 

factor de hoeveelheid werk die de 

luchtverkeersleiding aankan. We 

werken met systemen waarin men-

sen de beperkende factor zijn. 

Om bijvoorbeeld vluchten 

goed te scheiden en 

op te lijnen voor de 

landing, moet de 

verkeersleider 

veel commu-

niceren en 

sturen. Met die 

zogenoemde 

vectoring zijn 

zij heel erg druk. 

Een luchtver-

keersleider kan 

daardoor maar een 

beperkt aantal vluchten afhandelen.’

Voor de verre toekomst voorziet 

Bussink dan ook dat die verkeers-

leiders een andere rol krijgen. ‘De 

herindeling van het luchtruim en 

modernisering van het ATM-sys-

teem is een evolutie die nu gaande 

is. De revolutie die daarop volgt, is 

de herindeling van verantwoorde-

lijkheden. Waar de verkeersleider 

zich nu primair bezig houdt met 

het veilig scheiden van vliegtui-

gen, zal in de toekomst de taken 

meer gericht zijn op wat we flow 

control noemen. Vliegtuigen zul-

len worden uitgerust met slimme 

systemen die weten waar het vlieg-

tuig zich bevindt ten opzichte van 

andere vliegtuigen. Die systemen 

kunnen ook conflicten identifice-

ren en oplossingen aandragen. De 

verkeersleider hoeft dan niet langer 

een groot aantal vluchten te coördi-

neren, maar kan zich bezighouden 

met het grotere plaatje. Ook op 

de grond worden systemen steeds 

slimmer. Meer verfijnde systemen 

in combinatie met een planma-

tige aanpak zal leiden tot minder 

werkdruk voor de verkeersleiding. 

In samenhang met de herindeling 

van het luchtruim is dan een veel 

efficiëntere flow mogelijk.’

‘Is het luchtruim 
fysiek vol? Nee, 
absoluut niet’

Beeld: EUROCONTROL
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Zomerdrukte 
op Schiphol

De zomerperiode is inmiddels begonnen op Schiphol. Die periode loopt grofweg 
van eind maart tot eind oktober. In deze maanden reizen bijna elke 
dag meer dan 200.000 passagiers via Schiphol (totaal van aankomst, 
vertrek en transfer).

MEIVAKANTIE  

19 APRIL - 13 MEI 2019

5,4 MILJOEN REIZIGERS
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Schiphol heeft elke zomer vele reizigers te vervoeren. Samen met zijn partners 
werkt Schiphol hard om de reis zo soepel en comfortabel mogelijk te laten  
verlopen. Maatregelen die zij neemt zijn onder andere:

Extra technisch personeel 
beschikbaar om eventuele 
storingen snel te verhelpen.

Veel extra mensen bij security  
en elders op de vloer.

Extra securitylanes, zodat er meer reizigers 
tegelijkertijd door de controle kunnen.

Reizigers kunnen 
actuele informatie 
opvragen via de 
Schiphol-app en 
website, inclusief 
de wachttijd bij 
security. Ook kun-
nen reizigers 24 uur 
per dag contact opnemen 
via Facebook, Twitter en 
Whatsapp.

Gedetailleerde sce-
nario’s zijn uitgewerkt 
met verschillende 
stakeholders op 
Schiphol, zodat er 
snel en adequaat in-
gespeeld kan worden 
op veranderende drukte.

Flexibele teams bij 
security die snel kunnen 
bijspringen waar nodig.

Departures
Vertrek

T E N  S L O T T E ,  E E N  B E L A N G R I J K 

A D V I E S :

K O M  O P  T I J D ,   M A A R  N I E T  

T E  V R O E G !
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Drukte op de weg. 
Drukte op het spoor. 
Het kan altijd drukker. 

De meeste groeiscenario’s van de overheid wijzen op een explosieve groei 
van de mobiliteitsbehoefte in de komende tien tot twintig jaar. De vraag hoe 
die drukte zich manifesteert is afhankelijk van hoe we met die drukte omgaan. 
Ook daar zijn scenario’s voor te bedenken. NGinfra deed een denkoefening 
met Chris Verstegen van ProRail en ‘future strategist’ Maja Bosch. Hoe sturen 
we op drukte op het hoofd(spoor)wegennet? AUTEUR JAN JAGER



NGINFRAMAGAZINE  25

 THEMA:  DRUKTE

W
e vinden het al snel te druk in Nederland. 

Zo veel wordt duidelijk als we praten 

met Chris Verstegen, de afgelopen zeven 

jaar Hoofd Innovatie bij ProRail en sinds 

kort als programmadirecteur verantwoordelijk voor de 

omvorming van ProRail tot publieke organisatie. ‘Lijn 14 

van de Parijse metro vervoert dagelijks op twee sporen 

een half miljoen passagiers. Dat is iets minder dan de 

helft van wat de NS aan passagiers vervoert op het hele 

Nederlandse netwerk.’

Om daar meteen de hypothetische vraag aan toe te voe-

gen ‘wat als al die mensen uit lijn 14 met de auto gingen?’ 

Het antwoord laat zich raden, Parijs zou volledig vastlo-

pen. ‘Waar de ruimte schaars is en de mobiliteitsvraag 

hoog, zie je vanzelf een modal shift ontstaan naar meer 

ruimte-efficiënte, collectieve vormen van vervoer. Maar 

dan moet die modaliteit er natuurlijk wel zijn.’

Drukte: tijd- en plaatsafhankelijk
Dan Nederland. In het land dat soms claimt één grote 

stad te zijn, verloopt ‘slechts’ dertien procent van het 

totaal afgelegde reizigerskilometers per openbaar vervoer. 

In de Randstad ligt het ov-gebruik hoger, maar blijft 

ook daar steken op een vijfde (regio’s Rotterdam en Den 

Haag) tot een kwart (regio’s Amsterdam en Utrecht) 

van het aantal afgelegde kilometers. Dat is mede aanlei-

ding voor directeur Taco van Hoek van het Economisch 

Instituut voor de Bouw (EIB) om een lans te breken voor 

het autovervoer en meer asfalt, dat meer zou renderen in 

mobiliteitsopbrengst, dan capaciteitsuitbreiding op het 

Modal shift in beeld. In deze foto van Theo Bos uit 2010, is de nieuwe 2x5-baans A2 al gereed. Toch transporteert de snelweg anno 2019 per uur minder passagiers dan het naast 

gelegen spoor, waarover 20 intercityís per uur tussen Amsterdam en Utrecht rijden (van en naar). Volgens Chris Verstegen, hoofd innovatie bij ProRail, is de maximum capaciteit van het 

spoor daarmee nog lang niet bereikt. 
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Drie mobiliteitsscenario’s
Future strategist Maja Bosch van het Amsterdamse scenariobureau Future 
Consult onderscheid drie scenario’s voor de toekomst van mobiliteit: 1) een 
dichtslibscenario; 2) een arm-rijkscenario waarin meer overgelaten wordt aan 
de markt; 3) een transitiescenario.

Belangrijk-
ste drijver: 

Geen 
funda-
mentele 
veran-
deringen 
in regels, 

gedrag en 
geen groot-

schalige 
investeringen

Dit is het minst wenselijke 
scenario, maar wel een 
scenario om rekenschap 
van de geven, zeker in 
een tijd dat de overheid 
vooral lijkt te mikken op 
kleine ingrepen waarin 
lightrail bijna als heilige graal 
wordt beschouwd. ‘Lightrail is 
natuurlijk mooi, maar nog lang 
niet afdoende om de toekomstige 
mobiliteitsvraag te kunnen accom-
moderen’, stelt Bosch. Een ander 
ei van Columbus waar volgens 
Bosch vaak aan wordt gerefereerd 
is demand control. Een mooi 
idee, dat echter niet significant zal 
bijdragen aan een vermindering 
van de mobiliteitsdruk. Omdat in dit 
scenario geringe sturing vanuit de 
overheid is, zal de overgangsperi-
ode naar autonoom vervoer lang 
duren. ‘Dat betekent dat we lang 
afhankelijk zullen zijn van niveau 3 
autonoom vervoer waarin we zelf 
moeten blijven sturen. Daarmee 
speel je echt geen asfalt vrij. Een 
gamechanger in scenario 1 zie 
ik niet echt, behalve pogingen tot 
controle van het gebruik. Ik voorzie 
dat spoor en weg onder dit scena-
rio’s verder dichtslibben, vooral in 
de spits. Werken op afstand wordt 
niet dominant en de vervoersbe-

hoefte van de grijze golf stijgt. Door 
drukte is het spoor nauwelijks een 
alternatief voor de weg en neemt 
de reistijd toe.’

Belangrijkste drijver: meer 
ruimte voor nieuwe mobili-
teitsvormen / meer ruimte 
voor de markt

Dit scenario geeft iets meer 
ruimte aan nieuwe vor-

men van mobiliteit, 
maar je ziet dat 
vooral de meer 
welgestelde Ne-
derlandse early 
adaptors (kun-
nen) zijn. ‘Onder 

dit scenario, 
waarin meer over-

gelaten wordt aan de 
vrije markt, wordt de tegen-

stelling tussen Randstad en regio 
groter. En nog sterker: duurzame/
nieuwe mobiliteitsvormen worden 
soms zo gesubsidieerd, dat ze 
alsnog alleen voor mensen met een 
grotere portemonnee bereikbaar 
zijn. Nieuwe milieuregels kunnen 
onder dit scenario resulteren in 
vervoersarmoede, als vervuilende 
scooters en oude auto’s niet meer 
de stad in mogen zonder dat de 
eigenaren een alternatief hebben. 
Gamechanger in dit scenario kan 
micro mobility zijn. Nederlanders 
rijden gemiddeld 32 kilometer per 
dag – het gaat dus om veel korte 
verplaatsingen. In veel buiten-
landse steden zie je al nieuwe 
innovaties in de vorm van elektri-
sche micro-stepjes en futuristische 
tweepersoonspods. In Nederland 
hebben we al de speed pedelecs, 
die 45 kilometer per uur gaan. Mi-
cro mobility heeft als kenmerk dat 

het veel laagdrempeliger is en dat 
het voor een revolutie kan gaan 
zorgen in vervoer. Belangrijke 
voorwaarde hier is 
dat deze nieuwe 
vervoersvor-
men ook de 
weg op mo-
gen van de 
overheid.’

Belangrijk-
ste drijver: 
Functiemen-
ging en vraag 
naar beleving
Dit is een scenario dat uitgaat van 
een samensmelting van techno-
logie, regels en gedrag, die de 
basis vormen voor het ontstaan 
van nieuwe mobiliteitsknooppun-
ten. ‘Deze knooppunten zijn een 
soort park and rides next level, 
waar je met een automatische 
metro stopt om boodschappen af 
te halen, naar de kapper gaat, 
een hapje eet of een collega’s treft 
voor een meeting. Zo’n knooppunt 
kan alleen ontstaan als gemak, 
snelheid en verschillende functies 
samengaan met beleving. Ik zie 
voorzichtig signalen die in deze 
richting wijzen. Kijk naar de hoe-
veelheid geld die de NS investeert 
in stations, die al lang niet meer 
enkel een vervoershalte zijn. Een 
belangrijke voorwaarde voor deze 
ontwikkeling is dat we niet meer 
zo sterk in de tegenstelling ov-
privévervoer denken. Een trein kan 
in dit scenario net zo goed over de 
weg rijden. MaaS (Mobility as a 
Service, red.) is onder dit scenario 
maximaal uitontwikkeld.’

01
Het 

dichtslib-
scenario

02
Het  

arm-rijk-
scenario

03
Het  

transitie-
scenario
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spoor (zie het vorige nummer van NGinfra). Maar de kale 

cijfers geven een vertekend beeld, claimt Verstegen, die 

erop wijst dat ‘drukte’ tijd- en plaatsafhankelijk is. ‘We 

zijn gewend naar drukte te kijken als jaargemiddelde 

over heel Nederland. We focussen veel te weinig op die 

plekken en tijdstippen waar het echt druk is, en wat op 

die plekken de verhouding is tussen de verschillende 

modaliteiten en waar nog ruimte is voor groei.’

Corridor Amsterdam-Utrecht: een modal-shift
Wie goed inzoomt op de cijfers, zie dat ‘Parijs’ ook een 

Nederlandse equivalent heeft en een ‘modal shift’ ook in 

de polder kan plaatsvinden. Waar het bovenlokale 

openbaarvervoergebruik in de vier grote 

stadsregio’s beperkt blijft tot hooguit 

25 procent van het aantal afgelegde 

verkeerskilometers, zie je het aan-

deel ov-kilometers tussen de vier 

kernen in de Randstad stijgen 

naar 30 procent ov tegenover 

64 procent auto (Rotterdam-

Den Haag), 37 procent ov 

tegenover 57 procent auto 

(Amsterdam-Den Haag) tot 

49 procent ov tegenover 43 

procent auto tussen Amster-

dam en Utrecht (zie afbeel-

ding op pagina 29. 

Op de corridor Amsterdam-

Utrecht is de trein dus voor het 

eerst de auto voorbij gestevend als 

meest populaire wijze van vervoer. 

Volgens Verstegen is dat extra bijzonder, 

omdat tussen de twee steden een state-of-the-

art snelweg ligt met tweemaal vijf rijbanen: de breed-

ste weg van Nederland tussen twee steden. Afhankelijk 

van het tijdstip, is het aandeel ov nog hoger. Verstegen 

weet te vertellen dat in de spits op meerdere corridors in 

de Randstad meer dan 50 procent van de forenzen inmid-

dels reist met het openbaar vervoer. 

Nu al 50% hogere capaciteit 
De honger naar meer mobiliteit tussen Amsterdam en 

Utrecht is nog lang niet gestild. En de vraag is hoe we 

die mobiliteitsvraag gaan accommoderen. ‘De rijksover-

heid rekent met een mobiliteitsgroei van 40 procent tot 

2030. Het is zeer aannemelijk dat een groot deel van die 

vraag neerslaat in de verstedelijkte helft van Nederland. 

De vraag is hoe we deze mobiliteitsgroei accommoderen.’ 

Om deze vraag te beantwoorden, grijpt Verstegen weer 

naar de corridor Amsterdam-Utrecht, waar rond Breuke-

len drie bundels hoofdinfrastructuur elkaar raken: 2x5 

rijbanen van de A2, 2x2 spoorbanen en het Amsterdam 

Rijnkanaal: het drukst bevaarde kanaal van de wereld. 

‘Als je daar de hele dag gaat kijken en koppen telt zie je 

iets heel interessants. Als er op het spoor tien treinen per 

uur rijden (vier per uur vanaf Schiphol naar Utrecht en 

zes per uur vanaf Amsterdam Centraal) dan verplaatst de 

NS daarmee 15.000 mensen per uur. Het aantal personen 

dat zich in het zelfde tijdsbestek over de weg verplaatst 

blijft steken om 10.000. Dat betekent dat het spoor nu 

al 50 procent meer vervoerscapaciteit heeft. We worden 

in slaap gesust door het jaargemiddelde van alle Neder-

landers, dat een onterecht beeld schetst over het cruciale 

belang van onze spoorverbindingen.’

Wachten op een killer app 
De treinen zitten vol en de weg staat vol. In een 

creatieve bui zou je kunnen bedenken dat 

er een modal shift zou kunnen plaats-

vinden door bootjes te laten varen 

over het Amsterdam Rijnkanaal 

of intensiever gebruik te maken 

van het fietspad langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal, een 

vierde bundel infra die nog 

niet benoemd was. Maar 

volgens Verstegen vallen 

de volumes die daar zijn te 

realiseren in het niet bij wat 

er nodig gaat zijn.  

Dat de capaciteit van de weg 

blijft steken op 10.000 perso-

nenbewegingen per uur, heeft 

voor een belangrijk deel te ma-

ken met de lage bezettingsgraad 

van de auto’s. Met het verhogen van 

de bezettingsgraad van de auto’s zou de 

capaciteit van de weg in een keer misschien 

verdrie- tot viervoudigen. Maar het idee van car 

sharing (of carpooling) blijkt tot op heden in de praktijk 

nog steeds niet succesvol te krijgen. Een alternatieve 

manier om de vervoerswaarde van de weg te vergroten 

is auto’s dichter op elkaar laten rijden. Dat zou kunnen 

als auto’s zelfrijdend worden en slimme software ervoor 

waken dat auto’s ondanks niet op elkaar botsen. Maar 

volgens Verstegen rijden auto’s al ‘belachelijk dicht op 

elkaar’ en is het niet ondenkbaar dat volgende generatie 

zelfrijdende auto’s zelfs iets meer ruimte nemen vanuit 

veiligheid. Het is volgens Verstegen daarom in eerste 

instantie toch wachten op een ‘killer app’, die autostoelen 

als dienst aanbiedt aan willekeurige personen. ‘Dit zou 

een geweldige oplossing zijn, mits je het zo makkelijk 

en aantrekkelijk maakt dat mensen écht gebruik gaan 

maken van deze vervoersdienst. Daarnaast heb je in en 

rond de stad wel de ruimte en ‘hubs’ nodig waar mensen 

vanuit de auto kunnen overstappen om de weg naar hun 

eindbestemming te voet, fiets, of ov, kunnen vervolgen, 

want de ruimte om de stad in te komen en de auto daar 

kwijt te kunnen zal steeds meer de bottleneck worden.’

Verhogen van de 

bezettingsgraad van de  

auto’s zou de capaciteit van 

de weg in een keer misschien 

verdrie- tot viervoudigen.
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24 treinen per uur: moet kunnen
Maar zo lang die ‘killer app’ er niet is, de hubs ontbreken, 

en een vijfde generatie zelfrijdende auto’s die geen af-

stand hoeven te houden op zich laat wachten, zal de extra 

vervoerswaarde volgens hem moeten worden 

gezocht op het spoor. En de capaciteit van 

het spoor is volgens Verstegen nog lang 

niet uitgeput. Treinstellen op metro-

lijn 14 in Parijs rijden om de 90 

seconden. Maar ook op spoorlij-

nen waar met hogere snelhe-

den gereden wordt, is volgens 

Verstegen wel degelijk een 

forse frequentie mogelijk. 

‘Tussen Osaka en Tokyo rijdt 

een hogesnelheidstrein op 

bijna metroachtige frequen-

ties. In de Londense regio rij-

den Crossrail en Thameslink 

op een twee nieuwe spoortra-

jecten met 15 tot 20 treinen per 

uur en de frequentie wordt daar 

opgeschroefd tot 24 treinen per 

uur. Om deze frequenties mogelijk te 

maken rijden treinen dichter op elkaar. 

En treinen gaan daar automatisch rijden, 

zodat de trein veel preciezer kunt laten rijden dan 

je met menselijk gedrag ooit voor elkaar krijgt. Er zit ze-

ker nog groeiruimte op het spoor. Daarvoor is niet meer 

fysieke ruimte nodig, wel moeten we op een slimmere 

manier gebruik maken van bestaande capaciteit. Dat dat 

kan bewijst ook de herinrichting van de sporen bij het 

station van Utrecht. De spaghetti met kriskras wissels 

door elkaar is recht getrokken tot een soort lasagne. Dat 

leverde ruimte voor 50 procent extra treinen op, terwijl 

het aantal sporen zelfs iets afnam.’ 

Grote uitdaging: de last mile
Het spoor is nog lang niet uitgenut. Maar 

het nadeel van de trein is dat je mensen 

brengt naar plekken waar ze niet 

moeten zijn. Dus de aanslui-

ting op andere modaliteiten 

wordt veel belangrijker. Dat 

verklaart volgens Verstegen 

het ‘waanzinnige goede 

huwelijk tussen trein 

en fiets’, maar ook de 

elektrische stepjes die 

in België en Parijs al 

populair zijn, kunnen 

onderdeel worden van 

zo’n huwelijk. Een derde 

punt dat hij wil maken 

gaat ten slotte over de 

koppeling tussen openbaar 

vervoer en verstedelijking. Hij 

refereert aan de ambitie van de 

gemeente Amsterdam om 70.000 

huizen te bouwen in het Westelijk Ha-

vengebied. ‘Gaan die mensen daar straks wel 

kunnen komen als daar alleen is nagedacht over parkeer-

plaatsen? Of worden extra trein/metrostations langs de 

bestaande sporen daar noodzakelijk om niet dicht te slib-

ben? Misschien is het daarom nog wel belangrijker om 

transportdeskundigen aan architecten en stedenbouwers 

te koppelen, dan transportdeskundigen van verschillende 

modaliteiten aan elkaar.’ 

Totaal 187 miljard kilometer

Gemiddeld leggen Nederlanders 
binnen de eigen landsgrenzen 
jaarlijks grofweg 11.000 kilome-
ter per persoon af. Dit komt neer 
op een totale jaarkilometrage van 
ruim 187 miljard kilometer.
• De per auto afgelegde reizigers-

kilometers (als bestuurder en als 
passagier) zijn tussen 2005 en 
2016 per saldo gelijk gebleven. 
Tijdens de economische crisis 
trad een daling op, met een 
dieptepunt in 2010. Daarna 

heeft het autogebruik (kilometers 
als bestuurder en als passagier) 
zich gestabiliseerd rond een 
totaal van 137 miljard reizigers-
kilometers per jaar.

• Ongeveer 75 procent van het 
totaal aantal reizigerskilometers 
gaat per auto (als bestuurder 
en passagier). Dit aandeel is 
tussen 2005 en 2016 gelijk 
gebleven. Het openbaarver-
voergebruik omvatte zowel in 
2005 als in 2016 13 procent 

van alle reizigerskilometers en 
het fietsgebruik 8 procent. Naar 
rato van de verplaatsingen zijn 
er wel kleine verschuivingen 
zichtbaar: het aandeel van de 
auto is iets afgenomen en het 
aandeel van de trein en de fiets 
iets toegenomen.

Bron: Mobiliteitsbeeld en Kerncij-
fers Mobiliteit 2018, Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat

‘De spaghetti met kriskras 

wissels door elkaar is recht 

getrokken tot een soort 

lasagne.’
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Om zijn eigen pleidooi voor meer 

spoorcapaciteit helemaal teniet 

te doen, gooit Verstegen het 

verhaal tot slot over een 

heel andere boeg. ‘Waarom 

nemen we drukte eigenlijk 

als uitgangspunt? Waarom 

willen we eigenlijk met z’n 

allen tegelijk in de auto en 

de trein zitten, terwijl het 

aandeel werknemers dat op 

vaste tijden aan ‘de lopende 

band’ moet staan steeds kleiner 

wordt? Het is het ‘mobiliteitssce-

nario’ waar wat hem betreft veel te 

weinig aandacht voor is, en die luidt 

dat de vervoersbehoefte kan toenemen 

zonder dat de drukte toeneemt. Zijn verkla-

ring is als volgt: ‘Voor de meeste mensen is er geen 

noodzaak om elke ochtend op hetzelfde vaste tijdstip in 

de auto of de trein te zitten. Ik heb afgelopen jaren met 

veel deskundigen gesprekken gevoerd over dit collec-

tieve patroon. Waarom moet je uitgerekend maandag 

om 09.00 uur vergaderen. En waarom wil je uberhaupt 

vergaderen, als blijkt dat mensen er niet van opknappen 

of effectiever door worden?’

Leren van bijen
Verstegen – in zijn vrije tijd imker – omschrijft het leven 

van een bijenvolk, dat hem aanzette na te denken over 

een alternatieve wijze van het 

inrichten van werk. ‘Wat mij 

opviel is dat bijen met 50.000 

individuen in een kast zitten, 

met maar één hele kleine 

opening waar ze in en 

uitvliegen. Waar ik achter 

kwam, is dat bijen nooit 

vergaderen om hun werk te 

organiseren. Toch richten 

zijn hun arbeidsproces heel 

efficiënt in. Ze hebben nooit 

collectieve bijeenkomsten, ter-

wijl ze wel veel communiceren 

door alle contactmomenten goed 

te benutten. Ik vind dat een interes-

sant gegeven. Als je kijkt naar mobiliteit 

en drukte, dan zijn we voor mijn gevoel bezet 

met plan B. Plan A zou een andere en veel flexibe-

ler manier van werken moeten zijn. We zijn nog teveel 

geconditioneerd op de lopende band van Henry Ford met 

vaste werktijden en vaste werklocaties. In dat verband 

heeft het “kantoor” wel iets weg van een intensieve mens-

houderij. Terwijl het karakter van het werk helemaal niet 

verlangt dat we werken op de prikkaart. Drukte is tijd- en 

plaatsafhankelijk, maar we kunnen steeds meer tijd en 

plaats-onafhankelijk werken, terwijl we toch veel contact-

momenten hebben. Denk daar eens over na.’
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‘Voor de meeste mensen is 

er geen noodzaak om elke 

ochtend op hetzelfde vaste 

tijdstip in de auto of de trein 

te zitten.’



30 NGINFRAMAGAZINE

THEMA DRUKTE  

Drukte in de onder-
grond: denk aan de 
drinkwatervoorziening
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De ondergrond vervult een vitale functie in onze drinkwa-
tervoorziening. En om de drinkwatervoorziening in de verre 
toekomst veilig te stellen, moet je nu al ruimtereserveringen 
doen. Maar onze drinkwaterbedrijven hebben daarbij steeds 
meer concurrentie te duchten van nieuwe ruimtegebruikers in 
met name de diepe ondergrond, zoals geothermie en bode-
menergie. Ruimteclaims die voortkomen uit de energietransitie, 
maar interacteren met ruimte voor drinkwater. Hoe daarmee 
om te gaan? AUTEUR JAN JAGER

D
e Utrechtse gedeputeer-

de Mariëtte Pennarts 

waarschuwde onlangs 

op haar LinkedIn-

pagina dat de drinkwaterwinning 

in de knel komt door toenemende 

drukte in de ondergrond. Volgens 

de GroenLinks-politicus moeten 

gemeenten, waterschappen en 

drinkwaterbedrijven letterlijk hun 

kop in de grond steken om er zorg 

voor te dragen dat de drinkwa-

terfunctie niet in de knel komt. 

‘De vraag naar drinkwater wordt 

de komende decennia nog veel 

groter. Tegelijk leggen nieuwe, 

alternatieve vormen voor fossiele 

energieopwekking een claim op 

de ondergrond zoals WKO (warm-

te-koudeopslag, red.), geothermie, 

warmtepompen et cetera. Dat 

vraagt om heel veel onderlinge 

afstemming.’

‘Het gaat om functies die elkaar 

uitsluiten’, zegt Peter Salverda, 

strategisch omgevingsmanager bij 

drinkwaterbedrijf Vitens. ‘Geo-

thermie en drinkwater kunnen 

niet samen in hetzelfde gebied, 

omdat geothermie risico’s met 

zich meebrengt voor grondwater. 

Het is niet direct verontreinigend, 

wel in potentie verontreinigend. 

Door bijvoorbeeld lekkende putten 

en leidingen en chemische oplos-

singen die in die leidingen ge-

bruikt worden (om bv roest tegen 

te gaan. red), loop je het risico op 

verontreiniging van grondwater. 

Dat is een onbeheersbaar risico 

voor drinkwaterwinning. En je wil 

met die primaire levensbehoefte 

geen risico’s nemen.’ Vanwege dit 

risico op lekken en verontreini-

ging van de grondwatervoorraden, 

kondigde het Staatstoezicht op de 

Mijnen (SodM) eerder dit jaar aan 

strenger te zullen toezien op boor-

activiteiten. Dat staat nog los van 

seismische risico’s die met name 

boren in de diepe ondergrond met 

zich meebrengt. 

Nieuwe spelregels
‘Boven de grond is alles zichtbaar 

en adresseerbaar. Onder de grond 

is het een “black box”. We weten 

veel dingen over de ondergrond 

niet. En dat is zorgwekkend, 

mede omdat naast nieuwe claims 

die er worden gelegd op de on-

dergrond, onder de naderende 
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Omgevingswet ook verantwoor-

delijkheden gaan schuiven’, zegt 

gedeputeerde Pennarts aan de 

telefoon.

Wat niet verandert, is dat het 

rijk kaders stelt via de Struc-

tuurvisie Ondergrond. Alle 

activiteiten die dieper dan 500 

meter plaatsvinden zoals diepe 

geothermie, vallen onder de 

Mijnbouwwet. Het ministerie 

van Economische Zaken is hier 

het bevoegd gezag, met de SodM 

als toezichthouder. De provin-

cie is en blijft verantwoordelijk 

voor het zoeken én aanwijzen 

van aanvullende strategische 

(grondwater)voorraden (ASV’s) 

en is vergunningverlener voor 

drinkwaterbedrijven. Maar op 

de dag van de invoering van de 

Omgevingswet, naar verwach-

ting 1 januari 2021, moet de 

gemeente toezien op een juiste 

omgang met bodemverontreini-

ging en een juiste sanering van 

verontreinigde bodem en grond-

water. Deze taak, die valt onder 

de Wet bodembescherming 

(Wbb) ligt nu bij de provincie 

en een dertigtal ‘bevoegd gezag 

gemeenten’.

In veel provincies is al een begin 

gemaakt met de voorbereiding 

van overdracht van bodemdos-

siers. ‘In de praktijk komt het 

erop neer dat de vergunningver-

lening rond veel bodemactivitei-

ten (niet zijnde winactiviteiten 

van drinkwaterbedrijven en 

open WKO-installaties waarvoor 

water uit de omgeving wordt be-

trokken en waarvoor de provin-

cie het bevoegd gezag blijft) bij 

de gemeente komt te liggen’, legt 

Pennarts uit. En dat baart haar 

zorgen. ‘Gemeenten worden 

bestookt met nieuwe aanvragen 

voor de aanleg van (gesloten, red.) 

WKO-installaties en warmtepom-

pen. Tegelijkertijd is er bij deze 

gemeenten vaak niet veel kennis 

aanwezig over de bodem. Onder-

tussen is het wel aan de gemeen-

ten om verschillende belangen 

– ook in de ondergrond – zorgvul-

dig af te wegen bij de totstandko-

ming van het omgevingsplan (het 

nieuwe bestemmingsplan, red.)’. 

Ook Salverda van Vitens is wat dit 

betreft niet gerust. ‘Gemeenten 

krijgen heel veel nieuwe taken 

met invoering van de Omgevings-

wet. Ze komen met onderwerpen 

in aanraking waar ze nog niet 

alle kennis van hebben en waar 

ze soms ook niet op voorbereid 

zijn. Begrijpelijk, maar daar zit in 

relatie tot drinkwater echt wel een 

zorgpunt. Ook de aanpak van bo-

demverontreinigingen komt deels 

bij de gemeente te liggen. Op 

het moment dat bij de overdracht 

van verantwoordelijkheden geen 

middelen meekomen, is de vraag 

hoeveel prioriteit gemeenten in 

sanering stellen, wat wel nodig is 

in het kader van het borgen van 

onze drinkwatervoorziening.’ 

Grondige afspraken
De verdeling van verantwoorde-

lijkheden onder de Omgevingswet 

maakt dat onderlinge afstemming 

volgens Pennarts alleen maar 

belangrijker wordt. Dat is vol-

gens haar het enige antwoord om 

drinkwaterbelangen aanhangig te 

maken. Rijk, provincies, water-

schappen en gemeenten dragen 

samen de zorgplicht voor een vei-

lige en duurzame drinkwatervoor-

ziening. Maar aangezien het gaat 

over een bovengemeentelijk en 

langetermijnbelang, benadrukt 

Pennarts dat provincie en ook het 

Rijk zich het belang van een goe-

de drinkwatervoorziening zwaar 

moeten aantrekken. Iedereen mag 

wat betreft de gedeputeerde iets 

harder lopen. ‘Grondige afspra-

ken maken, daar begint het mee. 

‘Op de regen 

hebben we geen 

invloed. Wel op de 

reserveringen die we 

doen op aanvullende 

strategische grond-

watervoorraden. Dat

komt echter steeds 

meer in conflict met 

andere activiteiten, 

zoals warmte.’

THEMA DRUKTE  
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En het besef bijbrengen dat je niet 

zomaar overal in de grond kunt 

prikken.’

Ook Salverda ziet graag meer 

afstemming, ook tussen de 

gemeenten onderling. ‘Hoe gaan 

gemeenten in de omgevingsplan-

nen het drinkwaterplan borgen 

en hoe voorkomen we dat ie-

dere gemeente daar een andere 

invulling aan geeft? Nu zijn er 

harde regels in de provinciale 

omgevingsverordeningen, waarin 

uitsluiting van aardwarmte in 

drinkwatergebieden uitgangs-

punt is. Daarom zullen we het 

drinkwaterbelang bij alle 110 ge-

meenten die in ons verzorgings-

gebied liggen onder de aandacht 

moeten brengen en actief moeten 

zoeken naar mogelijkheden om 

functies te versterken. Best een 

ingrijpende klus.’

Verduurzaming is meer dan 
energie
Salverda benadrukt dat Vitens ze-

ker niet tegen de energietransitie 

is, maar stelt dat verduurzaming 

verder gaat dan enkel energie. 

‘We zijn ons heel bewust van het 

belang van de energietransitie. 

We investeren zelf ook in de 

verduurzaming van onze eigen 

energievoorziening,’ zegt hij. 

‘Maar verduurzaming betekent 

ook een schone leefomgeving en 

schone drinkwaterbronnen. Geo-

thermie wordt gezien als groen 

omdat het niet fossiel is. Maar 

daarmee wordt voorbijgegaan 

aan risico’s als verontreinigingen 

door lekkende leidingen en anti-

corrosie-middelen. Of het door-

boren van waterdichte lagen die 

verontreinigingen tegenhouden 

en daarmee het watervoerende 

pakket kunnen binnentreden. 

Daarmee kan een ASV in één klap 

onbruikbaar worden. Geothermie 

en drinkwaterwinning laten zich 

niet combineren. Het Rijk schrijft 

daarom functiescheiding voor en 

het SodM heeft hier het bevoegd 

gezag over. Bij het zoeken van 

de ASV’s in gebieden proberen 

wij daarom buiten de gebieden 

te blijven waar toekomstplannen 

zijn voor aardwarmte. Hierover 

vindt afstemming plaats tussen 

de Regionale Energie Strategieën 

(RES)-processen en de ASV-pro-

cessen. Zo zitten we elkaar niet in 

de weg en maken we meer ruimte 

voor aardwarmte in de RES’. 

Niemand heeft het alleenrecht op 

de ruimte. En in de lijn met de 

filosofie van de Omgevingswet 

zoekt ook Vitens naar manieren 

om ruimte te delen. Productiebe-

drijf “het Engelse Werk” bij Zwolle 

is een voorbeeld van een geslaagde 

functiecombinatie, waarbij ver-

schillende functies zoals recre-

atie en drinkwater elkaar niet in 

de weg zitten, maar elkaar juist 

versterken. ‘Wij willen echt func-

tiescheiding’, benadrukt Salverda. 

Hij is best bereid te praten over 

verschuiving van een wingebied, 

al is verplaatsing ontzettend kost-

baar. Uitgangspunt zou moeten 

zijn dat het maatschappelijke 

meerwaarde oplevert. Het moet 

leiden tot win-wins. Ook voor de 

drinkwatervoorziening. In alle 

gevallen zouden nieuwe ruimte-

reserveringen moeten worden ge-

daan voor drinkwater, op locaties 

waar gegarandeerd niet geboord 

wordt. Het ene op de ene plek, het 

andere op de andere plek’, besluit 

Salverda.

Drie schillen
Grondwater is soms wel 25 jaar tot 100 jaar onderweg voordat het op-
gepompt wordt. Dat betekent dat de activiteiten die vandaag plaatsvin-
den in de leefomgeving soms pas op heel lange termijn merkbaar zijn. 
De ruimtelijke vertaling van het drinkwaterbelang is daarop gebaseerd. 
De grond direct rondom winputten heet het waterwingebied. Binnen dit 
gebied heeft het grondwater maximaal 60 dagen nodig om de filters 
van de winning te bereiken. In een waterwingebied mogen bijvoor-
beeld alleen activiteiten plaatsvinden voor de drinkwaterproductie. Het 
grondwaterbeschermingsgebied ligt als een schil om het waterwinge-
bied heen. De buitengrens wordt gevormd door de lijn vanwaar het 
grondwater een periode van 25 jaar nodig heeft om de filters van de 
winning te bereiken. In een grondwaterbeschermingsgebied mogen 
geen risicovolle activiteiten plaatsvinden. Een begraafplaats of op-
slag van olie bijvoorbeeld. Voor deze beide schillen gelden dus (zeer 
strenge) regels als het gaat om andere activiteiten dan de productie van 
drinkwater. Deze regels worden vastgesteld in de provinciale omge-
vingsverordening en door gemeenten en provincie samen gehandhaafd. 
‘Onze zorg zit in de buitenste schil’, vervolgt strategisch omgevingsma-
nager Peter Salverda van Vitens. ‘Deze wordt gevormd door het intrek-
gebied. Dit gebied wordt beschermd met tenminste een honderdjaars-
grens. Vanaf de rand van deze zone doet het water er dus maximaal 
100 jaar over om onze winputten te bereiken. Wat in dit gebied wel en 
niet is toegestaan valt onder de lokale afwegingsruimte van gemeenten. 
Salverda benadrukt dat het daarbij heel belangrijk is de risico’s voor de 
drinkwatervoorziening daarbij volledig worden meegewogen. ‘Je doet 
geen concessies ten aanzien van drinkwater.’
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Pas op  
de bodem
De bodem staat onder druk. Het is er al overvol en de komende 30 jaar zorgen vier in-
grijpende ontwikkelingen voor nóg meer impact, met grote gevolgen. Adviesbureau Over 
Morgen stelt dat we onze leefwereld alleen duurzaam kunnen inrichten en problemen 
kunnen voorkomen als wij voldoende aandacht hebben voor de boven- én de onder-
grond. ‘Pas op de bodem’, stellen Coen Bernoster, Co Verdaas en Marloes van Kleef, 
alle drie werkzaam bij Over Morgen. AUTEURS COEN BERNOSTER, CO VERDAAS EN MARLOES VAN KLEEF

V
anuit een vliegtuig ziet Nederland eruit als 

een lappendeken van steden, dorpen, weilan-

den, parken, natuurgebieden, bedrijventer-

reinen en infrastructuur. Het is een effici-

ente en praktische indeling van de ruimte in ons land, 

met ruimte voor kwaliteit en beleving. We kunnen er 

fijn wonen, op een goede plek werken, makkelijk 

van A naar B komen en in onze vrije tijd is er ge-

noeg ruimte om te ontspannen en te recreëren. 

Boven de grond ziet alles er netjes en gestruc-

tureerd uit. We zijn gewend dat te regelen in 

structuurvisies en bestemmingsplannen. In 

de ondergrond komt het echter allemaal samen 

in een wirwar van draden, pijpen, kabels, grondtypen, 

waterstanden, archeologische resten en nog veel meer. 

Naast de bestaande drukte onder onze voeten, vragen de 

volgende vier ingrijpende ontwikkelingen de ko-

mende 30 jaar om nog meer ruimte onder 

de grond. 

Energietransitie 
Coen Bernoster, adviseur Ener-

gietransitie bij adviesbureau Over 

Morgen, stelt dat ten eerste de tran-

sitie naar een duurzaam fossielvrij 

energiesysteem invloed heeft op 

01
Tekst gaan verder op pagina 38
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Aardolie  
en aardgas

42.000
warmte koude

opslag

CO
2
 opslag

2.700 - 3.200
megaton

Schematisch overzicht van  
de Nederlandse ondergrond
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Metro 
131 km

Rioolstelsel
110.000 km

Telefoonkabel
1.600.000 km

Electriceitskabel
337.952 kmDrinkwater-

leiding
120.000 km

Gasleiding
136.532 km

Hoogleraar gebiedsontwikkeling en adviseur Co Verdaas: 
‘De impact van ruimtelijke projecten reikt steeds verder in 
de ondergrond. Maar het is ook van belang dat we bij het 
inrichten van ons land beter rekening gaan houden met de 
natuurlijke, regulerende kwaliteiten van de ondergrond. Dat 
vraagt om aandacht, bewustwording en nieuwe manieren 
van werken.’
BEELD: OVER MORGEN



38 NGINFRAMAGAZINE

INGEZONDEN 

onze bodem. ‘De opgave van de energietransitie begint 

maatschappelijk door te dringen. Het aantal windmo-

lens en zonneparken neemt f link toe. Al onze woningen 

en overige gebouwen met een aansluiting op aardgas 

moeten worden voorzien van een alternatieve warmte-

bron, met bijbehorend installatieniveau. Ook de manier 

waarop we ons verplaatsen verandert. De transitie van 

fossiele naar duurzame, hernieuwbare energie zorgt 

voor grote veranderingen in de fysieke leefomgeving. 

Dat is nu al een f linke uitdaging en we hebben pas net 

de eerste stapjes gezet. Zowel boven als onder 

de grond moet op zorgvuldige wijze plek 

worden gemaakt voor nieuwe energie-

bronnen, nieuwe infrastructuur en 

opslagmogelijkheden.’ 

Klimaatverandering 
Dat klimaatverandering van 

invloed is op onze bodem, 

begint inmiddels door te 

dringen bij velen. ‘Zeker bij 

de generatie die de effecten van 

klimaatverandering nadrukkelijk gaat 

ervaren. Denk aan hittestress, extreme regenval 

of bodemdaling als gevolg van inklinking en oxi-

datie van klei- en veenlagen’, zegt Co Verdaas. Hij 

is hoogleraar gebiedsontwikkeling, dijkgraaf en als spe-

ciaal adviseur verbonden aan Over Morgen. De extreem 

droge zomer van 2018 heeft ook nu nog dusdanig grote 

impact op de bodem van ons land dat voor veel huiseige-

naren extra gevaar op verzakking dreigt. Verdaas: ‘Om 

goed te kunnen inspelen op de gevolgen van klimaatver-

andering is niet alleen extra ruimte voor bijvoorbeeld 

groen en waterberging nodig. Het is ook van belang dat 

we bij het inrichten van ons land beter rekening gaan 

houden met de natuurlijke, regulerende kwaliteiten van 

de ondergrond. Dat vraagt om aandacht, 

bewustwording en nieuwe manieren 

van werken.’ 

Demografie en technologie 
Ook demografische ontwik-

kelingen en de vraag naar 

woningen zijn van invloed op 

de bodem. In en rondom grote steden is sprake van 

toenemende drukte en vraag. Aan de randen van het 

land speelt juist krimp. Die ontwikkelingen bieden 

uitdagingen, maar tegelijkertijd kansen voor de omgang 

met en de inrichting van de ruimte, zowel boven- als 

ondergronds. Tot slot spelen technologische ontwik-

kelingen een steeds grotere rol in onze bodem. Marloes 

van Kleef, data-expert bij Over Morgen: ‘Zo’n 25 jaar 

geleden had nog niemand een mobiele telefoon en nu 

zijn we ermee vergroeid. Daarvoor hebben we allerlei 

nieuwe infrastructuren moeten aanleggen. Datzelfde 

geldt voor glasvezel om overal over een snelle internet-

verbinding te kunnen beschikken. Meer in het hier en 

nu zijn blockchain, sensortechnologie en internet of 

things-ontwikkelingen die impact hebben op 

onze manier van leven en daarmee ook op 

hoe we omgaan met de ruimte in ons 

land.’ 

Duurzame benadering 
Om deze trends het hoofd te bieden, 

moeten we ons tot dezelfde ruimte 

wenden om oplossingen te bieden. 

Idealiter vinden we slimme functie-

combinaties en kunnen we meer met de-

zelfde hoeveelheid ruimte. Bernoster: ‘Een 

mooi voorbeeld hiervan is het combineren van 

warmte-koudeopslag (WKO, red.) met de sanering van 

verontreinigd grondwater. Door de waterbeweging en 

opgeslagen warmte lijken bodembacteriën in staat ver-

ontreinigingen veel sneller op te ruimen dan voorheen.’ 

Dit soort slimme combinaties zijn niet altijd mogelijk. 

Hoe dan ook komt er extra druk op de beschikbare 

ruimte. Co Verdaas: ‘Een echt duurzame benadering 

van onze ruimtelijke inrichting en ordening heeft oog 

voor die integraliteit en complexiteit. Dat begint bij het 

besef dat de ruimte die ons ter beschikking staat zowel 

de boven- als ondergrond betreft.’

Duurzame ruimtelijke inrichting is alleen haalbaar 

wanneer we aandacht hebben voor zowel de bovengrond 

als de ondergrond bij de inrichting van ons land, stellen 

ze bij Over Morgen. Enkele actuele voorbeelden hiervan 

zijn de ontwikkeling van geothermie, de opslag van 

Formule 
Een echt duurzame benadering van onze ruimtelijke inrichting en  

ordening heeft oog voor integraliteit en complexiteit. De volgende formule  
is basis voor een gefundeerde aanpak: 

Duurzame ruimtelijke inrichting = Bovengrond + Ondergrond x Draagvlak x Tijd 

04

03

02
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CO2, de Groningse aardgaswinning en de stop daarop. 

Maar ook dichter bij huis, zoals de bouw van woningen 

die verwarmd worden via een warmtenet of het aanleg-

gen van de benodigde energie-infrastructuur en 

oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

Verdaas: ‘De impact van ruimte-

lijke projecten reikt steeds verder 

in de ondergrond. De bodem 

is er niet alleen om vol te 

bouwen. Het is ook de basis 

onder ons bestaan. Het is 

letterlijk ons archief en 

de schatkamer van ons 

verleden. Archeologische 

vindplaatsen en aardkundi-

ge waarden zijn ook nu nog 

van invloed op hoe we ons 

landschap beleven. Dat vraagt 

om bescherming en koeste-

ring. Daarnaast gebruiken we 

de bodem om te produceren. Een 

gezonde agrarische sector is afhan-

kelijk van een gezonde bodem. Ten slotte 

heeft de bodem een heel belangrijke regule-

rende functie waar we niet altijd bij stilstaan. De bodem 

filtert bijvoorbeeld ons drinkwater en herbergt water 

voor later. Dat zijn diensten die wij kosteloos ontvangen 

van Moeder Aarde. Laten we daar dan ook zorgvuldig 

mee omspringen.’

Draagvlak
Willen we ons land echt duurzaam inrichten, dan moe-

ten we volgens de deskundigen van Over Morgen niet al-

leen de verschillende claims op de ondergrond wegen en 

met elkaar confronteren, we moeten ook bovengronds 

mensen meenemen in de rol die de ondergrond speelt 

voor ons leven bovengronds. ‘Spiegel je fysieke ingrepen 

in de ondergrond aan de wensen, zorgen en behoeften 

van de mensen bovengronds. Zorg ervoor dat draagvlak 

een versterkende en geen beperkende factor wordt van 

je project. Dat is best lastig, want voor veel bestuurders, 

politici en professionals die zich bezighouden met de 

inrichting van ons land is de ondergrond letterlijk en 

figuurlijk ver weg en ongrijpbaar. Het is een grote onbe-

kende. En we weten: onbekend maakt onbemind. Maak 

het onbekende dus bekend, want dat is de eerste stap 

naar draagvlak’, stelt Bernoster. 

De ‘lappendeken’ bovengronds is heel mooi zichtbaar. 

Dit geldt helaas niet voor de ondergrond, terwijl die juist 

zo belangrijk is om te kunnen blijven doen wat we wil-

len. Van Kleef: ‘We moeten de ondergrond op een toe-

gankelijke manier zichtbaar maken. Dan kijkt iedereen 

naar hetzelfde beeld en creëren we een gemeenschap-

pelijke basis. Wat je wil, is een grote pot met data waar 

iedereen bij kan. Theoretisch zijn we daar al heel ver 

mee. We hebben de beschikking over talrijke databron-

nen die in aantal, kwaliteit en volledigheid steeds verder 

toenemen. De technieken worden steeds beter 

om zinvolle inzichten te analyseren vanuit 

deze databronnen, maar het lijkt erop 

dat er eerst een ramp moet gebeu-

ren voor actie wordt ondernomen. 

De bodem visueel toegankelijk 

maken voor iedereen, dat is 

een belangrijk startpunt voor 

een duurzame ruimtelijke 

inrichting.’ 

Tijd
Bij duurzame ruimtelijke in-

richting gaat het niet alleen 

om het hier en nu, maar juist 

om de toekomstbestendigheid 

van de ingreep. Daarbij vraagt 

de dynamiek van ingrepen in de 

ondergrond extra aandacht. Bernos-

ter: ‘De impact van een ruimtelijk pro-

ject in de ondergrond kent vaak een lan-

gere tijdshorizon dan de impact van het project 

bovengronds. Denk bijvoorbeeld aan een parkeergarage 

of heipalen. Tegelijkertijd kennen natuurlijke processen 

in de ondergrond een veel grotere tijdschaal dan we in 

de ruimtelijke ordening gewend zijn. Regenwater doet 

er tientallen tot honderden jaren over om diep in de wa-

tervoerende pakketten door te dringen waaruit we ons 

drinkwater winnen. Ook bodemdalingsprocessen zetten 

we niet van de ene op de andere dag stil. Het vraagt 

andere methodieken en capaciteiten om die dynamiek in 

je project goed op waarde te kunnen schatten.’

Oplossing 
Een formule met daarin de belangrijkste aandachtspun-

ten voor duurzame ruimtelijke inrichting is een eerste 

stap, volgens Bernoster, Van Kleef en Verdaas. Het laat 

zien hoe de belangrijkste ingrediënten zich tot elkaar 

verhouden. De sleutel ligt in het op de juiste manier 

samenbrengen van deze ingrediënten tot een integrale 

benadering voor een duurzame ruimtelijke inrichting 

van ons land. Gedeeld inzicht in de opgave, de kansen, 

de uitdagingen en de gevolgen van keuzes is hard nog. 

Data zijn hiervoor de oplossing. Bernoster: ‘Vertrek van-

uit de maatschappelijke opgaven en trends, maak door 

het samenbrengen van belangen integraal inzichtelijk 

wat kan, wat moet en wat nodig is en zoek vervolgens 

naar win-win met een stevig fundament om op verder te 

bouwen.’ Laat dat principe nu net aan de basis staan van 

de grootste beleidsmatige verandering in het ruimte-

lijk vakgebied: de Omgevingswet. De ondergrond komt 

boven. Het werd tijd. 

De sleutel ligt in het op de 

juiste manier samenbrengen 

van deze ingrediënten tot 

een integrale benadering 

voor een duurzame 

ruimtelijke inrichting van 

ons land.
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Alfons Klaasse Bos:

‘We moeten 
 verstandig met 
 transities omgaan’
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Alfons Klaasse Bos is manager bedrijfsbureau 
op de afdeling Asset Management/Asset  
Continuity van Schiphol. Eerder dit jaar volgde 
Bos Richard Leurs op als Schiphol-vertegenwoor-
diger in het Themacenter Beschikbaarheid van 
NGinfra. Wat is zijn motivatie om zich in te  
zetten voor NGinfra? NGinfra hapte een 
broodje met Bos. AUTEUR JAN JAGER

Waarom ben je actief geworden voor  
het Themacenter Beschikbaarheid? 

‘D
e voornaamste reden is kennisuitwis-

seling. Bij Schiphol spelen dezelfde 

vraagstukken als bij andere infrabe-

drijven. Enerzijds zijn we allemaal 

bezig met grote onderwerpen zoals het inbedden 

van duurzaamheid als integraal onderdeel van de 

bedrijfsvoering. Anderzijds hebben we allemaal te 

maken met digitalisering van bedrijfsmiddelen en 

IoT (internet of things, red.), die heel wat vragen 

van de organisatie. Dan heb ik het nog niet eens 

over de vervangingsopgave waar alle infrabedrijven 

mee te maken hebben. De filosofie van NGinfra 

is dat je niet allemaal het wiel zelf gaat uitvinden, 

maar leunt op elkaars kennis, expertise en erva-

ring.’

Wat verwacht je van de dialoog met  
collega’s van andere infrabedrijven?

‘Ik ben benieuwd welke technische keuzes 

collega-infrabedrijven maken rond de 

energietransitie. Ondertussen probe-

ren wij ook dingen uit. Ik verwacht dat 

we veel van elkaar kunnen opsteken. 

Welke techniek is kansrijk, welke niet? 

Rond het thema omgevingsmanage-

ment verwacht ik veel van Rijkswa-

terstaat en netbeheerder Alliander te 

kunnen leren. Zij beheren een netwerk 

en doorkruisen daarmee letterlijk de maat-

schappij. Schiphol is een knoop binnen dat 

netwerk. Natuurlijk zitten wij midden in een 

discussie over geluid. Dat is de operationele kant 

’De filosofie van 

NGinfra is dat je niet 

allemaal het wiel zelf 

gaat uitvinden, maar 

leunt op elkaars kennis, 

expertise en ervaring.’
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van het verhaal. 

Met onze afde-

ling richten we 

ons vooral op de 

fysieke infra-

structuur. En 

daar zie je dat 

die knoop steeds 

complexer ver-

vlochten raakt met 

de maatschappij. 

Schiphol is letterlijk 

een stad geworden. Dat 

betekent dat hier veel lijnen 

samenkomen en dat genereert 

wederzijdse afhankelijkheden. Onze 

start en landingsbaan ligt over de tunnelbak van de A4 

van Rijkswaterstaat. Als wij onze rijbaan willen renove-

ren, heeft dat direct gevolgen voor Rijkswaterstaat. Rond 

omgevingsmanagement kunnen we zeker veel leren van 

Rijkswaterstaat.’

Wat hebben jullie andere infrabedrijven te bie-
den?
‘Wij kunnen andere infrabedrijven inzicht bieden in wat 

onze zorgen zijn. Dat is onze bedrijfscontinuïteit, die we 

borgen door te investeren in buffers. Traditioneel ging 

dat door middel van noodaggregaten die in het geval van 

een stroomstoring aanslaan. Maar meer en meer zoeken 

we naar slimme oplossingen zoals het gebruikmaken 

van toch al aanwezige opslagcapaciteit in de vorm van 

accu’s van elektrische auto’s. En ook onderzoeken we 

mogelijkheden voor eigen energieopwek. Dat biedt om-

gekeerd weer kansen voor andere infrabedrijven. Nog 

al te vaak worden de knopen die mainports Schiphol en 

ook Havenbedrijf Rotterdam en de netwerken 

als gescheiden domeinen gezien, met 

een harde fysieke grens op de 

plek waar de netbeheerder 

zijn diensten af levert aan 

ons of het Havenbedrijf 

als gebruiker. Dat is het 

normale nutsverkeer 

zoals we het gewend 

waren. Maar rond 

de energietransi-

tie zie je dat dat 

eenrichtingsverkeer 

op de schop gaat. 

En daarmee kan ook 

de rol van mainports 

veranderen van afnemer 

alleen naar ook buffer of 

zelfs energieleverancier.’

 

Waar zit die gemene deler specifiek bij  
het Themacenter Beschikbaarheid? 
‘Net als alle NGinfrapartners zoeken wij oplossingen 

die 30 tot 40 jaar meekunnen en in een behoefte van de 

gebruiker voorzien. Het gaat om de beschikbaarheid van 

de voorziening voor de lange termijn. In het Themacen-

ter Beschikbaarheid proberen we de vraag te beantwoor-

den hoe je risico’s mitigeert om voorzieningen beschik-

baar te houden, nu en voor de langere termijn. Je ziet 

dat daarbij de focus steeds meer verschuift van bedrijfs-

continuïteit op eigen areaal naar de bedrijfscontinuïteit 

van een veel groter gebied, als gevolg van de toegeno-

men wederzijdse afhankelijkheden. De luchthaven is 

een airport city geworden en we kijken zelfs veel breder. 

Diverse verstoringen van afgelopen jaren hebben laten 

zien dat we kwetsbaarder zijn geworden. Ik ben benieuw 

hoe verschillende collega’s die kwetsbaarheid inschatten 

en welke ontwikkelingen zij zien op dit vlak.’

Hoe spelen transities daarin een rol?
‘Urbanisatie kan een efficiëntere aanwending van vitale 

infrastructuren betekenen, maar de capaciteit van de 

voorzieningen moet het tempo van de verstedelijking 

wel kunnen bijbenen. Digitalisering biedt gigamo-

gelijkheden om op een slimmere, efficiëntere 

manier van onze infrastructuren gebruik te 

maken, maar maakt ons tegelijk zeer kwets-

waar. Duurzame decentrale opwekking 

kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

de klimaatdoelen, maar het kan im-

plicaties hebben voor de beschikbaar-

heid van voorzieningen. We moeten 

verstandig met transities omgaan. De 

uitdagingen zijn zo groot dat we de 

krachten wel moeten bundelen, wil-

len we het niveau van onze dienstver-

lening op peil houden.’

‘Rond omgevings-

management kunnen 

we zeker veel leren 

van Rijkswaterstaat.’

‘De luchthaven is een 

airport city geworden 

en we kijken zelfs veel 

breder.’
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Op weg naar 
een responsieve 
infrastructuur

Dit artikel is een bijdrage door 
onderzoekers van het onderzoeks-
project Responsive Infrastructures 
through Responsive Institutions 
(RITRI). In dit onderzoek, onder-
steund door NGinfra en NWO, 
zijn de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG) en de Universiteit Twente 
(UT) op zoek naar kansen voor 
infrabeheerders om gezamenlijk 
te investeren. De onderzoekers 
geven ons een update van de 
onderzoeksresultaten.

Infrastructuurbeheerders staan voor een aanzienlijke investe-
ringsgolf in hun netwerken, die voornamelijk het gevolg zijn 
van functioneel of technisch verouderde infrastructuurobjecten. 
Daarbij moeten investeringen inspelen op toekomstige tech-
nologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd 
bieden toenemende afhankelijkheden tussen infrastructuurne-
twerken kansen voor gezamenlijke investeringsinspanningen 
van beheerders. In het NGI onderzoeksproject RITRI (Respon-
sive Infrastructure Through Responsive Institutions) worden de 
mogelijkheden voor gecombineerde investeringen in respon-
sieve infrastructuur opgespoord en de institutionele kaders 
bepaald door die deze mogelijkheden benut kunnen worden.

AUTEURS SAHAND ASGARPOUR (UNIVERSITEIT TWENTE) EN 

ROBIN NEEF (RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN)

D
at de Nederlandse 

infrastructuursector in 

de komende jaren met 

een behoorlijke vervan-

gingsopgave geconfronteerd wordt, 

staat inmiddels buiten kijf. Evenals 

dat een-op-een vervangingen niet 

verstandig lijken, gezien het dyna-

mische karakter van de wereld om 

ons heen. Er zijn slimme investe-

ringen nodig om infrastructuren 

klaar te maken voor de toekomst. 

Dit is een grote uitdaging voor 

infrastructuurbeheerders. Aan de 

ene kant moeten investeringen in-

spelen op toekomstige technologi-

sche en maatschappelijke ontwik-

kelingen die in hoge mate onzeker 

zijn. Het is bijvoorbeeld onbekend 

in hoeverre zelfrijdende en elek-

trische auto’s het mobiliteitsge-

drag gaan beïnvloeden en hoe de 

infrastructuur zich hierop moet 

aanpassen. Aan de andere kant 

moeten investeringen rekening 

houden met wederzijdse afhanke-

lijkheden tussen infrastructuurne-

twerken. Zo is door zelfrijdende en 

elektrische auto’s een sterke koppe-

ling en fusie van weg-, energie- en 

ICT-infrastructuur te verwachten. 

Doordat infrastructuurnetwerken 

elkaar wederzijds beïnvloeden 

kunnen infrastructuurbeheerders 

de vervangingsopgave als geza-

menlijke investeringskans aangrij-

pen en benutten.

Een recent voorbeeld van dit potentieel 

is de Suurhoffbrug, gebouwd in 1972 

en bestaande uit een spoor- en een ver-

keersbrug, langs de A15. De Suurhoff-

brug ligt langs de A15 en vormt een 

vitale verbinding met de Maasvlakte. 

Ze overspant het Hartelkanaal, een 

klasse VIc-waterweg (maximale capa-

citeit van 398 TUE) voor containerver-

voer. De wegbrug, in eigendom van 

Rijkswaterstaat, is dringend aan ver-
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nieuwing toe. Er zijn echter geografi-

sche en functionele afhankelijkheden. 

Geografische afhankelijkheden ont-

staan doordat de twee onderdelen van 

de brug het Hartelkanaal kruisen en 

op dezelfde locatie liggen. Functionele 

afhankelijkheden zijn vanwege de 

afhankelijkheid van het havengebied 

aan het kanaal en de Suurhoffbrug 

om cargo te vervoeren. Het vervangen 

van de verouderde brug door Rijks-

waterstaat kan de doorstromingsca-

paciteit en de doorvaarthoogte van de 

brug verbeteren. Dit is een verbetering 

voor het wegnetwerk én een tegemoet-

koming in de strategische behoefte 

van de Rotterdamse haven om meer 

overslag en meer lading van en naar 

de Maasvlakte.

Er is echter nog een speler essentieel 

in deze verbeteringen: ProRail, de 

beheerder van de spoorbrug. Deze 

brug is niet dringend aan vernieu-

wing toe. Een samenwerking tussen 

de beheerders kan echter leiden tot 

efficiënt gebruiken van de bestaande 

infrastructuur onderdelen, mini-

malisatie van de verkeershinder 

tijdens bouw en een zo effectief 

mogelijk inspelen op de toekomstige 

verkeersvraag. Het voorbeeld van de 

Suurhoffbrug laat zien dat naast het 

identificeren van investeringskansen 

ook het benutten van koppelkansen 

vraagt om samenwerking van de 

betrokken infrastructuurbeheerders.

Het opsporen en benutten van 
gezamenlijke investeringsmo-
gelijkheden
Voordat infrastructuurbeheerders ge-

zamenlijk slimme investeringskan-

sen kunnen opsporen en benutten 

zijn een aantal vragen te beantwoor-

den zoals: Welke afhankelijkheden 

bestaan er tussen infrastructuurne-

twerken en welke kansen voor ge-

zamenlijke investeringen doen zich 

hieruit voor? Welke investerings-

kansen leiden tot toekomstbestendig 

infrastructuur bij onzekere technolo-

gische en maatschappelijke ontwik-

kelingen? Hoe kunnen gezamenlijke 

investeringskansen door infrastruc-

tuurbeheerders benut worden?

Sinds 2018 werken onderzoekers 

van de Rijksuniversiteit Groningen 

(RUG) en de Universiteit Twente 

(UT) in het onderzoeksproject “Res-

ponsive Infrastructures Through 

Responsive Institutions” (RITRI) 

samen met het kennisinstituut 

NGInfra aan het beantwoorden van 

deze vragen. Momenteel richt het 

onderzoek zich op twee onderdelen:

• De status quo en geplande sector-
specifieke investeringen

Er zijn grote sectorspecifieke inves-

teringen nodig om de functionali-

teit van infrastructuursystemen te 

verbeteren of te onderhouden. Deze 

investeringen worden voorname-

lijk gepland in een silo-gebaseerde 

aanpak (Busscher, Tillema et al. 

2015; Otto, Hall et al. 2016),  waar-

bij de bestaande interactie tussen 

infrastructuursystemen wordt 

verwaarloosd. Om mogelijkheden 

voor sectoroverschrijdende samen-

werking te identificeren, moeten we 

dus begrijpen hoe infrastructuur en 

de onderdelen ervan met elkaar sa-

menhangen: wanneer, waar en voor 

welke activa sectorspecifieke inves-

teringen (bijvoorbeeld renovatie en 

vervanging) zijn gepland. Hierdoor 

kunnen gevallen zoals de Suurhoff-

brug worden geïdentificeerd waarin 

de onderlinge afhankelijkheid van 

infrastructuur bepalend kan zijn 

voor investeringsbeslissingen en 

mogelijke samenwerkingsverban-

den.

De onderlinge afhankelijkheden van 

infrastructuur staan centraal bij het 

vormgeven van samenwerkingsver-

banden. Zo heeft UT samen met 

Themacenter Beschikbaarheid van 

NGinfra een workshop georgani-

seerd om de bestaande onderlinge 

afhankelijkheden tussen de sectoren 

binnen NGinfra te identificeren. 

De workshop bevestigde de sterke 

aanwezigheid van geografische en 

fysieke interdependenties en toonde 

de noodzaak aan om de bestaande 

informatieve interacties te verster-

ken om de afstemming te vergemak-

kelijken. De informatie-uitwisseling 

over de gepland werkzaamheden en 

tijdelijk service afnemen van het net-

werkonderdeel, zou een voorbeeld 

kunnen zijn.

Uit de workshop volgde 77 casussen 

van afhankelijkheid. Uit de geïden-

tificeerde afhankelijkheidscasussen 

hebben wij vijf typen van afhankelijk-

heden kunnen identificeren tussen 

fysische infrastructuren: Distributie, 

geografisch, informationeel, input en 

fysisch. Geografische afhankelijkhe-

den verwijzen naar gevallen waar 

infrastructuren in elkaars nabijheid 

liggen. Fysische afhankelijkheden 

komen voor waar fysische verbindin-

gen tussen infrastructuur onderdelen 

bestaan. Distributie-, informationeel-, 

en inputafhankelijkheden verwijzen 

naar de afhankelijkheden aan andere 

infrastructuren voor het functioneren 

van: het distribueren van een product 

of service, het ontvangen van data- of 

informatiestromen en het aannemen 

van een vereist product. Op basis van 

deze afhankelijkheidstypen, kunnen 

wij de interactie tussen verschillende 

infrastructuren kwantitatief in kaart 

te brengen. Bijvoorbeeld, het aantal 
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vervoerde containers via spoor en 

het elektriciteitsverbruik van het 

spoornet.

De geïdentificeerde afhankelijk-

heden implementeren we in een 

modeleringsraamwerk om het 

detecteren van gezamenlijke inves-

teringskansen te ondersteunen. We 

ontwikkelde de eerste versie van het 

modeleringsraamwerk waarin een 

model centraal staat die de sector-

specifieke investeringen en afhanke-

lijkheden visualiseert en modelleert. 

Dit model volgt de veranderingen in 

prestaties van de infrastructuurnet-

werken. Deze veranderingen worden 

veroorzaakt door geplande sector-

specifieke investeringen, externe 

invloeden zoals bevolkingsgroei en 

technologische ontwikkelingen. Wat 

zou bijvoorbeeld het effect zijn van 

de uitbreiding van de spoorwegcapa-

citeit op de piekvraag van de elektri-

citeitsinfrastructuur? Is er behoefte 

aan afstemming tussen deze twee 

sectoren?

• Toekomstscenario’s
Het in kaart brengen van samenwer-

kingsmogelijkheden moet gericht 

zijn op toekomstige veranderingen, 

die inherent onzeker zijn. Wat is 

bijvoorbeeld de bevolkingsgroei tot 

2050? Welke invloed heeft dat op de 

toekomstige vraag naar huishoude-

lijk vervoer in 2050? Toekomstige 

veranderingen hebben grote gevol-

gen voor het verwachte functione-

ren van de onderling afhankelijke 

infrastructuursystemen. 

Het ontwikkelen van toekomstscena-

rio’s draagt bij aan een beter begrip 

van de invloed van toekomstige ver-

anderingen (bijvoorbeeld sociaaleco-

nomische of technologische) op de 

functionaliteit van de infrastructuur-

componenten (Zandvoort en Verweij 

2019). Denk bijvoorbeeld aan een 

scenario waarin een nieuwe mobi-

liteitsoplossing een verhoging van 

vrachtgewicht bij een gegeven wegca-

paciteit verhoogt. Zo’n ontwikkeling 

kan van invloed zijn op plannen voor 

capaciteitsuitbreiding van een verbin-

dingsweg, maar ook op de noodzaak 

tot samenwerking tussen weg- en 

havenorganisaties bij de aanleg van 

de benodigde infrastructuur.

RUG onderzoekt momenteel de 

toekomstscenario’s in workshops 

en interviews om de sociale en 

technologische toekomst duidelijker 

in beeld te brengen. De geschetste 

toekomstscenario’s zullen input 

zijn om kansen voor gezamenlijke 

investeringen en samenwerking te 

identificeren.

Toekomstige stappen
In de komende stappen implemen-

teren we de eerste versie van het 

ontwikkelde modelleringskader 

in een casus. Dit zal als prototype 

fungeren en ons helpen om het 

kader te verifiëren en de resultaten 

van de voorgestelde gezamenlijke 

investeringen en uitlijningen te va-

lideren. Bovendien voltooien we de 

rondes van het toekomstscenario-

onderzoek die licht werpen op de 

plausibele toekomstige routes van 

verandering, bijvoorbeeld voor het 

inschatten van innovatiebestedin-

gen in de komende jaren. 

Deze stappen effenen de weg om 

bepaalde toekomstscenario’s op te 

nemen in het modelleringskader, 

om toekomstige veranderingen op 

te nemen in de detectie van geza-

menlijke investeringen, bijvoorbeeld 

bepaalde energietransitieoplossin-

gen. Dat legt de basis voor een in-

novatieve aanpak om de sectorover-

schrijdende samenwerking vorm te 

geven in het licht van een onzekere 

toekomst.

De twee eerdergenoemde stap-

pen helpen besluitvormers bij 

het detecteren van kansen voor 

sectoroverschrijdende investe-

ringen en samenwerking. Om de 

gezamenlijke voordelen te kunnen 

benutten, moeten de mogelijkhe-

den en barrières worden geïdenti-

ficeerd die in interorganisatorische 

samenwerkingen kunnen ontstaan. 

De voornaamste barrières komen 

door formele en informele regels 

die samenwerking en gezamenlijke 

afstemming belemmeren (Neef, 

Verweij et al. 2018). Het analyseren 

van de institutionele barrières is 

dus essentieel, ook gezien het feit 

dat de belangen en prioriteiten 

van de organisaties niet op één lijn 

liggen.

Concluderend
Infrastructuursystemen vereisen 

grote investeringen om verou-

derde infrastructuurobjecten te 

renoveren en te vervangen, om de 

toekomstige sociale en technolo-

gische veranderingen te beheren 

en vorm te geven. Daarom kan het 

voor infrastructuurorganisaties 

nuttig zijn om zulke investeringen 

collectief te benaderen, aangezien 

infrastructuursystemen onderling 

afhankelijk zijn. Infrapartijen kun-

nen profiteren van de samenwer-

king door de kosten te verlagen, de 

bestaande infrastructuren en hun 

componenten effectief te gebruiken 

in toekomstige infrastructuuront-

wikkelingen en interorganisatori-

sche communicatie en processen te 

faciliteren.
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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



NGINFRAMAGAZINE  47

 ROADMAP

© 2 0 1 6  N e x t  G e n e r a t i o n  I n f r a s t r u c t u r e s

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


