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INFRA IN  BEELD  

Duurzame energie voor digitalisering van 
de Rotterdamse haven

Zonnepanelen zorgen voor de duurzame energie om uiteenlopende data in de 

Rotterdamse haven te verzamelen. Bijvoorbeeld metingen over water en weer zijn 

erg belangrijk voor het scheepvaartproces dat het Havenbedrijf Rotterdam plant 

en begeleidt. Ook voor het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de ruimte in de 

haven, voor het verminderen van emissies en voor het voldoen aan nieuwe wet- en 

regelgeving. Door veranderende weersomstandigheden heeft de binnenvaart vaker 

te maken met lage waterstanden. Daarbij komt dat de schepen groter worden en 

de haven steeds doorgroeit. Om met al die veranderingen zo goed mogelijk om te 

kunnen gaan werkt het Havenbedrijf aan een digital twin. Dat is een digitaal model 

en een verzameling van technologieën. Deze brengen de fysieke werkelijkheid 

dichterbij de digitale wereld.  

Beeld: Havenbedrijf Rotterdam
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   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
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HOOFDREDACT IONEEL  

Data delen en 
simultaan schaken
Data delen. Tijdens de laatste ver-

gadering van het NGinfra bestuur 

stond het ook bij ons weer op de 

agenda. Natuurlijk moet het privacy 

aspect van data delen goed gere-

geld zijn, maar vervolgens lijkt het 

heel simpel. Ik heb gegevens over 

mijn infra, de anderen hebben ge-

gevens over hun infra, we gooien al 

die gegevens in een bak, husselen ze 

een beetje en voilà, daar hebben we 

het slimme inzicht waar iedereen op 

zit te wachten.  

Zo simpel is het dus niet. Data 

zeggen op zichzelf niet zoveel, het 

zijn slechts de basisgegevens die 

je nodig hebt voor het maken van 

modellen. In de bestuursvergadering 

kregen we het beeld mee van een 

schaakbord. De witte en zwarte 

vlakken vormen de data. Iedere spe-

ler heeft al bedacht hoe hij het spel 

wil spelen, het model. De zet van 

speler 1 beïnvloedt het ‘spelmodel’ 

van speler 2. De tegenzet van speler 

2 doet vervolgens iets met het model 

dat speler 1 in zijn hoofd heeft. 

Modellen interacteren.

Als infrabeheerders spelen wij ieder 

ons eigen schaakspel en daarmee 

beïnvloeden we elkaar. NGinfra wil 

de stap zetten naar simultaan scha-

ken, waarbij we de verschillende 

borden met elkaar laten interacteren. 

En daar het liefst op anticiperen, 

zoals schakers vooruitdenken in hun 

schaakspel. 

Dankzij steeds meer data kunnen we 

onze eigen netwerken steeds slimmer 

optimaliseren. Optimalisatie over 

de netwerken heen gebeurt nog niet 

structureel.  

NGinfra wil onderzoeken welke 

kansen en mogelijkheden data delen 

biedt voor optimalisatie. Dan komen 

we ongetwijfeld ook onverwachte 

consequenties en risico’s tegen. We 

beginnen met een aantal usecases 

uit de praktijk van onze infrabeheer-

ders. Het themacenter Data heeft 

het verplichte bodemonderzoek 

ingebracht, dat infrabeheerders 

moeten doen voorafgaand aan 

infraprojecten. De verwachting is dat 

het delen van die data een mooie 

tijdwinst oplevert. Het themacenter 

Beschikbaarheid gaat in dit kader 

geplande niet-beschikbaarheid van 

infrastructuur inzichtelijk maken door 

onderhouds- en investeringsplannin-

gen van de afzonderlijke infrabe-

heerders te koppelen. Bovendien 

leren we via het onderzoek LONGA 

VIA hoe we tot de meest efficiënte 

organisatiestructuur kunnen komen 

om datagedreven innovaties toe te 

passen bij beheer en onderhoud van 

onze assets. 

We gaan leren door te DOEN. 

Wordt vervolgd.

Daan Schut

Chief Transition Officer Alliander 

en bestuurslid NGinfra
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ProRail heeft in januari een 
samenwerkingsovereenkomst met 
de Nationale Politie, het Insti-
tuut Fysieke Veiligheid en met de 
veiligheidsregio’s ondertekend. Bij 
spoorincidenten zijn namelijk vaak 
veel partijen betrokken. Daarom is 
het maken van landelijke, duide-
lijke afspraken belangrijk. 

Treinen en bijbehorende infrastruc-
tuur zijn vaak lastig te bereiken. 
Denk aan tunnels of nabije sloten. 
Daarnaast is de werkruimte veelal 
beperkt. In het geval van calamitei-
ten kan het dus moeilijk zijn voor 
hulpverleners om snel ter plaatse te 
zijn. Bewustwording van de risico’s 
op het spoor en vertrouwd raken 
met de spooromgeving is daarom 
niet alleen belangrijk voor mensen 
die dagelijks aan de spoorwegen 
werken, maar ook zeker voor 
hulpverleners. Dat begint al met het 
delen van kennis en informatie en 
een goede voorbereiding.

Risico- en crisisbeheersing
‘Een goede samenwerking met de 
hulpdiensten is van groot belang 
om incidenten af te handelen en 

om het treinverkeer zo snel mogelijk 
weer op gang te brengen’, aldus 
Helga Cuijpers, regiodirecteur 
Randstad Zuid bij ProRail. ‘Op 
dat vlak is al veel bereikt, maar er 
liggen nog genoeg ideeën.’ Anton 
Slofstra, commandant brandweer 
bij Veiligheids- en Gezondheids-
regio Gelderland-Midden, sluit 
zich daarbij aan. ‘Effectieve 
voorbereiding en afhandeling van 
incidenten, risicobeheersing en 
crisisbeheersing op onze hoofd-
spoorweginfrastructuur zijn van 
groot belang. We hebben veel 

ervaring opgedaan bij de HSL en 
de Betuweroute. Daarnaast wordt 
er stevig geoefend en hebben we 
de les- en leerstof voor hulpverleners 
op een hoger niveau gebracht.’

De voorzitter van het Veiligheids-
managementoverleg-spoor (VMO-
spoor), burgemeester Jac Klijs van 
Moerdijk, wil de komende jaren 
werken aan verdere verbetering 
van de veiligheid op en rond het 
spoor. ‘De wil is er, zoals blijkt uit 
de ondertekening.’

ProRail tekent voor verbeterde samenwerking met hulpdiensten

Zachte winter zorgt voor lagere energierekening
Weinig kans op een Elfstedentocht en nog geen sneeuw-
pop gezien. De winter is – tot nu toe – mild en dat merken 
we. Gelukkig betekent dat ook goed nieuws! Volgens 
energieleveranciers Essent en Eneco gebruikten Neder-
landse huishoudens afgelopen maand namelijk zo’n 40 
kubieke meter gas minder. Goed voor een besparing van 
maar liefst 30 euro op de energierekening. 

Ook voor de strooiwagens van Rijkswaterstaat betekent de 
zachte winter goed nieuws. Want zonder vorst, ook geen 
ijzel en gladheid. De strooiwagens hebben dus minder te 
doen dan in andere jaren. Toch is er deze winter in totaal 

al 8,8 miljoen kilo zout gestrooid, vertelt een woordvoer-
der. ‘Dat hebben we in 15 dagen gedaan, meestal ‘s 
nachts.’

De afgelopen 10 jaar strooiden de wagens van Rijkswa-
terstaat in het ‘strooiseizoen’ (van begin november tot april) 
gemiddeld 90 miljoen kilo zout. Veel meer dus dan wat tot 
nu toe is gestrooid. ‘Maar het kan zomaar nog flink gaan 
sneeuwen’, aldus Rijkswaterstaat. ‘Vorig jaar hadden we 
ook een relatief zachte winter, totdat er in het oosten van 
het land ineens 30 centimeter sneeuw lag. Toen hebben we 
in een weekend 45 miljoen kilo zout gestrooid.’
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Het Adviescollege Stikstofproblematiek onderzocht 
de relatie tussen luchtvaart en stikstof en hoe 
daarmee om te gaan. In het rapport Advies 

Luchtvaartsector komt het Adviescollege, 
onder leiding van Johan Remkes, met 
een aantal mogelijke oplossingen. 
Royal Schiphol Group is blij met 
het rapport en geeft aan haar 
bijdrage te willen leveren. 

De commissie-Remkes beschrijft 
in het adviesrapport onder 
meer de ‘relatief bescheiden 
bijdrage’ van de luchtvaart 
in de stikstofproblematiek. 
Er wordt dan ook geconclu-
deerd dat de beeldvorming 
over de luchtvaart als ‘grote 
vervuiler voor stikstof’ niet in 
overeenstemming is met de 
werkelijkheid. Desondanks laat 
Schiphol weten zich bewust te 
zijn van zijn verantwoordelijk-
heid en die ook te nemen. In het 
eerste rapport van het Adviescollege 
valt dan ook te lezen: ‘Alle economi-
sche sectoren die stikstofuitstoot kennen, 
dienen een bijdrage te leveren, in een 
evenwichtige verhouding, waarbij kosteneffec-
tiviteit in ogenschouw wordt genomen.’

Noodzakelijke maatregelen
Vandaar dat Schiphol zich gaat inzetten om de noodzake-
lijke maatregelen te realiseren. Dit in samenwerking met de 
sector en in lijn met het advies van de commissie-Remkes. 
Zo heeft Schiphol de ambitie dat in 2030 al zijn luchtha-
vens zero emissie moeten zijn. Daarvoor wordt gewerkt 
aan de grootste elektrische busvloot van Europa, elektrisch 
(openbaar) vervoer van en naar Schiphol, gebruik van wal-
stroom voor vliegtuigen en de ontwikkeling van elektrisch 

taxiën. Daarnaast stimuleert 
Schiphol luchtvaartmaatschappijen 

om gebruik te maken van stillere en schonere vliegtuigen. 
Mede daardoor wordt de vliegtuigvloot verder vernieuwd. 
Het opschalen van het gebruik van duurzame vliegtuig-
brandstof is de volgende stap voor Schiphol. Als laatste 
kan er, zo geeft de commissie-Remkes aan, gebruik 
worden gemaakt van mogelijkheden als intern en extern 
salderen. Dat geldt overigens ook voor andere sectoren.

23 april 2020
Infra Experience
RDM Onderzeebootloods, Rotterdam
 

12-15 januari 2021
International Symposium for Next Generation infrastructure
Nederland
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Schiphol gaat richting emissievrij in 2030
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Ondanks alle inspanningen worden 
in de bronnen van ons drinkwater 
nog te hoge concentraties aange-
troffen van stoffen die daar niet 
thuishoren. De toestand van de 
drinkwaterbronnen verbetert dan 
ook onvoldoende. Daardoor is 
sprake van een gestage, langdu-
rige en onomkeerbare verslechte-

ring van de grondwaterkwaliteit. 
Die verontrustende conclusie wordt 
getrokken in het KWR-rapport De 

kwaliteit van bronnen van drinkwa-

ter in Nederland. 

De trend zoals in het KWR-rapport 
wordt geschetst, herkent NGinfra-
partner Vitens in zijn voorzienin-
gengebied. Zo worden er opko-
mende stoffen (zoals microplastics), 
medicijnresten, gewasbeschermings-
middelen en nitraat aangetroffen 

in het water. De hoogte van de 
concentratie verschilt per bron 
en is afhankelijk van regionale 
invloeden. Het is daarom 
voor waterbedrijf Vitens, dat 
5,7 miljoen Nederlanders 
voorziet van schoon drink-
water, belangrijk dat de 
KWR-doelen over waterkwa-
liteit in 2027 gehaald gaan 

worden. 

Drinkwaterbronnen be-
schermen

Om bij te dragen aan het beha-
len van deze doelen, werkt Vitens 

actief samen met zijn stakeholders. 
Denk aan provincies, gemeenten, 
waterschappen en LTO. Met deze 
partijen worden bijvoorbeeld ge-
biedsdossiers gemaakt. Zo’n dossier 
is een inventarisatie van de maatre-
gelen die getroffen moeten worden 
om de drinkwatervoorziening te 
beschermen voor de toekomst. 
Zo moeten de drinkwaterbronnen 
beschermd worden tegen onder-
grondse activiteiten, zoals geother-
mie (aardwarmte). Bij de winning 
van geothermie worden de bodem-
lagen die de bronnen beschermen 
doorboord. Daardoor kunnen 
schadelijke stoffen van boven het 
aardoppervlak de drinkwaterbron-
nen bereiken en vervuilen.
Consumenten kunnen ook een 
steentje bijdragen aan de veiligheid 
van drinkwater. Door bijvoorbeeld 
overgebleven medicijnen in te 
leveren bij de apotheek en door 
chemische bestrijdingsmiddelen in 
de ban te doen. Biologisch afbreek-
bare middelen of het gebruik van 
een schoffel en voegenborstel zijn 
een beter alternatief.

Kwaliteit Nederlands grondwater verslechtert

Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico’s
De meeste Nederlanders zijn niet 
bang dat ze op termijn in grote 
problemen komen door overstro-
mingen. Uit een onderzoek onder 
bijna 1100 mensen van het Hoog-
waterbeschermingsprogramma 
(HWBP) blijkt dat 80 procent van 
de ondervraagden ervan uitgaat 
dat de overheid op tijd maatrege-
len neemt.

Nederlanders maken zich over het 
algemeen weinig zorgen over de 
overstromingsrisico’s, maar ze vinden 
wel dat er maatregelen nodig zijn 
ter voorkoming van overstromingen. 
Dat gebeurt ook: de komende 

jaren versterkt het Hoogwaterbe-
schermingsprogramma (een samen-
werking van Rijkswaterstaat en de 
waterschappen) minimaal 1100 km 
aan dijken in heel Nederland.

Pure noodzaak
De respondenten zijn banger voor 
zeespiegelstijging (40%), droogte 
(38%) en smeltende ijskappen (39%) 
dan voor stormvloeden (25%), 
dijkdoorbraak (25%) en overstro-
ming vanuit zee (23%). Mensen 
maken zich nauwelijks zorgen over 
mogelijke overstromingen in hun 
woonomgeving: op een schaal 
van 1 (geen zorgen) tot 10 (hele 

erge zorgen) wordt gemiddeld 2,9 
gescoord. ‘Nederland is kwetsbaar 
voor overstromingen van zee of 
van de rivieren. Zonder onze dijken 
en duinen zou 60 procent van ons 
land regelmatig onder water lopen. 
Nederlanders zijn klaarblijkelijk 
niet bezig met overstromingsrisico’s, 
maar vinden het wel noodzakelijk 
om te werken aan hoogwaterbe-
scherming. We zien dit begrip ook 
terug tijdens de uitvoering van onze 
dijkversterkingsprojecten’, stelt Erik 
Wagener, directeur van het HWBP. 
Maar liefst 93 procent vindt het 
nodig om maatregelen te nemen ter 
bescherming bij hoogwater. Zo’n 
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Netwerkbedrijf en een van de NGinfra-partners Alliander 
investeert dit jaar een recordbedrag van 882 miljoen 
euro in de uitbreiding van zijn energienetten (2019: 844 
miljoen euro). De investeringen zijn volgens het netwerk-
bedrijf hard nodig voor een duurzame en betrouwbare 
energievoorziening. 

Het werkpakket van Alliander blijft namelijk fors groeien. Dat 
komt met name doordat huishoudens en bedrijven enerzijds 

meer elektriciteit verbruiken 
en anderzijds duurzaam 
opgewekte stroom 
terugleveren aan het 
net. Bijna de helft 
van de investerin-
gen komt dit jaar 
ten goede aan 
Noord-Holland 
en Amsterdam, 
waar door de 
economische groei 
en energietransitie een 
buitengewoon grote vraag 
naar extra capaciteit is. 

Nederland niet klaar voor energietransitie
De energietransitie blijft versnellen en dit brengt veel extra 
werk met zich mee. Door de snelgroeiende vraag van 
onder meer zonneparken, datacenters en andere snel 
ontwikkelende energie-intensieve sectoren (zoals glastuin-
bouw), raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken 
vol. Zo is het aantal aanvragen van grootzakelijke klanten, 
zoals ontwikkelaars van zonneparken, voor een aansluiting 
op het elektriciteitsnet de afgelopen 2 jaar verzesvoudigd. 
Nederland is niet op deze ontwikkelingen ingericht, stelt 
Alliander. Daarom werkt het netwerkbedrijf komend jaar 
op ruim dertig locaties aan de bouw van nieuwe of grotere 
elektriciteitsverdeelstations en nieuwe kabelverbindingen.

Alliander investeert recordbedrag van 882 miljoen euro

78 procent ziet dijkversterkingen als 
pure noodzaak om in een land als 
Nederland te kunnen blijven wonen. 
Het vertrouwen in de overheid om 
voldoende maatregelen te nemen 
om Nederland te beschermen tegen 
overstromingen is groot: 81 procent 
beaamt dit.

Over hoe Nederland er over 100 
jaar uitziet, zijn de respondenten 
minder uitgesproken. ‘De kleinkinde-
ren van mijn kleinkinderen kunnen 
dan niet meer in het Nederland 
wonen zoals we dat nu kennen’, stelt 
43 procent van de Nederlanders. 
22 procent denkt dat het merendeel 

van ons land dan onder water ligt. 
Ruim een vijfde van de respondenten 
verwacht dat grote delen van Ne-
derland dan onbewoonbaar zijn en 
dat we alleen nog op grote terpen 
wonen. Daarnaast denkt 32 procent 
dat heel Nederland omringd zal 
zijn door een grote stuwwand in de 
Noordzee die het zeewater naar 
Nederland toe controleert.

Hoogwater
Het onderzoek is uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Kantar in op-
dracht van het Hoogwaterbescher-
mingsprogramma. Het is onderdeel 
van de campagne #hohohoogwa-

ter, die de dreiging van 1995 be-
licht, de ingrijpende veranderingen 
die volgden en de waterveiligheid 
in de toekomst. In 1995, precies 
25 jaar geleden, was sprake van 
extreem hoogwater in Gelderland, 
Overijssel en Limburg. Dit had de 
grootste evacuatie in de Neder-
landse naoorlogse geschiedenis tot 
gevolg. 

Het aantal aanvra-
gen van grootzake-
lijke klanten voor een 
aansluiting op het 
elektriciteitsnet is de 
afgelopen twee jaar 
verzesvoudigd
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INTERVIEW 

‘Onze samenwerking 
krijgt vleugels’

Ronald Paul, vertrekkend voorzitter NGinfra:

Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam, heeft afscheid genomen als voorzitter van 
het bestuur van NGinfra, maar blijft betrokken als bestuurslid. Hij kijkt terug op drie jaar 
voorzitterschap, wat er is bereikt en geeft zijn visie op de toekomst. ‘De belangrijke 
thema’s voor samenwerking staan bovenaan de agenda.’ AUTEUR RONALD BRUINS

Ronald Paul: ‘Zonder infra kun je niets. Het wordt tijd om vanuit onze hoek wat meer aan vlagvertoon te doen om dat duidelijk te maken.’
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 INTERVIEW

H et is nog maar vijf jaar geleden dat de infra-

beheerders die deel uitmaken van NGinfra 

elkaar vonden. Paul was er samen met het 

Havenbedrijf Rotterdam bij als een van de 

founding fathers. ‘Er was een groeiend bewustzijn on-

der de partners die NGinfra zijn begonnen: we moeten 

crosssectoraal samenwerken. En: we moeten er een 

officiële organisatie van maken. Om van elkaar te leren. 

Om onderzoek te kunnen doen, om samen projecten op 

te pakken. Die visie was er toen al.’ Bijzonder genoeg 

vond het crosssectoraal benaderen van vraagstukken op 

de gebieden digitalisering, energietransitie en urbanisa-

tie toen nog niet zo heel erg veel gehoor. Paul: ‘Als ik dat 

doortrek naar vandaag de dag, dan zien we dat dat breed 

maatschappelijk gedragen items zijn. Ze staan bovenaan 

de bestuurlijke agenda.’

Omarmd door alle moeders 
De wapenfeiten van NGinfra vertellen over het ontstaan 

van een projectbureau dat afgelopen jaren professioneler 

is geworden, de geboorte van vier themacenters (Data 

& Security, Beschikbaarheid, Toekomst Verkennen en 

Waarde van Infrastructuur) en er ligt een Actieplan 

2020-2024 waarin de koers voor de komende jaren is 

uitgezet. ‘Dat actieplan is omarmd door alle partners. 

We hebben dus een gezamenlijk beeld van waar we 

naartoe willen.’ Hoe uniek dat is, merkte Paul tijdens 

een bezoek van Chuck Robbins, CEO van het wereldwijd 

opererende Cisco Systems, dat netwerkapparatuur aan-

biedt. ‘Als bestuur van NGinfra hadden we een gesprek 

met hem. Hij was onder de indruk: ‘Ik heb nog nooit ge-

sproken met een organisatie waarin alle infrastructuren 

van een land bij elkaar komen. En met elkaar 

het zogeheten system of systems vorm-

geven en om de vraag te beantwoor-

den: hoe gaan we om met weder-

zijdse afhankelijkheden?’ Hij 

vond het zo uniek dat hij in 

zijn afspraak daarna onze 

minister-president Mark 

Rutte heeft gewezen op 

NGinfra.’

Beschikbaarheid is 
hoog 
Tegelijkertijd beseft 

ook Paul dat het werk 

nog lang niet is gedaan 

voor NGinfra. “vijf jaar 

geleden zagen we som-

mige uitdagingen in de in-

frastructuren al aankomen. 

Een voorbeeld daarvan is het vastlopen van elektrici-

teitsnetwerken als gevolg van de vele aansluitingen voor 

elektrische auto’s en van zonnepanelen. We kregen toen 

geen gehoor, nu wel. Daaruit leid ik af dat je integraal, 

crosssectoraal en gebiedoverstijgend moet kijken naar 

infrastructuur. Het is nu sectoraal geregeld, met lokale 

distributienetwerken. 

We hebben één van de beste infrastructuren ter wereld. 

De beschikbaarheid van die netwerken is hoog. Maar 

de infrastructuren grijpen zo in elkaar dat – bij wijze 

van spreken – de wereld te klein is als bijvoorbeeld een 

transformator ergens in Noord-Holland kapotgaat en 

Schiphol platlegt. Dan leidt dat tot Kamervragen. Maar 

de kern is om dat soort wederzijdse afhankelijkheden 

in kaart te brengen en om deze te ondervangen middels 

investeringen. En dat vraagt om een sectoroverstijgende 

beslissing. Dat ontbreekt momenteel.’        

Vlagvertoon 
Het is wereldwijd bezien uniek dat de infrabeheerders 

elkaar hebben gevonden in NGinfra, benadrukt Paul 

nogmaals. ‘Nog bijzonderder is dat we vervolgens de 

link hebben gelegd naar de wetenschap en met hen 

kennis creëren via de Nederlandse Organisatie voor We-

tenschappelijk Onderzoek. Vervolgens leggen we weer 

links met andere organisaties, zoals het Centraal Bureau 

voor de Statistiek.’

In opdracht van NGinfra vergeleek het CBS in vijftien 

landen de waarde die infrastructuren toevoegen aan de eco-

nomie. ‘Daaruit bleek dat infrastructuur ruim 13 procent 

genereert van de toegevoegde waarde van de economie. Dat 

is fors. En dan hebben we het nog niet eens over 

de economische waarde die vervolgens 

door bedrijven wordt gecreëerd door 

gebruik te maken van die infra-

structuur. Zonder infra kun je 

niets. Het wordt tijd om vanuit 

onze hoek wat meer aan 

vlagvertoon te doen om dat 

duidelijk te maken. Het is 

goed dat er met Pier Er-

inga een voorzitter is die 

vanuit een onafhanke-

lijke positie dat voor het 

voetlicht kan brengen.’

Dat gaat wat betreft 

Paul, die overigens volop 

bij NGinfra betrokken 

blijft, niet alleen om econo-

mische waarde. ‘Nee, zeker 

Een storing in de 
infrastructuur leidt tot 

Kamervragen
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niet. De European Pillar of Social Rights van de Euro-

pese Unie duidt het in artikel 20 aan als essentiële dien-

sten. Daar staat: ‘Eenieder heeft recht op toegang tot 

essentiële diensten van goede kwaliteit, inclusief water, 

sanitatie, energie, transport, financiële diensten en 

digitale communicatie.’ Dat uitgangspunt 

brengt verantwoordelijkheden met zich 

mee. Als infrabeheerders beseffen 

we dat het kunnen meedoen in 

de samenleving sterk afhan-

kelijk is van de toegankelijk-

heid, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van infra-

structuur. Vandaar dat 

we het de laatste tijd bij 

NGinfra ook vaak heb-

ben over de impact van 

onze infrastructuur. 

Dat is de reden dat het 

themacenter Waarde 

van infrastructuur bezig 

is met die impact. Daar 

proberen we bijvoorbeeld 

inzicht te krijgen in hoe wij 

omgaan met CO2-baselines. 

Welke keuzes maken we voor 

het terugdringen van CO2-

uitstoot? Maar ook: wat betekent dat 

voor de toekomst?’

Vlucht van data 
Naast kennisdelen, richt NGinfra zich ook meer op 

doen. Oftewel: concreet samenwerken op crosssectorale 

projecten. ‘De enorme vlucht van data, technologie en 

digitalisering maakt het mogelijk om de samenhang 

van onze infrastructuren op allerlei niveaus in beeld 

te brengen’, legt Paul uit. ‘Dat gaat niet zomaar. Ons 

doen-project heeft als doel om allereerst gericht data te 

delen en die te analyseren om vervolgens te komen tot 

een digitaal system of systems. Dat doen we momenteel 

op twee terreinen. Via het delen van data van onderzoek 

naar explosieven in de ondergrond en door het delen van 

data over geplande niet-beschikbaarheid van infrastruc-

tuur.’ 

De Board of Infrastructure zoals die in Groot-Brittannië 

bestaat, zou een voorbeeld kunnen zijn, stelt Paul. ‘We 

zijn niet hetzelfde als Groot-Brittannië, maar wat ik 

goed vind is dat ze daar op beleidsniveau de wederzijdse 

afhankelijkheden van infrastructuren bekijken om er 

zo richting aan te kunnen geven. Daarbij komt: we zijn 

nu binnen NGinfra al heel breed vertegenwoordigd met 

diverse infrastructuren die enorm belangrijk zijn voor 

Nederland, maar ik spreek ook de wens uit om meer 

infrastructuren aan te haken. Bijvoorbeeld op het vlak 

van digitalisering. Ook in het breder vertegenwoordigd 

zijn kunnen we stappen zetten.’ Uiteindelijk kan NGin-

fra zo toegroeien naar een nationale samenwerking 

van decentrale en sectorale partners. ‘Een 

nationale paraplu van infrabeheerders 

noem ik het.’  

Vleugels uitslaan 
Tot slot: wat wil Paul de 

nieuwe voorzitter Er-

inga meegeven? ‘Ken-

nis, kunde en kwaliteit 

van mensen wordt een 

schaarser goed. Als 

we dat volop kunnen 

blijven delen door 

in elkaars keuken te 

kijken, dan is dat alleen 

maar goed. Daarnaast: 

thema’s als data security 

of het klimaat kijken niet 

naar grenzen, dus moeten 

we elkaars hand wel vasthou-

den om daar een antwoord op 

te geven. Dat levert een spagaat 

op, want je blijft natuurlijk ook ver-

antwoordelijk voor je eigen kernactiviteit. 

Daarom is het goed dat er een gedeeld beeld van 

de toekomst van NGinfra is vervat in het actieplan. Dat 

schept duidelijkheid. Als laatste wil ik meegeven dat 

samenwerken, ook in het bestuur, hartstikke leuk is. 

Zeker op dit moment. Er komen diverse initiatieven van 

de grond die impact hebben. Dat geeft motivatie. Het 

geheel krijgt vleugels, om het zo te zeggen. Pier is als 

geen ander in staat die vleugels verder uit te slaan.’

Wilt u het actieplan  
van NGinfra lezen? 
Zie https://www.nextgenerationinfrastructures.eu/
nieuws/actieplan-nginfra-2020-2024-0. 

‘Toegang tot goede 
infrastructuur is een 

basisrecht, dat schept 
verantwoordelijkheden’
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“Infrastructuur moet 
vroeg op de  
radar verschijnen”
Pier Eringa, oud-topman van ProRail en tegenwoordig 
CEO van Transdev (bekend van Connexxion), is de 
nieuwe voorzitter van het bestuur van NGinfra. We 
spreken hem net na zijn eerste bestuursvergadering. 
“Het is uniek dat we in de infrastructuur de koppen bij 
elkaar steken.” AUTEUR RONALD BRUINS

T ijd om zich in te werken 

was er nog nauwelijks, 

alhoewel hij vanuit ProRail 

natuurlijk al een beeld 

kreeg van NGinfra. “Deelterreinen 

zoals de haven en de elektrici-

teitsvoorzieningen kwamen wel 

voorbij, maar nu moet ik er een 

tandje dieper op ingaan en meer 

infrastructuren leren kennen. Dit 

ook om de samenhang te door-

gronden. Want dat we als NGinfra 

op het terreinen van die samen-

hang en in de samenwerking een 

rol hebben te spelen, daar ben ik 

van overtuigd. De kracht ligt bij 

de partners zelf, maar NGinfra 

kan die krachten bundelen. Dat 

ook nog eens in combinatie met de 

wetenschap. Ik wil daar graag een 

bindende factor in zijn. Graag leg 

ik signalen over infrastructuur die 

het verdienen gehoord te worden, 

op de juiste plaats. In die zin ben 

ik toch een beetje een boegbeeld. 

Ook richting het kabinet en de 

politiek in het algemeen. Met de 

boodschap dat naast onderwijs, 

veiligheid en zorg ook infrastruc-

tuur aandacht verdient.” 

Gemeenschappelijk 
Eringa is al CEO van Transdev en 

hij ondersteunt bij het Centraal 

Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

de directie om de achterstand weg 

te werken bij de verlengingen van 

rijbewijzen. Is er nog wel tijd voor 

NGinfra? “Ik vind mijn baan leuk, 

maar ik vind het minstens zo leuk 

om er wat bij te doen. Dat houdt 

me breed en scherp. Anders word 

je zo opgeslokt door je werk. Dit 

voorzitterschap is ook nog op een 

plaats die me fascineert. Infra-

structuur moet er zijn en moet het 

doen. Maar het kost veel om het op 

het huidige niveau in stand te hou-

den en toekomstklaar te maken. 

Ik vind het mooi dat ik als voorzit-

ter het inzicht kan delen dat dat 

niet vanzelf gaat en dat we daarbij 

moeten samenwerken. Als je als 

patiënt bij een ziekenhuis komt, 

heb je ook niet één specialist 

meer, maar werkt een multidisci-

plinair team aan de beoordeling 

van jouw aandoening. Het is goed 

dat we als NGinfra ook aan een ge-

meenschappelijk verhaal bouwen 

voor onze toekomst.” 

Structuurfreak 
Of daarbij een board of infrastruc-

tuur of een system of systems het 

beste is, daar wil Eringa zich nog 

niet over uitlaten. “Stap voor stap 

ga ik me inwerken. Waarbij ik al 

wel zeg: ik ben niet zo’n struc-

tuurfreak. Structuur breng je 

alleen aan als dit het hogere doel 

dient. En dat is: infrastructuur op 

het huidige hoge niveau handha-

ven en ervoor zorgen dat de kwali-

teit hoog blijft. Kortom, we moeten 

de toekomst aankunnen. Daarbij 

is het van belang dat we adequaat 

het belang van infrastructuur op 

de politieke agenda krijgen. Want 

investeren in infrastructuur gaat 

verder dan een kabinetsperiode. 

We moeten ervoor zorgen dat we 

vroeg op de radar verschijnen om 

ons verhaal en ons plan op tafel te 

leggen.”
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Optimaal samenwerken tussen zes partners

Delen we data,  
informatie, kennis 
of inzichten?
De zes bij NGinfra aangesloten beheerders van kritische infrastructuur ontwik-
kelen hun samenwerking verder. Daarvoor is het belangrijk dat de partijen op 
een betrouwbare, veilige en authentieke manier gegevens met elkaar kunnen 
uitwisselen. Maar wat kun je dan precies delen? Data? Informatie? Kennis? En 
wat is eigenlijk het verschil? AUTEUR ANOEK VAN DER RIET

NGinfra onderzoekt met 

kennispartner Cisco 

hoe de uitwisselbaar-

heid van gegevens 

tussen de zes verschillende infra-

structuurpartijen is te optimalise-

ren. Niels van den Berg is Missie 

Kritische Infrastructuur-expert 

vanuit het Digital Acceleration-

programma bij Cisco. Hij is nauw 

betrokken bij het project binnen 

NGinfra. Hij schept duidelijkheid 

in wat de partijen nu eigenlijk pre-

cies met elkaar willen gaan delen. 

Onderlinge afhankelijkheid
Het uiteindelijke doel van dit 

project, vertelt Van den Berg, is 

dat de infrabeheerders op basis 

van collectieve datawinning en 

-deling tot nieuwe en aanvullende 

inzichten komen. Nieuwe inzichten 

die wellicht tot alternatieve, betere 

keuzes leiden. “Het uitwisselen van 

brondata tussen de verschillende 

partijen is daarvoor cruciaal. Dit 

hangt direct samen met de ambitie 

van de NGinfrapartners om over de 

grenzen van het eigen domein heen 

te kijken. Want door de grote onder-

linge afhankelijkheid van elkaar, 

stoppen de effecten van 

eigen beslissingen 

niet bij de grens 

van de eigen 

organisatie. Het 

handelen van 

de één heeft 

impact op de 

operaties van 

de ander. Het 

gaat dus in 

essentie om het 

vergroten van 

het handelsper-

spectief door meer 

opties te kunnen ontwikkelen - 

vanuit de bril van het eigen domein 

én het ‘bredere’ perspectief - en 

daaruit de beste keus te maken.” 

Van Den Berg geeft een voorbeeld. 

“Neem een brug die verbreed 

moet worden. Over die brug loopt 

een snelweg en een spoor. 

Hoeveel en wat voor 

impact heeft het 

verbreden van 

die brug op de 

verschillende 

partijen die 

die infra-

structuren 

beheren? En 

hoe zit het bij-

voorbeeld met 

de stroomvoor-

ziening, die wordt 

beheerd door weer 

“Het handelen 
van de één heeft 

impact op de 
operaties van de 

ander”
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een andere infrapartij?” 

Ook voor het omgaan met externe 

invloeden op de infrastructuur is die 

uitwisseling van gegevens belang-

rijk. We gaan terug naar de fictieve 

brug. “Neem het weer als externe in-

vloed. Asfalt en staal zetten verschil-

lend uit bij hitte. Bij welke tempe-

ratuur zetten de infrastructuren 

zodanig uit dat de brug voor één van 

beide niet of minder functioneert? 

Sensor 
Om gedegen antwoorden op dit 

soort vragen te vinden, wordt 

bijvoorbeeld gebruikgemaakt van 

sensoren, die metingen doen in 

de ‘echte wereld’. Van den Berg: 

“Stel, partij A heeft een sensor die 

trillingen meet in zijn infrastruc-

tuur gemonteerd. Vervolgens heeft 

partij A een algoritme ontwikkeld 

om deze data te kunnen interpre-

teren, met als doel informatie over 

het soort verplaatsing, de locatie 

en snelheid te vergaren. Maar stel 

nu dat diezelfde ‘ruwe data’ uit de 

sensor van partij A, ook bruikbaar 

is voor een andere partij B?”

En daarmee komen we bij een 

belangrijke vraag aan. Want wát 

wordt er dan precies gedeeld tus-

sen de verschillende partijen? Van 

den Berg komt met twee opties. 

“Ten eerste kun je toegang geven 

tot de informatie, de gemoduleer-

de data, die partij A heeft gemaakt 

van de ruwe data met behulp van 

hun algoritme. Partij B kan daar 

een eigen interpretatie met een 

eigen algoritme van maken, in 

feite een interpretatie van een 

interpretatie. Maar je kunt ook 

de mogelijkheid creëren dat een 

andere partij in de samenwerking 

Verkeersstromen bij Luchthaven Schiphol, Amsterdam Beeld Marcel van den Bos/Dreamstime
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een reeds bestaand of te ontwik-

kelen algoritme gebruikt voor 

de ruwe data. Zodat zij op 

een andere manier met 

dezelfde ruwe data 

hun eigen kennis 

kunnen vergaren.” 

Representatie
Maar wát zijn data 

nu precies? Hoe 

zetten we die om in 

begrijpelijke infor-

matie? En hoe maken 

we daar vervolgens ken-

nis van? Volgens Van den Berg 

zijn data feitelijk een representatie 

van wat je meet, in een bepaald 

format. De interpretatie van de 

echte wereld in een datapakketje. 

Hij legt uit: “Data verkrijg je uit 

een sensor. Die hang je al-

tijd aan iets in de echte 

wereld en vervolgens 

maak je een ver-

taalslag van hoe 

het met de echte 

wereld gaat ten 

opzichte van wat 

je ervan wil weten 

of meten.” 

Neem een sensor in 

het water bij Havenbe-

drijf Rotterdam. “Die sensoren 

hangen op verschillende plekken 

in het water om continu de tem-

peratuur van het water te meten. 

Dat water is de echte wereld en de 

temperatuur is een feitelijkheid. 

Er is bijvoorbeeld ooit afgespro-

ken wat nul graden is. Iedereen 

snapt wat er wordt bedoeld. Een 

sensor is een apparaat dat in de 

echte wereld, in het water dus, een 

dwarsdoorsnede maakt van wat de 

temperatuur op dat moment is.” 

Dat zijn dan dus ruwe data. Ver-

volgens ga je daar gegevens aan 

toevoegen. Van den Berg: “Want 

als ik nu tegen jou zeg ‘12,65’, kan 

dit van alles betekenen. Dat kan 

een willekeurige meting zijn van 

een willekeurige sensor, op een 

willekeurig tijdstip, op een wil-

lekeurige plek in infrastructuur.” 

Kortom, er zijn dus een aantal ge-

gevens meer nodig om te bepalen 

of een meting daadwerkelijk waar-

devol kan zijn. Wanneer is dat ge-

meten? Op welke locatie? En met 

welke apparatuur? Mensen geven 

dus de contextuele waarde aan wat 

er wordt gemeten. Mensen maken 

het inzicht. Zo komen we tot infor-

matie. “Door het toevoegen van die 

contextuele waarde, ontstaat er een 

datapakketje waarin staat dat het 

water op dat punt in de tijd, op die 

locatie, deze temperatuur had.” 

Kennis en inzicht
Vervolgens is het zaak om van die 

informatie, gebaseerd op data, 

kennis te maken. Dat kun je doen 

door meerdere factoren bij elkaar Beeld David Castillo Dominici, Dreamstime

De interpretatie 
van de echte 
wereld in een 
datapakketje
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te brengen. “Als je bijvoorbeeld 

weet wat de temperatuur van het 

water is, de waterkolom, het zout-

gehalte en de stroomsnelheid, dan 

kan er op basis van de combinatie 

van die gegevens een besluit wor-

den genomen. Bijvoorbeeld of een 

schip wel of niet zijn route naar de 

haven kan voortzetten volgens de 

gemaakte planning.” 

Kort samengevat: data haal je uit, 

bijvoorbeeld, een sensor. Daar 

maak je vervolgens informatie van 

door er contextuele waarde aan 

toe te voegen. Door die informatie 

te combineren en te modelleren, 

krijg je kennis en inzicht. Met 

deze kennis en inzichten kun je 

een beslissing nemen om vervol-

gens daarop te acteren. Maar het 

kan dus ook zo zijn, zoals in het 

geval van NGinfra, dat je op basis 

van dezelfde data en informatie, 

tot andere kennis en inzichten 

komt.  

Eenduidig vertrouwen 
Volgens Van den Berg 

zijn infrastructuur-

partijen in hun 

samenwerking 

als collectief 

weerbaarder voor 

digitale drei-

gingen. “Weer-

baarder dan 

de uitvoerende 

organisaties op 

zichzelf. Het delen 

van brondata kan ervoor zorgen 

dat de resources voor continuïteit, 

betrouwbaarheid en veiligheid ef-

fectiever zijn in te zetten. Daar-

voor is het wel belangrijk dat de 

brondata eenduidig zijn. Je moet 

het digitale vertrouwen dus samen 

opbouwen. Dat doe je door te star-

ten met het delen van de identiteit 

van deze brondata.”  

Ook is het belangrijk 

dat er een standaard 

wordt gemaakt, 

waarmee alle 

partijen de data op 

dezelfde manier 

kunnen gebruiken. 

Van den Berg: “Par-

tijen bepalen met 

elkaar de standaar-

den op basis waarvan 

interpretaties worden gedaan. Dan 

spreek je bijvoorbeeld af: als we 

het hebben over diepte, praten we 

in centimeters. Als we het hebben 

over geluidsniveau, praten we in 

decibels. Als we het hebben over 

geolocaties, praten we in GPS-

coördinaten.”  

Binnen NGinfra worden er al veel 

data gedeeld. Maar het samen-

werkingsverband verwacht hier 

nog veel stappen in te kunnen 

maken. Bovendien wordt er al 

volop nagedacht over welke data, 

informatie en kennis veilig en 

betrouwbaar kunnen en mogen 

worden gedeeld. Want dat het 

-binnen grenzen van het toelaat-

bare - delen van data een toege-

voegde waarde kan hebben, daar 

zijn de infrabeheerders het over 

eens. 

Het verschil tussen ruwe  
data en interpretaties…  
Een eenvoudig voorbeeld maakt dat duidelijk. Neem een sensor die de 
temperatuur van het water meet bij Havenbedrijf Rotterdam. De sensor meet 
de temperatuur tot bijvoorbeeld twee cijfers achter de komma. Dat is de 
ruwe data. En vervolgens interpreteer ik die temperatuur als zijnde koud, 
lauw of warm. Delen we dan die ruwe data, dus de temperatuur met twee 
cijfers achter de komma? Of delen we onze interpretaties en dus koud, 
lauw en warm? 

”Je moet 
het digitale 
vertrouwen 
dus samen 
opbouwen”
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Mark de Bruijne, assistant-professor TU Delft

Data delen. Je kunt er heel ingewikkeld over doen. Maar je kunt er ook gewoon 
maar eens mee beginnen, meent Mark de Bruijne, wetenschappelijk ondersteuner 
van het NGinfra Themacenter Beschikbaarheid. ‘Kijk naar wat je wel gezamenlijk 
kunt doen.’

‘Data delen is een 
kwestie van doen’

AUTEUR RONALD BRUINS

D e Bruijne stelt daarbij wel meteen: ‘Je moet 

wel duidelijk hebben wat je doel is van data 

delen. Anders ben je op zoek naar de spreek-

woordelijke speld in de hooiberg.’ Daarmee is 

het zoeken naar de balans. ‘Je wilt niet data prijsgeven 

die gevoelig liggen, maar met openbare data en 

data die je binnen grenzen beveiligd aan 

elkaar beschikbaar stelt, kun je als 

infrabeheerders ook al heel veel 

voor elkaar betekenen.’ 

Tijdens een sessie van De 

Bruijne samen met experts 

van Rijkswaterstaat op 

het congres van NGinfra 

bleek waartoe dat kan 

leiden. ‘Rijkswaterstaat 

maakt veel gebruik van 

zogeheten map tables. 

Dat zijn eigenlijk heel 

grote tablets op tafel-

grootte. Daarmee gaan ze 

de dialoog aan met andere 

overheden. Bijvoorbeeld 

over onderhoud aan een brug, 

terwijl deze over een weg gaat 

die van een provincie is. Hoe kunnen we dan het beste 

het onderhoud op elkaar afstemmen? Of wellicht valt 

het onderhoud gezamenlijk uit te voeren, zodat wegge-

bruikers er het minste last van hebben?’ 

Visueel maken 
De map tables maken visueel waar je het 

als infrabeheerder nu eigenlijk over 

hebt, stelt De Bruijne. ‘Daarbij 

kun je objecten met informatie 

aan kaarten hangen, zodat je 

elkaar kunt laten zien over 

welk gebied je het hebt. 

De ander kan zo direct 

besluiten welke informa-

tie op de kaarten voor 

hem of haar interessant 

is. Het brengt zo op een 

natuurlijke manier het 

gesprek over het betref-

fende gebied op gang.’ 

De map tables worden ge-

bruikt om tot concrete actie 

te komen over het uitwisselen 

van data over beschikbaarheid. 

Met de map tables 
is informatie 

van assets van 
verschillende 

infrabeheerders 
ontsloten
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De Bruijne: ‘We kunnen heel ingewikkeld doen over 

data. En natuurlijk, je moet ook grenzen stellen aan 

wat er wel en niet beschikbaar komt. Vanwege veilig-

heid, maar ook vanwege de betrouwbaarheid van data. 

Maar we wilden gewoonweg actie.’ Met de map tables is 

informatie van assets van verschillende infrabeheerders 

ontsloten. ‘Je kunt inzoomen en uitzoomen en verschil-

lende data aanklikken. Kaartlagen bevatten weer speci-

fieke onderdelen.’

Vergelijkbaar met BIM
Het systeem van de map tables is vergelijkbaar met het 

Bouw Informatie Model. In een digitaal gebouwmodel 

is alle relevante informatie tijdens een bouwproces 

opgeslagen, gebruikt en beheerd. Alle partijen die bij 

het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde 

informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De 

informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd 

actueel. ‘Wij beogen dus een enorm groot BIM, met de 

Mark de Bruijne: ‘Welke data

gaan interessant en nuttig zijn? 

Als je die zoektocht niet

aangaat, kom je nergens.

BEELD RONALD BRUINS
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landkaarten van Nederland’, aldus De Bruijne. ‘Rijks-

waterstaat gebruikt een dergelijk systeem al langer. In-

derdaad, dus in interactie met provincies en gemeenten 

over bruggen en waterwegen, maar ook bij overloopge-

bieden in de stroomgebieden van grote rivieren. Daarbij 

kom je tot een groter begrip van elkaars activiteiten en 

dat biedt weer de mogelijkheid gezamenlijk activiteiten 

te plannen.’

Geplande onbeschikbaarheid
Om te kijken hoe onderhoud, oftewel geplande onbe-

schikbaarheid, gezamenlijk te plannen is, bracht het 

themacenter een bezoek aan de afdeling Stadsregie van 

de gemeente Amsterdam. ‘Zij zijn daar heel ver in het 

faciliteren van verschillende partijen die in hun gebied 

werkzaamheden uitvoeren. Van woningbouwcorpora-

ties tot aan infrabeheerders’, aldus De Bruijne. ‘Deze 

afdeling faciliteert dat de partijen data krijgen over de 

geplande onbeschikbaarheid, zodat de een kan inspelen 

op de werkzaamheden van de ander. De kennis van hoe 

zij data van betrokken partijen delen, is er dus al. Daar 

kunnen we als NGinfra alleen maar van leren. We zijn 

met elkaar in contact om van elkaar te leren bij ons pro-

ject rondom geplande onbeschikbaarheid.’

Het plan is om in een nog te bepalen regio het principe 

van de map tables te gebruiken om met de samenwer-

kende partners binnen NGinfra de onbeschikbaarheid 

beter te kunnen plannen. De Bruijne: ‘Liefst in een re-

gio waar het niet te complex is om te beginnen en waar 

we vrij eenvoudig een start kunnen maken.’ 

Vertaalslag van data 
Als De Bruijne desgevraagd het vergezicht schetst, dan 

springen nationale en misschien zelfs wel internati-

onale interactieve kaarten in gedachten. ‘Om zelfs op 

die schaal elkaar inzicht te geven, maar zo ver is het 

nog lang niet.’ Dat komt omdat data delen nog niet 

zo eenvoudig is. ‘Bij onze verkenning merkten we het 

al: iedereen verzamelt op zijn eigen manier data. Met 

eigen standaarden. Als je die centraal bij elkaar wilt 

brengen, moet je dus voor de andere infrabeheerder een 

vertaalslag maken. Anders heeft deze niets aan deze 

informatie.’ Daarnaast is het de vraag van wie de data 

zijn. ‘Om maar gewoon te kunnen beginnen, zijn we 

bezig met data die al zijn vrijgegeven, maar uiteraard 

werken we samen met onder anderen juridische experts 

om te kijken wat nog meer mogelijk is. In feite kijken we 

binnen het themacenter Beschikbaarheid nu naar welke 

informatie we kunnen en mogen gebruiken, binnen de 

grenzen van de veiligheid.’ 

Kleinschalig leren 
Ook Cisco Systems, dat netwerkapparatuur voor grote 

organisaties maakt, is aangesloten bij het project. De 

Bruijne: ‘We hebben hen gevraagd omdat zij kennis heb-

ben van hoe je standaarden vormgeeft. Zij weten welke 

standaarden er nu al zijn die we kunnen gebruiken om 

data te delen. Cisco faciliteert vaker dit soort trajecten.’ 

Dergelijke ervaring is welkom, maar dat neemt niet weg 

dat het project rondom het delen van data over geplande 

onbeschikbaarheid een zoektocht blijft. ‘Welke data 

gaan interessant en nuttig zijn? Als je die zoektocht niet 

aangaat, kom je nergens. Als eerste stap hebben we de 

infrabeheerders, leveranciers en betrokken partijen om 

advies gevraagd. Met welke informatie slaan we de juiste 

weg in? Nu zijn we op zoek naar een geografisch gebied 

waarin we een pilot vorm kunnen geven. Dat vraagt ook 

om overleg met data-experts bij de infrabeheerders van 

NGinfra. We proberen dit jaar nog tot een eerste versie 

van een informatiemodel te komen. Dat is meteen een 

leertraject. Over het nut van map tables. Over het nut 

van gecontroleerd data delen over infrabeheerders heen. 

En over de drempels en kansen die we daarbij tegenko-

men. Dit is kleinschalig leren om uiteindelijk tot grotere 

resultaten te komen.’

Met de map tables is informatie van assets van verschillende infrabeheerders

ontsloten. De Bruijne: ‘Je kunt inzoomen en uitzoomen en verschillende data aanklik-

ken. Kaartlagen bevatten weer specifieke onderdelen.’
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Havenbedrijf Rotterdam zet digitale strategie uit

De fysieke en 
digitale wereld 
bij elkaar brengen
Groeien, betere diensten verlenen én tegelijkertijd verduurzamen. Dat alles kan niet 
zonder verdere digitalisering van de haven. Havenbedrijf Rotterdam gaat gebruikmaken 
van een zogeheten digital twin, een digitaal model en een verzameling van technolo-
gieën die de fysieke werkelijkheid dichter bij de digitale wereld brengt. ‘Daarvoor moet 
de kwaliteit van onze data op orde zijn. Met een nadruk op beveiliging, betrouwbaar-
heid en standaardisatie.’ AUTEUR RONALD BRUINS

V incent Campfens, Di-

gital Strategy Manager 

van Havenbedrijf Rot-

terdam, benadrukt dat 

al die elementen moeten kloppen, 

voordat zo’n digital twin kan wor-

den neergezet. Vervolgens gaat hij 

in op de achtergrond. ‘We werken 

hard aan het behouden van de beste 

haveninfrastructuur ter wereld en 

zetten vol in op de energietransitie. 

Met behulp van data, informatie 

en digitale producten willen we het 

voor klanten aantrekkelijker maken 

om te ondernemen in het haven-

gebied en ook zelf met slimme 

toepassingen komen. Bovendien 

kunnen we de infrastructuur 

daarmee efficiënter benutten. Het 

leidt niet alleen tot voordelen bij 

ons en de gebruikers, maar biedt 

tevens ruimte om meer capaciteit 

aan te kunnen in de haven van 

Rotterdam.’ Kortom, al die ambities 

vragen om verdere digitalisering 

van de haven. 

De dynamiek van de digitalisering 

en de snelheid waarmee die op de 

haven afkomt, vraagt om een heel 

andere aanpak dan bij grote tradi-

tionele civieltechnische projecten. 

‘We moeten sneller besluiten waar 

we, ook strategisch gezien, wel en 

niet in investeren’, legt Campfens 

uit. ‘Naast onze corporate strategen, 

hebben we daarom nu ook digitale 

strategen. Daar ben ik er een van. 

Ik houd me vooral bezig met de 

haveninfrastructuur en hoe deze 

steeds digitaler wordt. Dat zit voor 

een deel in het verbeteren van de 

kennis, middelen en organisatie 

van het Havenbedrijf en voor een 

deel in de verbinding zoeken met 

de steeds slimmere gebruikers in 

de haven.’ 

Verwevenheid 
Campfens geeft een mooi voorbeeld 

van digitalisering. ‘Vroeger hadden 

we in de haven volledig analoge 

instrumenten om bijvoorbeeld 

de stroming, de waterstand en de 

wind te meten. Toen controleerden 

we dat visueel en handmatig, met 

bijvoorbeeld een peilstok of wind-

vaan. Daarna kwam er operational 

technology (OT, red.). Denk aan 

meetinstrumenten die nog niet aan 
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het open internet hingen, maar wel 

meetgegevens doorgaven. Deze zie 

je ook nog steeds in industriële om-

gevingen voor het uitlezen en aan-

sturen van machines in een fabriek. 

Dat zijn bijvoorbeeld zogeheten 

SCADA-systemen. Ons OT-systeem 

liep na vele jaren trouwe dienst 

tegen beperkingen aan. Het was 

niet meer compatibel met strengere 

beveiligingseisen en uitgebreidere 

gebruikerswensen. Nu hebben we 

een volledig IT-systeem waarmee 

we kunnen profiteren van allerlei 

nieuwe technologieën zoals edge 

computing, machine learning, real-

time analyses, end-to-endencryptie 

en API’s. Daarmee maken we een 

slag in datakwaliteit en voorspel-

lend vermogen.’

Veel data die Campfens en zijn 

collega’s verzamelen in de haven 

zijn bedoeld voor het ondersteunen 

van de operationele diensten in de 

haven. ‘De genoemde metingen 

over water en weer zijn bijvoorbeeld 

erg belangrijk voor het scheepvaart-

proces dat wij plannen en begelei-

den in de haven. Daarom hechten 

wij veel waarde aan het meer en 

meer direct beschikbaar stellen van 

dit soort data aan de gebruikers.’ 

Middels systeemkoppelingen of 

publieke data dashboards, zoals op 

www.portofrotterdam.com/weather-

tide/desktop.  Campfens: ‘Maar 

dat werkt alleen als de fysieke en 

digitale wereld zo nauw mogelijk 

verweven zijn. En alleen als wij 

bij het Havenbedrijf dezelfde taal 

spreken als onze gebruikers.’ 

Vertrouwen 
Wie denkt dat een digital twin een 

virtuele wereld is à la het spel Fort-

nite heeft het mis. ‘Integendeel’, 

reageert Campfens. ‘Eigenlijk heb-

ben alleen wij mensen een virtuele 

omgeving nodig om overzicht te 

hebben en creatieve processen te 

ondersteunen. Maar machines en 

systemen die elkaar data doorgeven 

hebben dat visuele aspect helemaal 

niet nodig. Als het maar in de juiste 

dimensies wordt gecommuniceerd 

en dat is steeds vaker drie- of vier-

dimensionaal. Denk aan ruimtetijd-

data; data in de context van zowel 

plaats als tijd, zoals bijvoorbeeld bij 

een route.’

Campfens illustreert het met de 

route van een schip in de haven 

en alle condities en objecten die 

het schip gaat tegenkomen: ‘Het 

Havenbedrijf heeft het digitale 

overzicht waarmee de scheepvaart 

veilig en vlot wordt begeleid. Dat 

willen wij in de toekomst graag 

direct delen met het schip. Dan 

praat je al snel over driedimensio-

nale data met een tijdsaspect. Een 

tweedimensionaal schip beoordelen 

in driedimensionale wereld of vice 

versa, werkt namelijk niet. Boven-

dien zijn wij de havenautoriteit. 

We moeten dus tegen een schip 

kunnen zeggen of deze de haven in 

mag of niet. Als we een ‘ja’ afgeven, 

moet de scheepvaart daar honderd 
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procent op kunnen vertrouwen. Is 

het veilig om binnen te komen? Is 

het bijvoorbeeld diep genoeg? En 

hoeveel sleepboten zijn er nodig?’

 

Digitale evenknie 
Parameters die de afwegingen be-

palen tussen veiligheid, efficiëntie, 

duurzaamheid en financiën moe-

ten een digitale evenknie krijgen. 

Campfens schat in dat dergelijke 

parameters tot 80 procent te digita-

liseren zijn. Dat geldt ook voor het 

automatiseren van de afwegingen 

met business rules en algorit-

men. Toch zal voor de overige 20 

procent nog steeds een menselijk 

oordeel nodig zijn, benadrukt hij. 

‘De parameters zelf zijn ook aan 

verandering onderhevig. Vroeger 

ging het vooral over de vraag of het 

veilig was om aan te meren. Nu wil 

je het liefst de meest optimale be-

slissing nemen. Bijvoorbeeld voor 

het zo efficiënt mogelijk gebruiken 

van de ruimte in de haven, voor het 

verminderen van emissies en voor 

het voldoen aan nieuwe wet- en re-

gelgeving. Door andere weersom-

standigheden heeft de binnenvaart 

vaker te maken met lage waterstan-

den. Schepen worden groter, de 

haven groeit. 

Wellicht kan een deel van die 

groei opgevangen worden door de 

bestaande infrastructuur efficiën-

ter te laten gebruiken. Maar ook: 

wanneer moeten we onderhoud 

aan onze waterwegen plegen en 

hoe diep baggeren we dan? Wat is 

de impact daarvan op het milieu? 

Al met al worden de keuzes zo 

complex dat ik denk dat de mens er 

zonder beslissingsondersteuning 

moeilijk uitkomt.’

Virtueel afmeren 
Voor het Rotterdamse Havenbedrijf 

is de digitale tweeling een volgende 

logische stap in de digitalisering. 

Campfens: ‘Veel processen in de ha-

ven zijn al digitaal. Niemand komt 

hier meer aan met een zak munten 

om havengeld te betalen. Maar er 

zit nog wel een gat tussen wat er 

fysiek plaatsvindt en de processen 

die daardoor – al dan niet digitaal 

– worden geïnitieerd. Wij willen 

die twee dichter bij elkaar brengen 

en een beter inzicht krijgen in de 

werkelijkheid. Daarmee kunnen 

we de haven ‘sturen’ richting een 

duurzame toekomst. Maar ook opti-

maliseren, maximaliseren en mis-

schien kunnen we ook wel bepaalde 

processen heroverwegen.’

‘Onze fysieke terreinen en infra-

structuur blijven van vaste waarde. 

Alleen verandert de manier waarop 

ze digitaal gepositioneerd worden 

voor gebruikers. Tot nu toe gebeurt 

dat slechts fragmentarisch, vanuit 

het perspectief van individuele 

bedrijfsprocessen en afdelingen. 

Met de digital twin stellen we het 

digitaliseren van objecten in de 

haven centraal, met hun condi-

ties, relaties, functionaliteiten en 

context. Wij verwachten binnen 10 

jaar slimme voer- en vaartuigen te 

faciliteren met onze slimme objec-

ten. Dat kan ook echt alleen vanuit 

een integrale visie. Op dit moment 

zijn we druk bezig om deze visie 

te vertalen naar onder andere een 

technologieroadmap, een objecten-

model, een functionele architectuur 

en een security design die we wil-

len valideren via een representatief 

scenario. Dan kunnen we bijvoor-

De haven van Rotterdam in cijfers

• 1200 werknemers bij het Havenbedrijf Rotterdam
• Havengebied: circa 12.500 hectare havengebied (land en water)
• Waarvan circa 6000 hectare bedrijfsterreinen
• Lengte havengebied is ruim 40 kilometer
• Omzet ongeveer 710 miljoen euro
• 385.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect)
• Goederenoverslag: ongeveer 470 miljoen ton goederen per jaar
• Scheepvaart: circa 30.000 zeeschepen en circa 120.000 binnenvaart-

schepen per jaar
• Investeringsniveau in infrastructuur eerste 6 maanden 2019 hoog: 177,1 

miljoen euro
• Toegevoegde waarde: (direct en indirect) 45,6 miljard euro, 6,2 procent 

van het bbp
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beeld een schip op basis van alle 

beschikbare object- en contextinfor-

matie virtueel laten afmeren. Als 

dat in de digital twin werkt, zou het 

ook in de echte haven kunnen.’

  

Kleine stapjes 
Dat is niet een, twee, drie geregeld, 

weet Campfens: ‘Daarvoor moeten 

we dus ook met meerdere havens 

tot elkaar komen om standaarden te 

hebben. Maar moeten we – en dat 

is gerelateerd aan de partners bij 

NGinfra – ook weten waar onze in-

frastructuur overlapt of grenst met 

die van derden? Waar we over 20 

jaar staan? Ik schat in dat een schip 

op de automatische piloot en zijn 

eigen situational awareness dan zelf 

de haven binnenvaart. Het naviga-

tiesysteem krijgt extra data van ons. 

Over wind, stroming van het water, 

infrastructuur en andere schepen 

op de geplande route in de tijd. 

Die informatie krijgt het schip van 

onze door kunstmatige intelligentie 

ondersteunde scheepvaartplanning. 

Misschien gaat alles nog niet vol-

ledig autonoom, maar is het proces 

al wel gedigitaliseerd. In die 20 jaar 

gaan we daardoor sowieso ontelbaar 

veel kleine stapjes vooruitmaken 

wat betreft veiligheid, efficiëntie en 

duurzaamheid.’ 

Campfens denkt dat ook voor 

andere infrabeheerders fysiek en 

digitaal gebruik naast elkaar gaan 

lopen. ‘Stel je infrastructuur hierop 

in door deze digitaal beschikbaar te 

stellen’, adviseert hij. ‘Dat gebeurt 

bijvoorbeeld al met elektrische 

auto’s en laadpalen. Die zijn eigen-

lijk al van scratch af aan digitaal 

ontworpen en kijk eens wat ermee 

mogelijk is qua handige apps, stu-

ringsmechanismen en afrekenmo-

dellen. Ik denk dat het een kwestie 

van tijd is dat semiautonome en 

autonome voertuigen meer data van 

Rijkswaterstaat gaan krijgen en dat 

het verkeer hier profijt van heeft. Er 

wordt niet voor niets hard gewerkt 

aan wereldwijde standaarden voor 

vehicle to infrastructure- en infra-

structure to vehicle-communicatie. 

Als Havenbedrijf willen we voor 

een dergelijke situatie klaar zijn. 

Dat semi- of autonome schip komt 

er uiteindelijk. En dus moeten we 

nadenken over de uitgangspunten 

voor de digitale haven en onze rol 

daarbij. We weten in ieder geval 

zeker dat beveiliging, betrouw-

baarheid en de standaardisering 

van onze data in het plaatje past. 

Het gaat allemaal in stapjes, maar 

uiteindelijk leidt het tot een fun-

damentele verandering van onze 

haven.’ 

Vincent Campfens (Havenbedrijf Rotterdam): ‘We moeten nadenken over de uitgangspunten voor de digitale haven en onze rol daarbij.’
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Hoogleraar Rob de Wijk

‘Niet naïef zijn over 
de gevolgen van een 
nieuwe wereldorde’
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Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en directeur van het Den 
Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS), voorspelt in zijn meest recente 
boek een nieuwe wereldorde. Een waarbij buitenlandse mogendheden ook zeer 
geïnteresseerd zijn in vitale infrastructuren van ons land. ‘We moeten hier niet naïef 
over zijn.’ AUTEUR RONALD BRUINS 

D e Wijk schreef het boek De nieuwe wereldorde; 

hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. 

De titel geeft het toekomstperspectief aan, 

een nieuwe werkelijkheid waarvan iedereen 

zich bewust zou moeten zijn. Juist ook infrabeheerders, 

stelt De Wijk. ‘Voor zover ze dat al niet zijn.’ Volgens De 

Wijk zijn de consequenties groot als Nederlandse bedrij-

ven, publiek-private samenwerkingen en overheden on-

voldoende bezig zijn met de gevolgen van de invloed van 

China op onze westerse maatschappij. In zijn boek wijst 

hij onder meer op het zogeheten Belt and Road Initiative, 

een handels- en investeringsprogramma waarbij China 

miljarden investeren in buitenlandse infrastructuur. Ze 

kopen er invloed mee, zo legt De Wijk in zijn boek uit.

Concurrenten kweken 
Als voorbeeld noemt De Wijk de Rotterdam-

se haven. ‘China investeert en masse 

in havens in het Middellandse Zee-

gebied, waardoor het concurren-

ten kweekt voor het Havenbe-

drijf Rotterdam. De haven 

van Triëst bijvoorbeeld 

wordt aangesloten op 

het ‘belt and road’-

initiatief en kan het 

Europese achterland 

bedienen. Overslag-

bedrijven komen 

daar in handen van 

de Chinezen. Dat is 

rechtstreekse concur-

rentie van de Chinese 

overheid binnen de 

grenzen van de Europe-

se Unie. Dat is een groot 

probleem voor Rotterdam.’ 

Voor dergelijke problemen 

zouden infrabeheerders de 

ogen niet moeten sluiten, stelt De 

Wijk. 

‘Nederland kan vermalen worden door China, maar ook 

in de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. 

Langzamerhand, zeker na de discussie over de export 

van machines van ASML naar China, krijgen we daar 

oog voor. Maar het reikt verder dan een bedrijf. Het is 

pure geopolitiek. Waarbij we ons bijvoorbeeld moeten 

realiseren dat 80 procent van onze vitale infrastruc-

turen tegenwoordig in handen van bedrijven is. Soms 

zelfs van buitenlandse bedrijven. De Nederlandse over-

heid heeft er dus maar beperkt invloed op.’

Positie innemen 
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft wel 

twintig vitale infrastructuren onderkend, benadrukt 

De Wijk: ‘Variërend van watervoorziening, waterke-

ringen tot aan elektriciteit en het bankwezen. Het is 

goed dat het Rijk een positie inneemt en 

eisen stelt aan beheerders van die 

infrastructuren. Maar wat ik mis 

is scenarioplanning onder meer 

over de beveiliging van die 

infrastructuren. Natuurlijk, 

we kennen nu wel de 

Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding 

en Veiligheid. Maar 

dat is maar een rader-

tje in het netwerk. Ik 

mis antwoorden op 

vragen als: Wanneer 

ga je over tot het 

inschakelen van De-

fensie? Wat doen be-

drijven zelf? Daarnaast 

ligt de focus nu heel 

erg op cyber security. Dat 

is voor een deel terecht, 

maar wat doe je bijvoorbeeld 

in een scenario waarin een 

mogendheid of terroristen drones 

afsturen op een groot en belangrijk 

‘Nederland kan 
vermalen worden 

door China, maar ook 
in de machtsstrijd 

tussen de Verenigde 
Staten en China’
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deel van de elektriciteitsvoorziening? We zijn 

nog niet eens gestart met een begin van 

een antwoord te geven op dit soort 

vragen. De politiek in Neder-

land zou hier het voortouw in 

moeten nemen.’ 

Wat kunnen infrabe-

heerders zelf doen? 

‘Alle denkbare scena-

rio’s opstellen en daar 

per organisatie een 

passend antwoord op 

verzinnen. Dan kom 

je erachter dat je niet 

alles kunt bescher-

men en dat zet het 

denken in gang. Wat 

zijn dan de kroonjuwe-

len die we sowieso zou-

den moeten beschermen? 

Het is goed dat infrabeheer-

ders bij dat denkwerk elkaars 

hand vasthouden’, stelt De Wijk 

beeldend. ‘Dat kan binnen een organi-

satie als NGinfra. Integraal en crosssectoraal 

en samen met het Rijk op dit punt samenwerken, is 

allerminst een overbodige luxe.’

5G als kern van de machtsstrijd 
De machtsstrijd tussen China en de VS gaat ook over 

5G. De Wijk: ‘Dat is de kern van de machtsstrijd tussen 

Xi Jinping en Donald Trump. Het gaat in mijn optiek 

veel minder over een handelsoorlog dan wel over wie de 

toekomstige 5G-infrastructuur mag bouwen. Want 5G is 

onderdeel van een nieuwe industriële revolutie die zijn 

weerga niet kent. 5G is van vergelijkbare orde als de ver-

vanging van de stoommachine een eeuw geleden door 

verbrandingsmotoren. Alles verandert erdoor. 5G zorgt 

ervoor dat we meer onderdelen aan het internet kunnen 

hangen en het internet of things volledig vorm kunnen 

geven. Het zorgt ook voor de verdere ontwikkeling van 

kunstmatige intelligentie, machine learning, 3D-printen 

en bijvoorbeeld autonoom rijden. Het land dat de aanleg 

van 5G weet te domineren, bepaalt ook de toekomstige 

regels in de wereld. Zo simpel is het. Net zoals de Brit-

ten dat in de negentiende eeuw en de Amerikanen dat 

aan het eind van de negentiende en begin van de twin-

tigste eeuw deden.’

 

China heeft er de beste papieren voor, stelt De Wijk. 

‘De kampioen van een industriële revolutie wordt ook 

de kampioen van de nieuwe wereldorde. Trump lijkt dat 

te begrijpen. Hij kiest dan ook voor Nokia en Erics-

son, twee Europese bedrijven. De vreemde situatie doet 

zich voor dat we in Europa, waar we dus twee 

bedrijven hebben die 5G kunnen aanleg-

gen, nog dubben tussen Huawei 

en Nokia en Ericsson. Huawei 

is goedkoper, omdat het in 

eigen land 80 procent van 

de markt in handen heeft 

en kan vragen wat het 

wil. Met andere woor-

den: het geld dat ze 

in China verdienen, 

gebruiken ze om in 

Europa 5G te dumpen. 

Daarbij speelt ook het 

probleem dat overhe-

den hier heel grote 

bedragen vragen voor 

5G-frequenties. Voor 

bedrijven is het finan-

cieel economisch bijna 

onmogelijk om Huawei de 

deur te wijzen. Ze kunnen de 

Europese prijzen niet betalen. 

Dat is een zeer ongezonde situatie. 

Ik ben bijna altijd tegen protectionisme, 

maar op dit punt is het wel verstandig om 

de eigen Europese bedrijven te bevoordelen. Net zoals 

Amerika dat doet.’ 

Meer inzetten op data-analyse 
De Wijk raadt infrabeheerders aan meer in te zetten op 

data-analyse. ‘De mogelijkheden daarvoor worden met 

5G gigantisch. Veel van wat je in algoritmes kunt vatten, 

verdwijnt als fysieke werkgelegenheid. Naar schatting 

40 tot 50 procent van de banen kan daardoor verdwij-

nen. Technisch zal dat de wereld onherkenbaar verande-

ren. Waar je nu met 50 mensen op een afdeling zit, zijn 

dat er over 10 jaar misschien nog 10. En die 10 hebben 

een totaal andere taakinvulling. We zien dat hier ook, 

bij het HCSS, dat big data-analyse een steeds grotere rol 

krijgt. Dat betekent dat hier nu opeens data-analisten 

rondlopen. Dat kon je 10 jaar geleden nooit bedenken. 

Het heeft het instituut onherkenbaar veranderd. Je moet 

er open voor staan dat dit het geval is en niet kramp-

achtig vasthouden aan wat er ooit was. Anders mis je de 

boot.’

Tot slot zegt De Wijk: ‘We moeten niet naïef zijn over 

de gevolgen van de nieuwe wereldorde. Vooral voor 

infrabeheerders is dat van groot belang. Zij moeten zich 

klaarmaken voor die nieuwe wereldorde en de nieuwe 

industriële revolutie. Elke organisatie moet voor zichzelf 

uitvinden hoe het zich verhoudt daartoe. Dat je daarbij 

van elkaars kennis, expertise en netwerk gebruikmaakt, 

is alleen maar verstandig.’

‘Wat zijn dan de 
kroonjuwelen die 

we sowieso zouden 
moeten beschermen?’
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Nieuwe opgaven voor het infrabeheer

Als adaptief 
je lief is
De vervangingsopgave van onze infrastructuur is groot, kapitaalintensief en valt in his-
torisch opzicht samen met andere grote maatschappelijke opgaven als de aanpassing 
aan klimaatverandering en de energietransitie. Daar liggen kansen voor vernieuwing, 
verjonging en verduurzaming, zegt ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
Maar zowel klimatologische als maatschappelijke ontwikkelingen zijn omgeven door 
onzekerheid. Kortom, geen eenvoudige opgave. De infrabeheerders hebben in deze 
een belangrijke verantwoordelijkheid voor adequate engineering van verschillende 
vervangings- en renovatieopties. Adaptief ontwerpen biedt kansen daarvoor, maar hoe 
doe je dat? AUTEURS MAARTEN VAN DER VLIST, MARK ZANDVOORT, MANON JÜTTE

In dit essay in een serie van 

drie voor NGinfra magazine 

gaan we in op deze vervan-

gings- en renovatieopgave met 

de focus op natte kunstwerken, 

zoals sluizen, stuwen, gemalen. 

We beginnen met het schetsen van 

de omvang van de opgave bij de 

natte kunstwerken. We verkennen 

wat infrastructuur is. Daarbij is 

het onderscheid tussen systeem-

functies en het gebruik daarvan 

van cruciaal belang. Vervolgens 

betogen we dat vervanging en 

renovatie een sleuteldossier is in 

het klimaatbestendig maken van 

Nederland. 

Vervangingsopgave natte 
kunstwerken
Natte kunstwerken zijn nodig 

om de natte infrastructuur als 

samenhangend geheel te laten 

functioneren. In het project 

Vervangingsopgave Natte Kunst-

werken (Rijkswaterstaat, 2015) 

heeft Rijkswaterstaat een overzicht 

gemaakt van het einde van de 

technische levensduur van ‘natte 

kunstwerken’. Einde levensduur is 

echter een gelaagd begrip omdat 

dergelijke kunstwerken veelal uit 

vier componenten bestaan: de 

fundering, de opbouw, de beweeg-

bare delen en de bedieningssyste-

men. Deze componenten hebben 

ieder een eigen levenscyclus. De 

fundering gaat veelal 100 jaar of 

meer mee, de opbouw circa 75 jaar, 

beweegbare delen circa 30 jaar en 

de bedieningssystemen circa 10 

jaar. Wanneer de fundering en de 

opbouw van kunstwerken aan het 

einde van hun technische levens-

duur zijn, dienen zich fundamen-

tele vragen aan die niet met de tra-

ditionele werkwijzen beantwoord 

kunnen worden. Dit zijn pregnante 

vragen, zoals: Is het kunstwerk 

nog nodig? Moet het op dezelfde 

locatie herbouwd worden? En met 

welke bestaande of nieuwe functi-

onaliteit en dimensies? De opgave 

voor Rijkswaterstaat is majeur en 

Dr.ir. Maarten van der Vlist is topspecialist 

adaptief watermanagement bij Rijkswa-

terstaat en Universitair hoofddocent aan 

de WUR

Dr. Mark Zandvoort is postdoc adaptief 

watermanagement bij de WUR en mede-

werker binnendienst TAUW

Drs. Manon Jutte MBA is strateeg energie-

transitie bij Alliander.
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de geraamde kosten lopen in de 

miljarden (fi guur 1).

Met het oog op de naderende 

veroudering van de kunstwerken 

is Rijkswaterstaat een tiental jaren 

geleden begonnen met het in kaart 

brengen van dit verouderingspro-

ces. Iedere 2 jaar wordt een progno-

se gegeven van de restlevensduur 

van kunstwerken en wordt een 

indicatie gegeven op welke termijn 

verschillende onderdelen aan ver-

vanging toe zijn. Het voorspellen 

van het einde van de technische 

levensduur is geen eenvoudige 

zaak. Het materiaal, het gebruik/

belasting en de condities waaron-

der een kunstwerk functioneert, 

zijn allemaal factoren waarvan 

afzonderlijk nog wel de ‘eindele-

vensduur’ is te bepalen, maar in 

combinatie is de voorspelbaarheid 

een grote uitdaging. 

Infrastructuur: systeem en 
gebruik
Van Twist en Veeneman (1999) 

defi niëren infrastructuur als niet-

bewegelijke assets (aangekochte, 

vaste activa ofwel kapitaalgoederen) 

voor transportprocessen. Deze 

assets (zoals bruggen, sluizen, 

viaducten, transformatorstations, 

havenkades, datacentra) verbinden 

locaties (nodig voor transport) en 

vormen daardoor een netwerk. 

Deze netwerken hebben vaak een 

specifi eke topologie, gekenmerkt 

door distributie (drinkwater, een 

enkele bron, veel bestemmingen), 

contributie (riool, veel bronnen, en-

kele bestemmingen), mesh (wegen, 

veel bronnen, veel bestemmingen) 

of lijn (pijplijn, enkele bron of punt, 

of lokale schaal een netwerk). 

De topologie bepaalt hoe vraag en 

aanbod functioneren: aanbieders 

aan de bron, afnemers als be-

stemming. Assets in het netwerk 

hebben allerlei functies zoals 

opslag (een parkeerplaats of een 

uiterwaard), stromen (autoverkeer, 

waterafvoer, rivier), vermogen 

of energie (de benzinepomp of 

het verval in geval van water), de 

richting wijzen (de kruising en de 

vertakking), een inhoud of modali-

teit (de auto en de bedding).

Rijkswaterstaat beheert het hoofd-

vaarwegennet en het hoofdwater-

systeem. Het hoofdwatersysteem 

betreft het zichtbare en recht-

streeks gemanipuleerde water (in 

het netwerk van kanalen, rivie-

ren, meren en zee) dat in directe 
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relatie staat tot het niet zichtbare 

en indirect gemanipuleerde water 

(ondiepe en diepe grondwater) 

altijd aan de orde is. Het ‘netwerk’ 

valt om het anders te zeggen niet 

te isoleren van zijn omgeving, het 

is gesuperponeerd op de natuurlij-

ke dynamiek van het watersysteem 

en de hydrologische kringloop. 

Andere infrastructuren zijn wel 

geïsoleerd van de omgeving zoals 

bijvoorbeeld gasleidingen, drink-

waterleidingen en elektriciteits-

kabels. Feitelijk is Rijkswaterstaat 

beheerder van het hoofdwaternet-

werk en zal daarbij altijd rekening 

dienen te houden met het natuur-

lijke watersysteem. Aanbod van 

en vraag naar oppervlaktewater en 

grondwater worden altijd begrensd 

door het proces van neerslag, 

afvoer en verbruik van water. 

Bij het beheer van het hoofdwater-

systeem is het onderscheid tussen 

systeemfuncties en gebruik van 

services van groot belang (Van der 

Vlist en Hagelaar, 1999). Sys-

teemfuncties, zoals de afvoer van 

water, ijs, sediment en biota, zijn 

direct gekoppeld aan de hydrologi-

sche kringloop, aangedreven door 

neerslag, verdamping en de afvoer 

van water. Gebruik vindt plaats 

door actoren die grond of water 

aanwenden voor hun doelen zoals 

landbouw en natuur. Daarnaast is 

water van belang voor de stabiliteit 

van dijken, keringen en funderin-

gen van infrastructuur en gebou-

wen. De beroepsvaart, visserij en 

recreatie maken eveneens gebruik 

van dat water. Deze gebruiksfunc-

ties zullen echter altijd functio-

neren binnen de bandbreedte van 

de natuurlijke dynamiek die ten 

grondslag ligt aan de systeemfunc-

ties. De systeemfuncties begrenzen 

de mogelijkheden van gebruik. Kli-

maatverandering grijpt met name 

aan op de systeemfuncties maar 

werkt direct door op het huidige 

gebruik, zeker waar dat geoptimali-

seerd is voor het huidige klimaat. 

Systeem-/netwerkverant-
woordelijkheid 
Verandering zoals door het klimaat 

werpt nieuwe vragen op naar de ba-

lans tussen systeem en gebruik. De 

infrabeheerder is systeemverant-

woordelijke. Dat is absoluut geen 

abstractie. In het Deltaprogramma 

had en heeft Rijkswaterstaat als 

infrabeheerder van het hoofdwater-

systeem nadrukkelijk de verant-

woordelijkheid voor het systeem en 

Een essay in drie delen

Infrastructuren, zoals het hoofdvaarwegennet, drinkwater-
leidingen en energienetwerken in Nederland, maar ook 
elders in de wereld, verouderen en met die veroudering 
rijzen de vragen: ‘Wat nu?’ en ‘Wat moeten we 
ermee? Het beantwoorden van die vragen 
is van groot belang. Deze zogeheten ver-
vangings- en renovatieopgaven vragen 
grote investeringen, de levensduur van 
deze netwerken betreft vele decen-
nia tot misschien wel een eeuw. 
Vervanging en renovatie is daarom 
een sleuteldossier om de infrastruc-
tuur weer aan te passen aan nieuwe 
eisen, nieuwe maatschappelijke 
behoeften en nieuwe klimatologische 
omstandigheden. Dat vraagt om gerichte 
engineering en herontwerp van infrastructu-
rele netwerken en onderdelen daarvan. In deel 1 
van dit essay gaan we hierop nader in. 

De opgaven zijn groot en de vraag is op welke wijze de 
besluitvorming hierover wordt voorbereid en welke rol de 
infrabeheerder daarin heeft. Die positie is niet helder, zo 
betogen we in deel 2 (in NGinfra 2, juni 2020), omdat 
de infrabeheerders in de jaren negentig jaren allemaal, 

zij het in verschillende mate, op afstand zijn gezet van 
het politiek-bestuurlijk centrum in Den Haag. De relatie 
tussen de budgetten van de infrabeheerders en de te 

leveren prestaties zijn vastgelegd in de vorm van 
prestaties, zoals gebruikerstevredenheid en 

beschikbaarheid. 

Assetmanagement, het regulier beheer 
en onderhoud, kwam daarmee 
centraal te staan en de discussies over 
de verdere toekomst verdwenen naar 
de achtergrond. Het politiek-bestuurlijk 
centrum kon zich daarmee meer op de 

politieke besluitvorming richten. De lan-
getermijnontwikkeling van de infrastructu-

rele netwerken zelf dreigt daarmee tussen 
wal en schip te vallen.

Er is dus een grote noodzaak om over de langetermijn-
opgaven voor het infrabeheer na te denken. Dat wordt 
in toenemende mate onderkend, maar er is geen goede 
voedingsbodem of plek voor deze discussie. In deel 
3 (in NGinfra 3, september 2020), verkennen we de 
mogelijkheden om deze discussie en besluitvorming te 
organiseren. We zetten diverse alternatieven op een rij.

De langetermijnontwikke-
ling van de infrastructurele 
netwerken zelf dreigt tus-
sen wal en schip te vallen
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de werking ervan. Rijkswaterstaat 

wordt daarop ook aangesproken 

in die zin dat tal van voorstellen 

voor aanpassing van delen van dat 

hoofdsysteem door Rijkswaterstaat 

beoordeeld worden op de effecten 

op het hele hoofdwatersysteem. 

Deze systeemverantwoordelijkheid

betreft de zorg voor het adequaat 

blijven functioneren van het 

hele systeem en de onderlinge 

afhankelijkheden onder 

veranderende omstan-

digheden. Dat betekent 

dat Rijkswaterstaat de 

voorstellen van diverse 

regio ś in totaliteit bekijkt 

en nagaat of het hoofdwa-

tersysteem hiermee wel 

goed blijft functioneren 

(Zandvoort et al. 2020).

Die systeemverantwoor-

delijkheid geldt ook voor 

andere infrabeheerders. 

TenneT verwoordt het als volgt: 

“Met behulp van systeemdiensten 

garandeert TenneT de elektrici-

teitsvoorziening in Nederland, lost 

het grote storingen op en zorgt het 

voor de balans tussen het aanbod 

van – en de vraag naar – elektri-

citeit.” Een dergelijke verantwoor-

delijkheid voor systeemfuncties of 

systeemdiensten hebben de meeste 

infrabeheerders voor hun eigen 

domein, al dan niet via de verant-

woordelijke ministeries, provin-

cies, waterschappen, gemeenten of 

aandeelhouders

Bij het steeds weer uitbalanceren 

tussen systeemfuncties en gebruik 

dienen zich nieuwe mogelijkheden 

en nieuwe verbindingen tussen 

infrastructuren aan. De mogelijk-

heid van het winnen van warmte 

uit oppervlaktewater is hiervan een 

voorbeeld. Thermische energie 

biedt een nieuw perspectief op het 

hoofdwatersysteem (en regionale 

watersystemen) en kan een belang-

rijke stap zijn in de energietransi-

tie. Zo hebben Rijkswaterstaat en 

Alliander in een pre-concurrentiële 

setting op De Bouwcampus geke-

ken of warmtewinning uit de Maas 

–geïntegreerd in stuw Grave, een 

geïntegreerd water-energiesysteem 

– perspectief kan bieden voor het 

verwarmen van gebouwen. De eer-

ste uit-

komsten van berekeningen zijn 

veelbelovend (Jütte en Van der 

Vlist, 2017). Warmtewinning uit 

oppervlaktewater kost niet veel 

ruimte, is fi nancieel aantrekkelijk 

en door de onttrekking van warmte 

aan het oppervlaktewater verbetert 

de waterkwaliteit. Maar er is nog 

een lange weg te gaan wat betreft 

de institutionele, juridische en ook 

fysieke inpassing ervan (Pot et al. 

In voorbereiding). Het vraagt ook 

om nieuwe business-, marktmodel-

len en om passende regelgeving op 

het grensvlak van infrastructuren. 

Deze infrastructurele integratie en 

de onderlinge afstemming van ver-

schillende besluitvormingslijnen, 

met verschillende vervangingscycli 

en verschillende marktmodellen, 

zijn belangrijke nieuwe te beant-

woorden vragen.

Sleuteldossier voor 
klimaatadaptatie
De natte kunstwerken vormen 

belangrijke stuurknoppen in het 

hoofdwatersysteem en hoofdvaar-

wegennet, nu en in de toekomst. 

De Nederlandse delta is volledig 

ingericht en functioneert goed. De 

droogte van 2018 laat zien dat het 

hoofdwatersysteem van Nederland 

goed ingericht is en dat de water-

beheerder het water naar die delen 

van Nederland kan sturen waar 

dat water het meest nodig is. 

Bij vervanging en renovatie 

komt het erop aan om actief 

te anticiperen op toekom-

stige klimatologische en 

hydrologische omstandig-

heden en maatschappelijk 

gebruik in termen van 

de ruimtelijke inrichting 

van het watersysteem, 

de functionaliteit van de 

natte kunstwerken en de 

landschappelijke inpassing. 

Vervanging en renovatie is 

het moment om deze nieuwe 

wensen en nieuwe omstandighe-

den te verdisconteren in locatie, 

dimensies en functionaliteit van de 

kunstwerken. 

De natte kunstwerken conditione-

ren met name de systeemfuncties 

ten behoeve van het maatschap-

pelijk gebruik. Zoals aangegeven 

grijpt klimaatverandering aan op 

de systeemfuncties van het water-

Noordersluis IJmuiden

Het voorspellen 
van het einde 

van de technische 
levensduur is geen 
eenvoudige zaak
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systeem. De veranderingen daarin 

geven randvoorwaarden voor het 

water- en ruimtegebruik. Maar de 

balans tussen systeemfuncties en 

gebruik is niet onproblematisch. In 

een artikel over adaptieve strate-

gievorming aan de hand van het 

Deltaprogramma IJsselmeergebied 

(Zandvoort et al. 2019) komt dit 

aan de orde. Het vertrekpunt daar 

was het laten meestijgen van het 

IJsselmeerpeil met de zeespiegel-

stijging van op termijn zelfs 1,5 

meter boven het huidige peil. Dit 

meestijgen met de zeespiegel is in-

gegeven door de zorg om het water-

systeem in het licht van klimaatver-

andering. Deze inzet op 1,5 meter 

peilstijging riep veel weerstand op 

en wel zodanig dat de onderliggen-

de zorg voor het watersysteem en 

een adaptieve aanpak overvleugeld 

dreigden te raken door de eisen en 

wensen van tal van specifieke ge-

bruikers. De onderliggende analyse 

laat zien dat participatie niet als 

vanzelf leidt tot een goede borging 

van de aanwezige systeemfuncties. 

De waterbeheerder als verantwoor-

delijke voor het beheer van de sys-

teemfuncties stond in deze keuze 

vrijwel alleen. Eenzelfde effect zien 

we bij de Omgevingswet. De grote 

nadruk op de wensen van gebrui-

kers en prestatie-eisen dringen de 

infrabeheerder in zijn verantwoor-

delijkheid als systeembeheerder in 

het defensief.

Toch zullen infrabeheerders 

als verantwoordelijken voor het 

functioneren van de infrastructuur 

voorstellen moeten doen voor de 

doorontwikkeling ervan. Zij heb-

ben immers verstand van hoe het 

systeem functioneert. Maar de in-

frabeheerder roept bij het doen van 

voorstellen al gauw weerstand op, 

omdat gebruikers andere beelden 

en een andere tijdshorizon hebben. 

Zo had Alliander in de winter van 

2019-2020 als doel om een wijk in 

Alkmaar van het gas af te halen. 

Dit stuitte op weerstand bij 6 van 

de 94 huishoudens. Toegeven 

betekent dat er een dubbele infra-

structuur moet worden aangelegd, 

namelijk verzwaring van het elek-

triciteitsnet en het vernieuwen van 

de verouderde gasleidingen voor 6 

huizen. Overigens maakt dit voor-

beeld ook duidelijk dat het in een 

vroeg stadium met elkaar in een 

pré-concurrentiële setting beden-

ken wat mogelijke perspectieven 

zijn, noodzakelijk is. We komen 

hier in essay III op terug.

Adaptieve planning en  
herontwerp 
Voor de doorontwikkeling van 

infrastructuur zullen aanpas-

singen en herontwerp aan de 

orde komen. Adaptatie komt van 

het Latijnse woord adaptare dat 

aanpassen betekent; aanpassen 

aan een veranderende omgeving. 

Bij klimaatadaptatie staat het 

aanpassen van de fysieke ruimte 

of ruimtelijke inrichting en de 

samenleving aan veranderende 
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klimaatomstandigheden centraal. 

Adaptatie in combinatie met 

klimaatverandering is in termen 

van een maatschappelijke opgave 

nieuw, omdat het hierbij gaat om 

aanpassing aan een specifieke 

vorm van onzekerheid, namelijk 

een niet-reduceerbare (ontische of 

stochastische) onzekerheid. Een 

onzekerheid die kenmerkend is 

voor complexe en chaotische syste-

men, zoals klimaat. Adaptief plan-

nen gaat uit van deze onzekerheid 

en helpt de speelruimte te bepalen 

voor toekomstige aanpassingen.

In het Deltaprogramma wordt in 

dit licht gesproken over adaptief 

deltamanagement (Van Rhee 

2012). Kenmerkend voor adaptief 

deltamanagement is: 

• het zoeken naar verschillende 

ontwikkelpaden in plaats van 

eindbeelden (‘adaptatie-paden’);

• het verbinden van kortetermijn-

beslissingen over de ruimtelijke 

inrichting en het watersysteem 

met langetermijnopgaven;

• het verkleinen van de kans op 

over- en onderinvestering door 

het waarderen van flexibiliteit van 

ontwikkelpaden;

• het verbinden van investeringsa-

genda’s met die van verschillende 

publieke en private partijen om 

synergie te realiseren.

In lijn hiermee is in het Nationaal 

Waterplan 2009-2015 aangegeven 

dat ‘Het kabinet anticipeert met 

een adaptieve aanpak op toekom-

stige ontwikkelingen. Daarmee 

kunnen we adequate maatregelen 

nemen, maar deze ook aanpassen 

aan nieuwe inzichten of veran-

derende ontwikkelingen. Bij een 

adaptieve manier van werken 

hoort een lerende houding gericht 

op het verwerven van nieuwe 

kennis, de durf om te experimen-

teren en het vermogen om met het 

onverwachte om te gaan.’ (NWP 

2009: 15)

Voor de toepassing van adaptief 

handelen op infrastructuur en 

specifiek natte kunstwerken zijn 

de vervangingscycli cruciaal. De 

tijdshorizon die in beschouwing 

dient te worden genomen is die van 

de cyclus van vervanging of reno-

vatie. Omgaan met onzekerheid 

en systeemtransformatie betreft 

dus die periode. Dat is ook van 

belang om over- en onderinveste-

ring te voorkomen door middel van 

flexibel herontwerp (Smet 2017). In 

het Bouwcampus-traject Grip op de 

Maas zijn op deze manier perspec-

tieven ontwikkeld voor het ontwerp 

van de zeven stuwen in de Maas. 

Adaptief ontwerp van de stuwen 

(adaptief kunstwerk), het ontvlech-

ten van de Maas als natuurlijke 

rivier en scheepvaart over kanalen 

(adaptatie en transformatie op 
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systeemniveau) en warmtewinning 

uit water (extra functionaliteit als 

onderdeel van het energiesysteem) 

zijn hier voorbeelden (De Bouw-

campus). Ook doorrekening voor 

Gemaal- en Spuicomplex IJmuiden 

(Van Vuuren et al. 2015) vormt 

goede aanknopingspunten

De opgave gedefinieerd
De opgave voor infrabeheerders bij 

het vervangen en renoveren van 

infrastructuur is het vroegtijdig 

verkennen van toekomstige veran-

deringen in de samenleving en het 

natuurlijk milieu, het zich ontwik-

kelend gebruik van de daaronder 

liggende waarden, de samenhang 

met andere infrastructuren. Es-

sentieel is het zichtbaar maken 

van de consequenties voor de (on-)

balans tussen systeemdiensten en 

gebruik. Deze balans is immers 

cruciaal voor een stabiel functione-

ren gedurende de levensduur van 

de betreffende (al dan niet ge-

combineerde) infrastructuur. Om 

besluitvorming hieromtrent voor te 

bereiden, zullen diverse alternatie-

ven ontwikkeld moeten worden.

Adaptieve planning en ontwerp biedt 

handvatten voor het ontwikkelen van 

alternatieven zowel op systeemni-

veau als kunstwerken. Met adaptief 

plannen worden te nemen investe-

ringsbeslissingen in de context van 

aanpalende investeringsbeslissingen 

van andere actoren geplaatst en 

geprojecteerd op langetermijnont-

wikkeling en -opgaven. De investe-

ringsbeslissing zal toekomstgericht 

moeten zijn en beslissers zullen 

de lange termijn zowel in termen 

van technische als functionele 

levensduur onder ogen moeten zien. 

Adaptieve infrastructuurplanning 

is het voorbereiden van beleids- en 

investeringsbeslissingen in infra-

structuur en kunstwerken waarin 

een balans dient te worden gevonden 

tussen de technische levensduur 

van het object, de systeemfuncties 

– onder andere in relatie tot klimaat-

verandering en de energietransitie 

– en veranderingen in gebruik op 

korte en langere termijn. Door de 

systemen en kunstwerken adaptief 

te ontwerpen kan de maatschappe-

lijke waarde ook op termijn ten volle 

benut worden. Dit vraagt om strategi-

sche sector overschrijdende overwe-

gingen ten aanzien van gewenste 

systeemtransformaties door middel 

van het herontwerp van infrastruc-

tuur, de engineering ervan en de 

randvoorwaarden daaromtrent. 

Deze opgave raakt echter ook aan 

de institutionele randvoorwaarden 

waaronder de betreffende infra-

structuur wordt beheerd en de 

politiek-bestuurlijke verhoudingen 

omtrent infrastructuur. Welke 

mogelijkheden heeft een infrabe-

heerder om adaptief te plannen? Is 

de infrabeheerder ingesteld op deze 

nieuwe opgave? Dat is het onder-

werp van deel II van dit drieluik, 

volgende keer in NGinfra magazine.
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Op zoek naar slimme gezamenlijke 
investeringskansen voor infrastructuur

Scenario’s voor 
een netwerk van 
netwerken
De Nederlandse infrastructuur verkeert in goede staat, maar om dit niveau te hand-
haven moet worden geïnvesteerd. Zo zijn bruggen, tunnels en viaducten technisch 
verouderd, wil Nederland van zijn gasinfrastructuur af én de energie-infrastructuur ver-
groenen. Daarnaast vereist het spoor investeringen in wissels, spoorbruggen en bevei-
ligingssystemen, worden luchtvaartnormen strenger maar stijgt de luchtvaartvraag, en 
zorgt de transformatie van een fossiel naar groener profiel voor uitdagingen voor de 
havens. Slim investeren is een must om in deze diverse behoeften te voorzien. Deze 
bijdrage laat met zes scenario’s zien wat slim investeren betekent.

AUTEURS ROBIN NEEF, STEFAN VERWEIJ, TIM BUSSCHER | ROBIN.NEEF@RUG.NL, S.VERWEIJ@RUG.NL, T.BUSSCHER@RUG.NL

S lim investeren betekent: afgestemde investe-

ringen binnen het netwerk van een infrastruc-

tuurbeheerder en tevens binnen het gehele 

infrastructuurnetwerk. Dit laatste noemen wij 

het netwerk-van-netwerken. Slim investeren betekent 

dus: samenwerking tussen infrastructuurbeheerders en 

zodoende investeringen afstemmen of zelfs bundelen. 

Dat afstemmen is niet eenvoudig. Het vraagt om inzicht 

in de wederzijdse invloeden tussen infrastructuurnet-

werken en het doorbreken van bestaande institutionele 

barrières. Maar ook om inzicht in de omstandigheden 

waaronder het netwerk-van-netwerken in de toekomst 

moet functioneren; denk aan technologische mogelijk-

heden, maatschappelijke wensen en klimatologische 

factoren.

In deze bijdrage gaan wij met de toekomstscenario’s uit ons 

onderzoek Responsive Infrastructure Through Responsive 

Institutions (RITRI) in op dat laatste onderdeel. Deze studie 

onderscheidt zich doordat ze helpt te anticiperen op investe-

ringsbesluiten in soms tegengestelde toekomstbeelden, juist 

door een perspectief op te werpen dat boven de huidige in-

frastructuursilo’s staat, maar vanuit de silo’s zelf komt. Wij 

presenteren de zes scenario’s hieronder als krantenartikelen 

uit 2050 als opmars naar die gedeelde anticipatie.

1. Infraconomie Revolutie
In dit scenario gaan een groeiende economie en 

groeiende investeringen in de infrastructuur hand in 

hand. Investeringskansen ontstaan voor een groot deel 

uit de vereiste infrastructurele uitbreidingen.
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Zo is de capaciteit per eenheid asfalt toegenomen door de 

ontvlechting van het personen- en vrachtvervoer. Dit ging 

gepaard met het verhogen van de aanleg van asfalt met 

ongeveer 30 procent ten opzichte van 2017. Daarnaast is 

fors geïnvesteerd in de binnenvaart om de positie van de 

Rotterdamse haven als mondiale topspeler te verzekeren. 

Hiervoor zijn onder andere verscheidene bruggen opge-

hoogd om schepen in de grootste klasse ook op cruciale 

binnenvaarten ruimte te geven. De ondergrondse infra-

structuur naar de haven is uitgebreid om fossiele brand-

stoffen voor ons land veilig te stellen door bijvoorbeeld 

de Nord Stream-verbindingen uit te breiden. Ook ProRail 

en Schiphol hebben geprofiteerd van en bijgedragen aan 

de economische groei. Zo is de lengte van het spoornet-

werk met ruim 50  procent toegenomen ten opzichte van 

2017, en zijn de hoeveelheid vluchten met zo’n 50 procent 

toegenomen ten opzichte van 2016.

De economische en infrastructurele groei heeft echter 

een keerzijde. Ondanks een verhonderdvoudiging van 

het verbruikte elektrische vermogen voor auto’s ten 

opzichte van 2016, blijkt de energiebehoefte te groot om 

fossiele brandstoffen voor weg, scheep- en luchtvaart uit 

te faseren. De CO2-uitstoot is daardoor met minstens 

20 procent gestegen voor transport over land en tot 50 

procent voor over zee en door de lucht. De sunk costs 

Nederlandse economie en  infrastructuur zegevieren
De grote investeringen in de infrastructuur van de af-gelopen decennia hebben de economie tot grote hoogte gestuwd. Voor het dertigste jaar op rij stijgt het bbp in Ne-

derland astronomisch. In vergelijking met 30 jaar geleden 
zijn de investeringen in zowel rijks-, spoor- als vaarwegen 
meer dan verdubbeld. Hierdoor kan er nu meer vracht dan 
ooit worden vervoerd en kan het personenverkeer voor het 
meer kennisgebonden werk zich optimaal verplaatsen.
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voor de vergroening van de zee- en luchtvaartvloot ble-

ken te groot om de uitstoot te verminderen. 

2. Veiligheid Revolutie
Centraal in dit scenario staat veiligheid. De 

maatschappelijke acceptatie van ernstige gewonden bij 

zoiets alledaags als verkeer heeft een nulpunt bereikt. 

De 90 procent reductie van ernstige verkeersgewon-

den op de weg ging gepaard met het wegnemen van de 

primaire veroorzaker: de menselijke fout. Automatisch 

rijden in rurale gebieden is de standaard, wat daar de 

verkeersveiligheid een enorme impuls heeft gegeven. In 

Randstedelijke gebieden is de realisatie van een sterk ge-

intensiveerd trein- en lightrailnetwerk gepaard gegaan 

met een vervoerssamenstellingswijziging van de auto 

naar de veiligere trein. Deze veiligheidsrevolutie kan 

worden verklaard vanuit de stijgende welvaart, waardoor 

meer gewicht wordt toegekend aan veiligheid.

Verdere veiligheidsverbetering is ontstaan doordat de 

Nederlander minder is gaan autorijden, maar liefst 25 

procent minder ten opzichte van 2016. De welzijnsshift 

legt de verandering uit: de werkweek is verkort omdat de 

Nederlander liever tijd spendeert met vrienden en fami-

lie dan met collega’s. De economie is daardoor gekrom-

pen met 10 procent ten opzichte van 2017. De positieve 

keerzijde van economische krimp is een filereductie van 

ongeveer 70 procent ten opzichte van 2017. Bovenstaan-

de ontwikkelingen gingen gepaard met een halvering 

van de weginfrastructuurkosten ten opzichte van 2016, 

en een stijging van 60 procent van de spoorinfrastruc-

tuurkosten.

Bovendien hielp de welzijnsfocus het milieu: er is 50 

procent landzijdige CO2-uitstootreductie gerealiseerd 

(ten opzichte van 2016). Uitstootreductie in de lucht-

vaart is echter amper gerealiseerd. 

3. Business as usual
Centraal in dit scenario is dat huidige trends 

doorzetten. Investeringskansen ontstaan omdat op alle 

modaliteiten groei ontstaat, zonder dat technologie 

de capaciteit van het gehele infrastructurele systeem 

vergroot. De automobiliteit is in 2050 bijvoorbeeld 

met ongeveer 30 procent toegenomen. De Nederlandse 

wegen bleken niet opgewassen tegen deze verkeersvolu-

mes en de files zijn anno 2050 gestegen met 50 procent 

ten opzichte van 2016. Om de mobiliteitsgroei te keren, 

werd vooral naar technologie gekeken, zoals de zelf-

rijdende auto. De technologie maakte de beloften niet 

waar. Zo gek is dat ook niet: technologische verandering 

zorgde in het verleden ook eerder voor meer dan minder 

infrastructurele vraag.

Ook het treinverkeer lijdt aan technologie-overschatting: 

het aandeel treinverplaatsingen ten opzichte van auto-

verplaatsingen is, net zoals de decennia voor 2020, sta-

biel gebleven. Beide verplaatsingen zijn wel in absolute 

zin gestegen – respectievelijk 30 en 35 procent – en ook 

de trein- en weginfrastructuur is uitgebreid, met wel 

20 procent. Echter, tegelijk gingen punctualiteits- en 

veiligheidsniveaus achteruit ten opzichte van de situatie 

in 2020. 

Het vrachtvervoer kent een veel grotere groei, met name 

de binnen- en zeevaart, tot wel 80 procent ten opzichte 

van 2017. Dit ging gepaard met een economische groei 

van 60 procent. De vraag rijst echter of de huidige bin-

nenvaartniveaus zijn vol te houden. Door het uitblijven 

van de milieu-urgentie en technologische oplossingen 

om schepen (en vliegtuigen) significant te vergroe-

nen, zijn CO2-niveaus ten opzichte van 2020 stabiel 

gebleven. Energie wordt efficiënter benut, toch zijn 

fundamentele milieuverbeteringen niet opgetreden. De 

toenemende klimaatverandering en droogte zetten de 

toekomst van de binnenvaart onder druk. Het is echter 

onduidelijk of maatschappelijk draagvlak bestaat om 

de milieuvervuilende luchtvaartsector onder ongeveer 

560.000 vluchten per jaar vanaf Schiphol te krijgen. 

4. De Groene Revolutie
De kern van dit scenario is dat Nederland vol 

inzet op zo groen mogelijk energiegebruik en zo min 

mogelijk milieuvervuiling. Investeringskansen zijn 

daar waar vergroening, wegverkeerreductie en vervui-

Nederlanders nog nooit 

zo gelukkig

Het World Happiness Report 2050 zet Nederland 

wederom met stip op 1 als het gelukkigste land van de 

wereld. Deze 2050-editie beargumenteert waardoor 

Nederland al jaren de lijst aanvoert. Het geheim lijkt 

een verandering die wordt betiteld als ‘welvaart naar 

welzijn’. Zo worden veiligheid en betrouwbaarheid 

wezenlijk hoger gewaardeerd dan automobiliteit en 

economische groei.

‘Techno-pessimisme’ woord van het jaar
Waar bleef toch die vierde industriële revolutie? Anno 2050 lijkt het tijd om te re昀氀ecteren op het (ruimtelijk) be-
leid van Nederland tot dusver. De term die alles omvattend 
lijkt: techno-pessimisme – woord van het jaar 2050.
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lende vlootafbouw of spoorintensivering nadrukkelijk 

voorkomen. 

De resultaten zijn ronduit spectaculair te noemen. Anno 

2050 is het aandeel infrastructuur-gerelateerde CO2-uit-

stoot met 85 procent gereduceerd ten opzichte van 2016. Bo-

vendien is het fossiele energieverbruik tot nul gereduceerd, 

terwijl voor alle vervoerswijzen in 2016 nog 750 petajoule 

fossiele brandstof (27.000 miljoen kilogram) nodig was.

Essentieel is de aandacht voor wat we niet zien. De on-

zichtbaardere zeevaart draaide op vervuilende stookoliën, 

maar bleef veelal buiten het oog van nationale territoria 

en milieubeleidsmaatregelen. Ook de luchtvaart was 

‘onzichtbaar’, bijvoorbeeld door het ontbreken van btw- en 

kerosinebelastingmaatregelen. Het zichtbaar maken van 

het onzichtbare heeft geleid tot grotere CO2-reducties: 

de emissies in de scheep- en luchtvaart zijn gedaald met 

respectievelijk 2000 en 4000 miljoen kilogram. Daarte-

genover is de energiebehoefte toegenomen, zoals het meer 

‘zichtbare’ autoverkeer is toegenomen van 1 petajoule elek-

trische energieverbruik in 2016 tot zo’n 200 petajoule nu.

Kortom, anno 2050 is het onzichtbare zichtbaar aange-

pakt: first movers-beleid heeft een waterstof- en onder-

grondtransitie bespoedigd. Bovendien zijn oude, zeer 

vervuilende, zee- en luchtvaartuigen versneld vernieuwd 

door verscheidene vloot-afbouwstimuleringsmaatrege-

len. Ook mobiliteitsreductie, gepaard met mobiliteits-

prijsbeleid, leverde belangrijke milieubijdragen: zo ver-

minderde het weg- en vrachtverkeer met 30 procent en 

verdubbelde het aantal treinkilometers voor personen en 

vracht. Bovenstaande was mede mogelijk dankzij breed 

maatschappelijk draagvlak: termen als vliegschaamte en 

treintrots zijn alledaags geworden. Dat er veel geld gaat 

naar groene innovatie vinden we niet meer dan normaal. 

5. De Technologische Revolutie
Technologische innovaties rondom infrastruc-

tuur, die positief bijdragen aan diverse maatschappe-

lijke wensen, en efficiënt ruimtegebruik kenmerken 

dit scenario. Investeringskansen liggen bij efficient 

ruimtegebruik in plaats van massale infrastructurele 

uitbreiding: komen er bijvoorbeeld grote 3D-printplaza’s 

of virtualrealitytheaters aan de randen van steden of 

op het huishoudenniveau? En wat zijn de transportcon-

sequenties van innovaties; bijvoorbeeld intensievere 

vrachtvervoerstromen omdat trucks, treinen en schepen 

vaker zwaarder beladen zijn? 
Groene successen dankzij 

doorbreken onzichtbaarheid

Het Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) heeft anno 2050 opnieuw de klimaatbalans 

opgemaakt. Wat blijkt? De wereld is steeds groe-

ner geworden dankzij nadrukkelijke aandacht voor 

onzichtbare vervuilers – scheepvaart –, onzichtbare 

infrastructuur – ondergrondse – en onzichtbare beleids-

maatregelen – mobiliteitsprijsbeleid.

‘Technologie als verlosser’, mits we samenwerken
De fysieke leefomgeving leek in een gordiaanse knoop te zitten: astronomische bedragen waren vereist voor klimaatbestendigheid, woningbouw, vervangingsopgave 

transportcapaciteit, kwaliteit van leven en energietransitie. 
Niemand durfde in 2020 te dromen dat met beperkte mid-
delen deze uitdagingen voldoende konden worden aan-gepakt. Cruciale ontwikkeling in de stap van droombeeld 
naar werkelijkheid: sterk samengaan van technologische 
en sociale innovatie.
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Anno 2050 lijkt het gemakkelijk terugkijken: de oplos-

singen voor ruimtelijke crises komen vanzelf als ICT-

budgetten van overheden en bedrijven worden verhoogd 

van 25 naar 65 miljard euro per jaar, en research & 

development van 12 naar meer dan 20 miljard per jaar.

Natuurlijk waren er in 2020 dromen over infrastruc-

tuurkostenbeperking. Bijvoorbeeld door intelligent 

assetmanagement (slimmer onderhoud), efficiënter 

mobiliteit organiseren via Mobility as a Service (MaaS), 

zelfrijdende voertuigen op de weg en het spoor (ATO) 

en slim systeemmanagement zoals ERTMS en hoogfre-

quent spoor. Maar dat de totale infrastructurele kosten 

slechts zo’n 8 procent stijgen terwijl de netwerken zo’n 7 

procent uitbreiden, dat was wel een hele stoute droom.

Met minder middelen meer maatschappelijke wensen 

inwilligen: innovatie ging ook gepaard met aanzienlijke 

betrouwbaarheidsverbeteringen – 20 miljard minder 

voertuigverliesuren en spoorpunctualiteit tot wel 95 

procent – en 50 procent minder ongevallen. Het lijkt 

erop dat concrete technologische innovaties de mobi-

liteitsvraag verkleinen. Denk aan 3D-printen dat de 

vrachtvervoervraag vermindert, of verbeterde virtual 

en augmented reality die 25 procent luchtvaartafname 

bewerkstelligen. 

Technologische innovatie kon niet op zichzelf die gor-

diaanse knoop ontrafelen. Juist sociale samenwerking 

verhoogde het functioneren van het infrastructuurnet-

werk, zoals verkeerstromensturing over de Nederlandse 

wateren en vermindering van goederentransportkilo-

meters dankzij leegvervoerreductie. Deze governance-

verbetering gaat samen met bijvoorbeeld 10 procent 

scheepvaart-sluisnormtijdstijging en met een on time 

performance-groei in de luchtvaart van meer dan 20 

procent. Technologische innovatie én samenwerken 

gingen zodoende gepaard met 50 procent economische 

groei en halveerde de CO2-uitstoot.

6. De Gemiste Boot Revolutie 
Dit scenario kenmerkt zich door het traag ont-

staan van draagvlak voor milieubewust handelen: kli-

maatakkoorddoelen zijn niet behaald. De investerings-

kansen zouden kunnen liggen in het transformeren van 

bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld, is anticiperen op 

de combinatie van spoorkabels met elektrische laadin-

frastructuur mogelijk, zonder niet te grote delen van het 

energienet te herdimensioneren?

In 2020 wilden de Nederlandse Trumpen niet achter-

uitgaan op thema’s als mobiliteit, betrouwbaarheid en 

economie als dat leidt tot enkel stilstand in plaats van 

vooruitgang op klimaatgebied. De klimaatspijbelaars 

waren daarentegen overtuigd van verminderen: ‘Dat 

meer, meer, meer-denken is misschien leuk voor de 
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boze burger-generatie, maar het klimaat blijft enkel 

leefbaar als we minderen.’ De Nederlandse Trumpen 

en Thunbergen kwamen tot talloze compromissen: we 

investeren extra in spoor zodat we 30 procent meer 

spoorinfra realiseren in vergelijking met 2017, maar 

alleen als we de weginfrastructuur ook met 10 procent 

kunnen uitbreiden. Dit ging gepaard met stijgende mo-

biliteit (meer dan 10 procent auto, meer dan 60 procent 

trein) en infrastructuurkosten (40 procent meer). De 

uitstoot bleef hoog: een modal shift naar de betrekkelijk 

schonere binnenvaart was onaantrekkelijk vanwege de 

aanhoudende droogte.

Klimaatspijbelaars zetten zodoende in op vergroening, 

vergelijkbaar met de gele vestjes voor klimaatscepsis. 

Het gevolg? Wederom een compromis: de hoeveelheid 

vliegbewegingen werd met een kwart teruggedrongen 

en technologische innovatie (investeringstoename van 

20 miljard euro) – bijvoorbeeld middels biobrandstof-

fen en elektrisch transport – moest de rest doen. Het 

fossiele energiegebruik bij met name lucht- en scheep-

vaart bleef hoog (reducties van respectievelijk 35 en 45 

procent). Zodoende was de totale infrastructuur-gerela-

teerde CO2-uitstoot hoger dan het 49 procent-niveau ten 

opzichte van 1990. Verliezers: de klimaatspijbelaars.

Van scenario’s naar slim investeren
Onze scenario’s kunnen bijdragen aan het inzichtelijk 

maken van slimme investeringsstrategieën: strategieën 

die positief bijdragen aan het functioneren van het 

netwerk-van-netwerken in meerdere scenario’s (Neef et 

al., 2018). Bovendien kunnen de scenario’s aanzetten 

tot denken over afstemmen of bundelen van die investe-

ringen. Dat dwingt bijvoorbeeld te kijken naar waar en 

wanneer voor andere beheerders een verouderingscyclus 

zijn einde nadert of nieuwe behoefte ontstaat.

De scenario’s wijzen uit dat juist deze interactie van 

de verschillende netwerken wezenlijk anders is in de 

geschetste toekomst. Het Gemiste Boot-scenario gaat 

uit van een toekomst waar de afzonderlijke netwerken 

spaarzaam elkaars interdependenties benutten. Daarte-

genover kan het Groene of Technologische scenario zich 

enkel ontvouwen in het geval er nadrukkelijke visie, 

coördinatie of zelfs integratie van de netwerken plaats-

vindt. 

Alarmerende conclusie
Uit de studie blijkt tevens dat voor deelnemende infra-

structuurbeheerders de ‘Gemiste Boot Revolutie’ als 

zeer waarschijnlijk scenario overblijft. Dat is alarme-

rend. Nog alarmerender kan zijn dat de groene, vei-

ligheids- en technologiescenario’s vooral als wenselijk 

worden bestempeld in plaats van haalbaar. Belangrijke 

redenen betreffen het sectoraal aanpakken van capaci-

teitsoptimalisatie en visie. Een afwegingskader dat helpt 

om beslissingen te nemen die mogelijk niet de meest 

efficiënte zijn voor het eigen netwerk, maar wel voor het 

netwerk-van-netwerken als geheel, lijkt een uitkomst.  

Dit toont het belang om aan de slag te gaan met de ont-

wikkeling van een netwerk-van-netwerkenvisie. 
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Boze burgers vs. klimaatspij-

belaars: en de winnaar is …

Herinnert u zich Greta Thunberg nog? De milieuactiviste 

die in 2018 opriep tot strenger klimaatbeleid? En Donald 

Trump, de protectionistische Amerikaanse president die de 

VS terugtrok uit het Parijs Akkoord? Deze boze burger vs. 

klimaatspijbelaar-strijd barste ook in Nederland los. Anno 

2050 zijn we sociaaleconomisch niet achteruitgegaan, 

maar wel qua klimaat. Winnaar: boze burger.
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EXPER IENCE  

Een wereld 
te winnen op 
InfraExperience
Een smartphonefabrikant speculeert erop dat gebruikers regelmatig een nieuw toe-
stel aanschaffen. Er zijn weinig mensen te vinden die een modelletje van vijf jaar 
oud nog steeds gebruiken. Dit is bij infrastructuur wel anders. Wegen, sporen, 
kabels en leidingen worden aangelegd en zijn decennialang in gebruik. Infrastruc-
tuur bepaalt voor een groot deel hoe ons land eruitziet en maakt het herkenbaar. 
De infrasector is daarmee uniek in zijn soort. Het infrabeleid vergt een grote mate 
van langetermijndenken en adaptief vermogen. Dit bijzondere aspect van de infra-
wereld, gaat NGinfra laten zien op de InfraExperience.



NGINFRAMAGAZINE  45

 THEMACENTER

A lle infrastructuren 

hangen met elkaar 

samen en daarom is 

samenwerking tussen 

infrabeheerders steeds belang-

rijker. De aanleg van een nieuw 

spoor leidt tot extra stroombehoef-

ten. Een nieuwe woonwijk heeft 

stroom, drinkwater en riolering 

nodig. Bovendien vinden inwoners 

het prettig als er wegen en fiets-

paden liggen en misschien zelfs 

een lightrail. Op, onder en boven 

het maaiveld ligt er een wereld aan 

infrastructuren.

Deze kenmerken gaat NGinfra, 

in samenwerking met de part-

nerorganisaties, overbrengen op 

bezoekers van de InfraExperience. 

Bewust in samenwerking met 

verschillende partners; bij alle 

infrabeheerders spelen namelijk 

vergelijkbare issues waar de onder-

linge afhankelijkheden duidelijk 

naar voren komen. NGinfra gaat 

dit in kaart brengen door mid-

del van twee impactcases. Met 

als doel: het enthousiasmeren 

van young professionals voor de 

infrasector. De hele infrasector 

heeft behoefte aan jonge mensen, 

om Nederland ook in de toekomst 

van goede infrastructuur te kun-

nen voorzien. En juist het unieke 

karakter van infrastructuur maakt 

dat het een zeer uitdagende sector 

is om in te werken.

De vragen tijdens de impactca-

ses zijn simpel, de antwoorden 

een stuk ingewikkelder. Op de 

InfraExperience toont NGinfra 

twee toekomstschetsen: er valt 

de komende jaren structureel 40 

mm meer regen per maand en 

er komen de komende tien jaar 

1.000.000 miljoen mensen bij in 

de Randstad. Met daarbij de vraag 

aan deelnemers: hoe moet de 

infrasector hierop inspelen? Ver-

tegenwoordigers van Rijkswater-

staat, Vitens, ProRail en Schiphol 

komen vervolgens vertellen hoe ze 

acteren op deze mogelijke toe-

komstbeelden en wat dit betekent 

voor de dagelijkse werkzaamhe-

den. Daarna mogen de deelnemers 

aan de slag: wat als zij het voor het 

zeggen hadden?

NGinfra is foundingpartner van 

de InfraExperience, een nieuw 

evenement georganiseerd door 

Rotterdam Ahoy. De InfraExpe-

rience komt voort uit een toene-

mend aantal studenten dat aanwe-

zig is op de vakbeurs InfraTech, 

in combinatie met de toenemende 

vraag vanuit infrabeheerders naar 

young professionals. Tijdens de 

InfraExperience kunnen HBO/

WO studenten, starters en young 

professionals ervaren hoe het is 

om te werken binnen de infras-

ector en welke ontwikkelingen 

er spelen. Ook NGinfra gaat met 

zijn eigen activiteit young profes-

sionals enthousiasmeren over de 

infrasector. 

De InfraExperience van 23 april 

2020 in de Onderzeebootloods 

te Rotterdam is uitgesteld tot 

12 november 2020!!

Kijk voor meer informatie op 

www.infraexperience.com.
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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 

i n f o @ n g i n f r a . n l  •  w w w . n g i n f r a . n l  •  t e l e f o o n :  + 3 1  ( 0 ) 1 5  2 7 8  2 5  6 4

T H E M A C E N T E R 

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

den en voeten geven en zichtbaar kr椀樀gen op 

 

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

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

van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 

data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 

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

WAARDE VAN 

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

T H E M A C E N T E R

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

T H E M A C E N T E R

TOEKOMST

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

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

De coalitie, die inhoudelijk samenwerkt met NGinfra, 
is ontstaan vanuit het transitieprogramma Ambitie 
2020 van MVO Nederland/De Groene Zaak. In 
januari 2016 werd de samenwerking offi cieel 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.



NEDERLAND VERWELKOMT DE INTERNATIONALE 
INFRASTRUCTUUR COMMUNITY

isngi.org

12-15 januari 2021

Hét internationale event waar infrawetenschap 
en infrapraktijk elkaar ontmoeten, kennis  

uitwisselen en kennis verrijken.

ISNGI 2021 valt samen met InfraTech 2021. Nog meer kans 
voor interactie tussen wetenschap en praktijk.

SAVE THE DATESAVE THE DATE


