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INFRA IN  BEELD  

Ruimte op de wegen

Een opvallend beeld van Knooppunt Hoevelaken op een doorde-
weekse dag tijdens de eerste weken van de corona-crisis. Net als 
op andere doorgaans drukke punten in het Nederlandse en Euro-
pese wegennet is het uitzonderlijk rustig. Files waren verdwenen 
als sneeuw voor de zon, zelfs tijdens de spits. Op sommige punten 
werd een teruggang van 65 procent gemeten in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar. Bijgevolg daalde ook de geluidsover-
last en werd de lucht schoner. Bewoners van woonwijken aan de 
snelweg konden de vogels weer horen fluiten en hadden minder last 
van hun luchtwegen. 
Naarmate de weken vorderden nam het autoverkeer in stapjes toe, 
opmerkelijk genoeg in het weekend net zo hard, zo niet harder dan 
doordeweeks. Dat had vooral te maken met het mooie lenteweer, 
waardoor mensen met eigen vervoer er op uit trokken. De eerste 
files stonden op de wegen naar de kust.
Naar verwachting keren de files ook op de andere ‘bekende’ pun-
ten weer snel terug, nu de coronamaatregelen worden afgebouwd. 
Het is de vraag of het autoverkeer niet sneller zal toenemen in 
verband met de beperkte capaciteit in het openbaar vervoer.   
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HOOFDREDACT IONEEL  

Het denken over 
de toekomst 
moet doorgaan
Het is op het moment van schrijven 
alle hens aan dek bij de infrapart-
ners. Het lijkt erop dat de situatie 
rondom het coronavirus nog wel 
even aan zal houden. Het is dan ook 
erg spannend voor veel van de part-
ners die bij ons zijn aangesloten. 

Schiphol mist omzet en daar liggen 
veel activiteiten stil. Daarbij komt ook 
een andere vraag om de hoek kijken: 
zijn investeringen nog wel verstandig 
in deze tijd? Alliander kent een ver-
anderde energievraag nu Nederlan-
ders massaal thuis aan het werk zijn. 
Dat bovenop de energietransitie die, 
zie het interview met Daan Schut, 
volop aandacht vraagt. Vitens ziet 
aansluitend het waterverbruik stijgen 
en vraagt in de lente al om zuinig te 
zijn met water. De droogte treft hen. 
Rijkswaterstaat haalt onderhoud naar 
voren omdat er nu minder wegge-
bruikers zijn en de bouw aan de slag 
moet kunnen blijven. De haven van 
Rotterdam kent een forse teruggang 
van goederenoverslag. ProRail moet 
na een forse teruggang nu weer 
rekening gaan houden met meer 
treinen. Op het moment dat u dit 
leest, zijn we net onze eerste ervarin-
gen aan het opdoen met openbaar 
vervoer in de 1,5 meter samenleving. 

Van tevoren heeft ProRail scenario’s 
bedacht over hoe dat moet op het 
perron, het station, in de trein zelf. 
En dan verder vanaf ‘Adaptief 
aanpassen. Adaptief aanpassen aan 
de constant nieuwe situatie, lijkt het 
devies.  

De schouders eronder 
Als NGinfra proberen we te helpen 
waar dat kan. Dat kon bijvoorbeeld 
bij het Themacenter Data & Security. 
Daar kwam de vraag ‘wat is jullie 
beleid ten aanzien van thuiswerken?’ 
op tafel en de leden deelden snel 
kennis via videobellen. Het is mooi 
om te zien dat partners elkaar zo 
snel vonden. Sowieso omarmden we 
als bestuur, themacenters, program-
maraad en partners in no time de 
digitale middelen om de vaart er 
bij de verschillende projecten in te 
houden. Dat verdient complimen-
ten. Bijvoorbeeld de workshops van 
Systeem Overstijgende Datagedreven 
Impactcases (zie verderop in dit 
magazine) gingen online aangepast 
door. Alsof er niets aan de hand 
was. Al met al heerst er een stem-
ming van de schouders eronder. 
Aangepast weliswaar, maar we gaan 
wel door. 

De kok niet storen 
Als Themacenter Toekomst Verken-
nen willen we graag naar scenario’s 
toe zodat we op basis daarvan 
betere beslissingen voor onze infra-
structuren kunnen nemen. De huidige 
coronacrisis toont aan dat het opstel-
len van dergelijke scenario’s van het 
grootste belang is. Maar de vragen 
die we voor toekomstbeelden willen 
stellen over de dag van morgen, 
komen vandaag niet goed uit. Lo-
gisch ook. Als het spannend is in de 
keuken, moet je de kok niet storen. 
Maar je moet wel klaarstaan met het 
bord als hij alsnog het gerecht wil 
serveren. Die tijd komt zeker. Met het 
meer openstellen van de economie, 
komt er ook lucht om na te denken 
over de dag van morgen. 

Een denkfout 
Bij tal van online webinars merk ik 
wel dat er een denkfout optreedt. 
Veel sprekers doen daar de oproep 
om nu versneld de transitie te maken 
naar duurzame doelen. Dat we die 
transitie moeten maken, daar bestaat 
geen twijfel over. Ook ik maak me 
daar sterk voor. Ik zie ook dat onze 
partners daar volop mee bezig zijn. 
Maar, als de kruitdampen van co-
rona zijn opgetrokken, zien we pas 
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wat voor een schade de crisis heeft 
toegebracht. Miljarden en miljarden 
zijn uitgegeven. Die moeten we met 
elkaar betalen. We weten nog niet 
of en hoeveel werkeloosheid er ont-
staat. En duurzame doelen gaan wel 
over people, planet en profit. Waar 
er voorheen meer ruimte was voor 
de duurzame businesscase, ook al 
kon deze nog niet goed uit, is mijn 
angst dat deze nu niet of minder 
makkelijk rondkomt. Ik hoor mensen 
zeggen dat ze blij zijn dat er minder 
gevlogen wordt, maar wat doet dat 
dan voor onze nationale luchthaven, 
de achterliggende economie en onze 
luchtvaarttrots KLM? 

Waar komt prioriteit te lig-
gen? 
Het is denkbaar dat veel Nederlan-
ders na de coronacrisis geen baan 
meer hebben en dat de prioriteit 
komt te liggen bij het bieden van 
maatschappelijk perspectief voor 
hen. Dat wil niet zeggen dat de 
duurzame doelen anders worden. 
Nee, integendeel. Ook wij blijven 
daar als NGinfra voor knokken. 
Maar ik wil tegelijkertijd wel rea-
lisme aanbrengen. Het gaat wat mij 
betreft om de brede welvaart en als 
één van de belangen van people, 

planet en profit klem komt te zitten, 
dan zouden de anderen wel eens 
minder aandacht kunnen krijgen. Ik 
zie dat nu al in de politiek gebeu-
ren. Op bedrijfsniveau is dat ook 
zo. Wie brand heeft in de keuken, 
gaat eerst blussen. Dan gaat de 
operatie voor. Daarna komen weer 
de andere focuspunten. 

Denken moet doorgaan
Het denken over de duurzame 
toekomst moet wel doorgaan. Al 
was het maar om afhan-
kelijkheden van elkaars 
systemen in kaart te 
kunnen brengen, zoals 
we op verschillende 
plaatsen binnen 
NGinfra doen. Ik 
ben ervan overtuigd 
dat we alleen zo 
een volgende crisis 
beter aankunnen. 
Doordat we er beter 
op voorbereid zijn. 
Met zogeheten impact 
journey’s die precies laten 
zien waar het schuurt op het 
vlak van de ene naar de andere 
infrabeheerder. Van aparte silo’s 
gaan we naar gezamenlijkheid. 
Daarbij neem ik graag de strijd-

baarheid over die Maxime Verha-
gen, voorzitter van Bouwend Neder-
land, in dit magazine tentoonspreidt. 
Samen kunnen we de crisis aan. 
Daarbij is NGinfra het orgaan om 
die gezamenlijkheid krachtig vorm te 
geven. Alsof we één infrabedrijf zijn.

Aernout van der Bend
Algemeen directeur NGinfra
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Royal Schiphol Group neemt aan-
vullende maatregelen om financieel 
gezond te blijven. Dat is nodig 
vanwege de gemiste inkomsten als 
gevolg van de COVID-19-pande-
mie. Kern van de maatregelen: niet 
uitkeren van dividend, uitstel van 
betaling van variabele beloningen 
en opschorting van eventuele sa-
larisverhogingen. Eerder maak-
te Schiphol al bekend zijn financi-
ele doelstellingen bij te stellen.

Schiphol heeft aan de aandeelhou-
ders (Nederlandse Staat, gemeente 
Amsterdam, gemeente Rotterdam en 
Aeroports de Paris (Groupe ADP)) 
voorgesteld om niet over te gaan tot 
het uitbetalen van het dividend over 
2019. Het gaat om een bedrag 
van 151 miljoen euro. De aandeel-
houders hebben hier in de aandeel-
houdersvergadering op dinsdag 
14 april 2020 mee ingestemd. 
Schiphol laat weten deze maatregel 

te betreuren, omdat hiermee ook de 
aandeelhouders financieel worden 
geraakt. De schikking is echter 
nodig voor de luchthaven om zelf 
financieel gezond te blijven.

Loonmaatregelen
Ook treft Schiphol na overleg met 
de vakbonden en de onderne-
mingsraad een aantal loonmaat-
regelen. De variabele beloning 
van de directie en medewerkers 
over 2019 wordt vooralsnog 
niet uitgekeerd en eventuele 
loonsverhogingen worden op-
geschort. Verder maakt Schip-
hol gebruik van het financiële 
steunpakket dat de Nederlandse 
overheid voor alle bedrijven in 
Nederland heeft opgezet. Andere 
verzoeken voor steun heeft Schiphol 
niet gedaan.

(bron: Schiphol Group)

Vervroegde werkzaamheden Schipholtunnel
Strukton heeft het onderhoud van de Schipholtunnel eer-
der aangepakt dan gepland. Dat was mogelijk doordat 
er vanwege het coronavirus een stuk minder treinen re-
den, meldt opdrachtgever ProRail. De monteurs volgden 
tijdens hun werk de richtlijnen van het RIVM.

ProRail, dat de klus uitvoerde met Strukton, zegt dat het co-
ronavirus heeft geleid tot een vermindering van 85 procent 
in het aantal reizigers. Met als gevolg dat er minder treinen 
ingezet hoeven te worden, waardoor sommige stukken 
spoor buiten gebruik kunnen blijven. Dat was bijvoorbeeld 
het geval bij de oudste van de twee buizen in de Schiphol-
tunnel.

Onderhoud zonder reizigershinder
Daardoor was het mogelijk om de 7,3 kilometer aan spoor-
staven eerder dan gepland te vervangen. Deze werkzaam-
heden zouden normaal gesproken meerdere weekenden 
in beslag nemen en worden uitgespreid over dit jaar en 
volgend jaar. Omdat de tunnelbuis nu langere tijd buiten 
gebruik was, is bijna al het werk tussen 30 maart en 6 
april al gedaan.

‘De aanleiding is ontzettend 
triest’, reageert projectmana-
ger Alf Smolders. ‘Maar door 
de uitgedunde dienstregeling 
konden we het onderhoud eerder 
en zonder reizigershinder inplan-
nen. Iedereen heeft meteen supersnel 
geschakeld.’

Onderhoud al langer in de planning
Het onderhoud stond al langer in de planning, want een 
aantal van deze spoorstaven stamt nog uit de jaren zeven-
tig en eind jaren negentig. Uit routinecontroles bleek dat 
de staven sneller sleten dan aanvankelijk gedacht. In het 
najaar van 2019 zag ProRail ook corrosie aan het metaal 
aan de onderzijde van de spoorstaven. De slijtage werd in 
januari bevestigd toen er door een breuk in een spoorstaaf 
even geen treinen konden rijden.

(bron: Cobouw)

Corona dwingt Schiphol tot aanvullende financiële maatregelen
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Het eerste kwartaal van 2020 was door de coro-
napandemie op mondiale schaal een zeer uit-
zonderlijke periode, met ernstige verstoringen 
in productieprocessen en logistieke ketens. 
De ongekende situatie heeft grote impact op 
onder meer knooppunten van internationale 
handelsstromen. Zo ook op de haven van 
Rotterdam. De overslag bij Havenbedrijf 
Rotterdam daalde in het eerste kwartaal met 
9,3 procent ten opzichte van dezelfde peri-
ode vorig jaar, naar 112,4 miljoen ton.

Bij de cijfers dient gememoreerd te worden dat 
het eerste kwartaal van 2019 recordvolumes 

zag in containeroverslag, lng en biobrandstoffen.

Ongekende disrupties
Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘We 

staan gesteld voor ongekende disrupties waarbij de 
haven van Rotterdam als vitaal proces een bijdrage wil 
blijven leveren aan de samenleving. Een afname van het 
overslagvolume tussen 10 en 20 procent op jaarbasis 
lijkt zeer waarschijnlijk. Deze prognose is afhankelijk van 
de duur van maatregelen en de snelheid van herstel van 
productie en wereldhandel.’

In het eerste kwartaal waren er ook lichtpuntjes voor 
Havenbedrijf Rotterdam. De overslag van containers was 
vrijwel gelijk aan die in dezelfde periode vorig jaar. Ook 
de overslag van biomassa bleef groeien. Grote investe-
ringsprojecten gaan ondertussen gewoon door, zoals de 
aanleg van de Container Exchange Route, het Theemsweg-
tracé en haveninfrastructuur voor de productielocatie van 
smoothie-maker Innocent.

(bron: Havenbedrijf Rotterdam)

12 november 2020
Infra Experience 
RDM Onderzeebootloods
Rotterdam

15-17 september 2021 
International Symposium for Next Generation Infrastructure
Nederland

A
ge

nd
a

Overslagvolume Havenbedrijf 
Rotterdam fors gedaald
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Het drinkwatergebruik is sinds 
de start van de coronacrisis sterk 
gestegen. In de maand maart 
zag drinkwaterbedrijf Vitens een 
toename in het watergebruik van 
1 miljard liter, een stijging van 2,5 
procent ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar. In de eerste 
14 dagen van april werd opnieuw 
1 miljard liter meer gebruikt, een 
stijging van 7 procent.

Een van de gebruikshoogtepunten 
ligt op zaterdag 11 april. Toen 
werd er maar liefst 20 procent meer 
drinkwater gebruikt dan normaal: 
ongeveer 200 miljoen liter extra. 
‘Dat is een piek die Vitens normaal 
gesproken alleen op warme zomer-
dagen ziet’, zegt een woordvoerder 
van het drinkwaterbedrijf.

Watergebruik neemt al jaren 
toe
Deze stijging heeft volgens Vitens 
als oorzaak dat mensen door de 
coronamaatregelen aan huis zijn ge-
bonden en dankzij het mooie weer 

massaal aan het tuinieren zijn. Uit 
de cijfers blijkt dat er al volop wordt 
gesproeid. Vitens ziet al 6 jaar op 
rij het watergebruik toenemen, wat 
neerkomt op 7,5 procent groei. 
Deze toename is volgens het bedrijf 
niet volledig toe te schrijven aan 
het toenemend aantal inwoners 
van Nederland.

Vitens roept op tot verantwoord 
watergebruik, zeker omdat 
het droge weer aanhoudt. ‘De 
grondwaterstanden die op peil 
waren, worden nu extra belast. 
Dat houdt in dat er meer water 
wordt gebruikt dan er op natuurlijke 
wijze, door bijvoorbeeld regen, 
terugvloeit in de grondwaterbronnen 
die Vitens gebruikt voor het maken 
van drinkwater.’ Het bedrijf deelt via 
verschillende kanalen tips over wa-
tervriendelijk tuinieren, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van een regenton 
en het aanbrengen van droogtebe-
stendige planten.

(bron: ANP, NOS, Vitens)

Sterke stijging watergebruik tijdens coronacrisis

Samen op het goede spoor met verbreding A27
De verbreding van de A27 tussen 
Houten en knooppunt Hooipolder 
is niet alleen voor Rijkswaterstaat 
een groot project. De A27 kruist op 
dit traject namelijk op twee plekken 
het spoor. ProRail en Rijkswater-
staat werken daarom intensief 
samen.

Dat de infrastructuren van ProRail en 
Rijkswaterstaat elkaar in Nederland 
raken, zal niemand verbazen. Bij 
deze zogenoemde ‘aanrakingswer-
ken’ komt veel afstemming tussen de 
betrokken infrabeheerders kijken. 
Om de samenwerking te vergemak-
kelijken, is er sinds 2011 een samen-

werkingsprotocol. Dit protocol is in 
2015 herijkt. Het dient als handvat 
voor alle gezamenlijke projecten 
tussen ProRail en Rijkswaterstaat. 
En dus ook voor de A27 Houten - 
Hooipolder.

Intensieve samenwerking es-
sentieel
Michel Marijnissen, senior project-
manager bij ProRail, legt uit dat in 
het protocol staat hoe ProRail en 
Rijkswaterstaat met elkaar samenwer-
ken. ’Bij de A27 Houten - Hooipol-
der hebben we het protocol ook 
gebruikt als uitgangspunt voor de 
projectovereenkomst die we met 

Rijkswa-
terstaat 
hebben op-
gesteld.’ Flo-
rine Verver-Bax, 
projectmanager 
contract Noord 
bij Rijkswaterstaat, 
vult aan: ’Maar met dat 
protocol ben je er nog niet. 
Intensieve samenwerking is essen-
tieel voor een vlot proces én voor 
een overeenkomst waar alle partijen 
tevreden mee zijn.’

(bron: Rijkswaterstaat)
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Nijmegen gaat als eerste de mogelijkheden 
onderzoeken van het Buurt Energie Systeem, 
een duurzame warmteoplossing op buurt-
niveau. Op 17 april ondertekenden de 
gemeente Nijmegen, Duurzaam Hengstdal, 
netwerkbedrijf Alliander en woningcorpo-
ratie Woonwaarts een gemeenschappelijke 
intentieverklaring. 

De vier partijen gaan samen met bewoners 
van het oostelijk deel van de Bomenbuurt in 

de wijk Hengstdal onderzoeken of de energie-
voorziening eenvoudiger en goedkoper kan als 

de buurt samen eigenaar is van een Buurt Energie 
Systeem. Wethouder Harriët Tiemens: ‘We willen 

graag weten wat er nodig is om ervoor te zorgen dat 
er een betaalbaar alternatief voor aardgas komt en hoe 

je dit systeemtechnisch optimaal inricht, gezien de wensen 
en behoeften van de buurt. Ook wordt onderzocht wat de 

gemeente, Alliander en de woningcorporatie moeten doen om dit 
systeem te ondersteunen.’

Warmtetransitie
Pallas Agterberg, Directeur Strategie bij Alliander: ‘Vanuit Alliander nemen we het 
initiatief om met andere partijen te zoeken naar nieuwe duurzame warmteoplos-
singen. We denken mee over keuzes in de warmtetransitie, waarbij de mogelijk-
heden van het toekomstige energienet inzichtelijk worden en de maatschappelijke 
kosten zo laag mogelijk blijven. Met de lokaal opgedane kennis kunnen we dan 
ook bekijken onder welke voorwaarden het Buurt Energie Systeem een goede 
oplossing kan zijn voor andere wijken in Nederland.’

Langzaam uitbreiden
De techniek bestaat uit een buurt-warmtepomp en een kleinschalig warmtenet dat 
tussen de vier- en achthonderd woningen van warmte voorziet. Er wordt gestart 
met een hybride oplossing om tijdens koudere dagen en hoge pieken in de warm-
tevraag bij te kunnen springen. Het systeem is uit te breiden en nog duurzamer te 
maken met het aansluiten van andere duurzame warmtebronnen in de omgeving. 
Denk hierbij aan restwarmte van fabrieken, geothermie of waterstof. Daardoor 
wordt de energietransitie minder duur en hoeft niet alles tegelijk. Zo hoeven 
woningeigenaren niet direct de woning te isoleren. Door deze schaalbaarheid en 
flexibiliteit ontstaat een systeem dat zich gedurende de tijd verder kan ontwikkelen. 

(bron: Alliander)

Onderzoek naar warmteoplos-
sing op buurtniveau
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CORONA EN INFRASTRUCTUUR 

Stilstand, kansen 
pakken en  
verhoogd verbruik
Wie de coronaberichten van de NGinfrapartners Alliander, Havenbedrijf Rot-
terdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens leest, kan niet anders dan 
de diversiteit opvallen. Een, ongetwijfeld niet volledig, rondje langs de velden, 
geeft een beeld van stilstand, kansen pakken waar het kan en verhoogd ge-
bruik van water. AUTEURS RONALD BRUINS

Alliander hervat werkzaamheden ‘achter de 
voordeur’ 

N etwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk 
voor de energievoorziening van ruim drie 
miljoen huishoudens en bedrijven. Bij de 
uitbraak van het coronavirus legde het een 

aantal activiteiten uit voorzorg stil. Het ging hierbij 
over werk bij klanten ‘achter de voordeur’. Alle andere 
werkzaamheden (storingen en werkzaamheden aan de 
netten) gingen wel door, zij het in aangepaste vorm. Op 
basis van het protocol Samen veilig doorwerken hervatte 
Alliander begin april alweer de geplande werkzaam-
heden bij klanten thuis. Bijvoorbeeld werkzaamheden 
op verzoek van klanten, meterwissels en noodzakelijke 
aanpassingen. 

Een bijzonder weetje: voor het eerst in de geschiedenis 
was de stroomprijs in Nederland gemiddeld over een 
hele dag negatief. Wie stroom produceerde op Tweede 
Paasdag, moest zelfs bijbetalen.

Havenbedrijf Rotterdam: 20 procent minder 
overslag 
De Rotterdamse haven draaide goed door. ‘Operationeel 
is alles onder controle en zowel bij de terminals als de 
industrie is de continuïteit gewaarborgd’, stelde het 

Havenbedrijf middenin de crisis. Goed nieuws, maar 
de haven kreeg wel klappen als gevolg van de crisis. ‘De 
totale overslag op jaarbasis zal als gevolg van de corona-
crisis met circa twintig procent dalen’, schat CEO Allard 
Castelein tijdens een toelichting van de cijfers over 
de eerste drie maanden. Huurpenningen liepen door, 
maar havengelden verminderden als gevolg van minder 
afvaarten vanuit Azië. Castelein maakte evenwel dui-
delijk dat de crisis wat hem betreft geen gevolgen heeft 
voor duurzame projecten. Hij doelt daarmee op opslag 
van CO

2
, warmte voor huishoudens en het maken van 

‘blauwe’ en ‘groene’ waterstof.       

ProRail: voortuitwerken aan cruciaal spoor 
Het spoor is cruciaal om het openbaar vervoer in 
Nederland draaiende te houden. Daarom ging de 
vernieuwing van het spoor en de stations door, maar 
wel aangepast. Door de pandemie reden fors min-
der treinen. Daardoor konden op sommige plaatsen 
onderhouds- en vervangingswerkzaamheden ver-
vroegd worden opgepakt. ProRail verving nog voordat 
de meeste treinen weer gingen rijden vijf kilometer 
aan spoorstaven in de Willemsspoortunnel. De Wil-
lemsspoortunnel ligt in Rotterdam, op de bodem van 
de Maas. Normaal een heel druk gedeelte. Als gevolg 
van de coronamaatregelen leverden de werkzaam-
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heden geen hinder op voor reizigers en kon ProRail 
zelfs ‘vooruit werken’.

Rijkswaterstaat versnelt werk aan wegen  
waar mogelijk 
Het persbericht dat het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat de deur uit deed eind april loog er niet om. 
Minister Cora van Nieuwenhuizen en de bouwsector 
namen maatregelen om het werk aan wegen, waterwe-
gen, sluizen en de kust volop draaiende te houden en 
waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van 
Rijkswaterstaat en de bouwers bracht in kaart welke 
werkzaamheden ze direct konden oppakken en welke 
maatregelen op iets langere termijn kunnen worden ge-
nomen. Renovatie, beheer en onderhoud kon doorgaan, 
maar wel met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. 
Kansen om onderhoud te plegen werden gepakt, bijvoor-
beeld op de A1, A8 en A12. Het wegverkeer verminderde 
aanzienlijk, zodanig dat er op sommige dagen geen file 
te bespeuren was.    

Schiphol komt tot stilstand  
Schiphol kwam welhaast tot stilstand, maar bekeek half 
mei, onder meer met KLM, hoe het weer voorzichtig kon 
opstarten. De luchthaven zag dat de crisis aanleiding 
voor de politiek was om de luchthaven onder de loep 

te nemen. De oude groeiambitie moet wat betreft het 
kabinet de la in, meldden diverse media. Er moet met 
schonere vliegtuigen worden gevolgen en de geluidshin-
der moet afnemen. KLM startte in mei haar netwerk van 
vliegbewegingen langzaam op en Schiphol gebruikte die 
maand ook om onderhoud aan de Zwanenburgbaan te 
doen. Circa tachtig ton asfalt van de baan wordt vervan-
gen en de baanmarkering waar nodig vernieuwd. De 
lampen van de baan worden indien nodig vervangen en 
bekabeling wordt doorgemeten en gecontroleerd.

Vitens roept om minder water te verbruiken
Waterbedrijf Vitens merkte een f link hoger verbruik van 
water. Op het moment dat Nederlanders in de lockdown 
zaten, nam het tuinieren en daarmee het waterverbruik 
een vlucht. In de eerste veertien dagen van april werd 
één miljard liter meer gebruikt, een stijging van zeven 
procent vergeleken met vorig jaar. Wie zijn tuin vijftien 
minuten sproeit, verbruikt honderd liter drinkwater. 
Dat in een tijd van droogte. Het bedrijf deelde op via 
verschillende kanalen tips over watervriendelijk tuinie-
ren, bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenton en 
het aanbrengen van droogtebestendige planten. Maar 
bespaar niet op handen wassen, stelde het waterbedrijf 
ook. Vitens paste zelf haar werkzaamheden aan het 
leidingnetwerk aan conform de RIVM-richtlijnen. 

Containerschip in de Rotterdamse haven, met Koninklijke Roeiers op de voorgrond om de trossen vast te maken. Beeld: Eric Bakker
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Hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee:

“Mensen blijven 
gewoontedieren, 
ook na een crisis”

Bert van Wee, Hoogleraar Transportbeleid aan de Tech-
nische Universiteit in Delft, is voorzichtig als we hem 
vragen naar de gevolgen van de coronacrisis op de 

infrastructuur. ‘Het is moeilijk om in de toekomst te kij-
ken, maar ik weet wel dat het gewoontegedrag van 
infragebruikers lastig te veranderen is.’ AUTEUR RONALD BRUINS

V an Wee verwijst naar 
een onderzoek van een 
promovendus. ‘Dat 
onderzoek wijst uit dat 

disrupties zoals 9/11 en een olie-
crisis op de lange termijn maar 

beperkt het mobiliteitsge-
drag veranderen. 

Dat wil 

niet zeggen dat de huidige crisis 
niet enig effect zal hebben, maar 
dat komt vooral vanuit verande-
rende attitudes en de sociaal-
economische achtergrond van 
mensen. Wie online werken als 
prettig heeft ervaren, zal er in de 
toekomst eerder toe geneigd zijn. 
Aan de andere kant: wie een on-
prettige ervaring had, zal eerder 
geneigd zijn de online tools aan 
de kant te doen. Per saldo heb ik 
het idee dat online samenkomen 
positief wordt ervaren, waarmee 
het bijvoorbeeld een gereedschap 
kan zijn om files tegen te gaan.’ 

Files verdwijnen
De coronacrisis is en was voor de 
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hoogleraar transportbeleid erg 
interessant. ‘Hieruit blijkt, net 
als uit eerder onderzoek, dat wan-
neer je het topje van de ijsberg in 
het autogebruik verwijdert, er al 
snel veel files helemaal verdwij-
nen.’ 

Van Wee noemt het een uitste-
kende strategie om tijdens het 
verminderde gebruik onderhoud 
uit te voeren. ‘Dat helpt om later 
fileleed te voorkomen, maar het 
geeft ook een impuls aan de 
economie. Vraag is wel of het 
altijd kan. Heb je bijvoorbeeld 
het personeel beschikbaar om die 
werkzaamheden vervroegd uit te 
voeren?’ De hoogleraar verwacht 
dat stadsbesturen na de crisis be-
sluiten nemen ten gunste van lo-
pen en fietsen. ‘Wat betekent dat 
we met minder auto-infrastruc-

tuur toekunnen in de stad. En 
wellicht dat de stoplichten voor 
fietsers langer op groen 
zullen blijven staan, 
in combinatie met 
bredere opstel-
vakken voor 
kruisingen en 
bredere fiets-
paden.’ 

Lastig 
voorspellen
Van Wee 
stelt dat een 
lockdown een-
voudiger is door 
te voeren, dan de 
openstelling. ‘Dat zie je 
bij de luchtvaart, maar ook bij 
de treinen. Die laatste categorie 
gaat voor veertig procent open, 
maar dat is lastig te handhaven. 

Hetzelfde bij vakantieverkeer. 
Dat gaat op gang komen, maar 

mocht het coronavirus 
weer toeslaan tijdens 

een tweede golf, 
dan gaan veel 

voorzieningen 
weer op slot. 
Kortom, het 
is lastig om 
te voorspel-
len waar 
het heen-
gaat met 

de infra-
structuur in 

Nederland. Wat 
we wel weten is dat 

mensen gewoontedie-
ren zijn. Die krijg je niet, ook 

niet na een crisis, gemakkelijk 
van hun gewoonte af.’     

’OV-professor’ Wijnand Veeneman 
‘Kiezen voor spoor of vliegen; het blijft politiek’
Universitair hoofddocent en wetenschappelijk directeur van 
NGinfra Wijnand Veeneman, ook wel eens de OV-profes-
sor van het land genoemd, verwacht op de korte termijn 
niet zo’n verschuiving in de modaliteiten. Minder vliegen 
op de korte afstand en uitbreiding van het internationale 
spoorwegennet zijn politieke keuzes, en vooral het spoor 
uitbreiden is iets van lange adem.

‘Beide modaliteiten, luchtvaart en spoorvervoer, worden 
geraakt door reguleringen over het afstand houden van 
anderhalve meter, zeker. Daar zit dus niet zo’n verschil 
in. Ik zie twee mechanismen die verschillend werken voor 
beide modaliteiten. Voor spoor is het internationale netwerk 
van diensten de afgelopen decennia gekrompen. Dit kwam 
door de opkomst van low-cost carriers in de luchtvaart. 
Het is inmiddels voor veel partijen duidelijk dat veel ef-
fecten hiervan onwenselijk zijn, zowel qua de druk op de 
beperkte capaciteit op luchthavens, als qua effecten op 
duurzaamheid.
Low-cost carriers opereren per definitie op een beperkte 
marge en gedragen zich flexibel. Het is waarschijnlijk dat 
dit deel van de luchtvaartsector op de korte en middellange 
termijn hard geraakt gaat worden, met hogere prijzen en 

faillissementen. Dat zal leiden tot minder aanbod. Maar de 
sector is flexibel en zal op de iets langere termijn wel weer 
groeien.’ 

‘Spoorvervoer zal, met het belang dat de sector in bredere 
zin heeft, meer in de lucht blijven (en gehouden worden) 
en dan zou je kunnen zeggen dat dit zou kunnen leiden tot 
meer spoorvervoer. 
Er is echter een tegenmechanisme: capaciteit uitbreiden in 
internationaal spoorvervoer is een traag proces. Nieuwe 
voertuigen, beperkte infracapaciteit, verschillende bevei-
ligingssystemen, nationale toelatingen en toedeling van 
spoor, en het opnieuw moeten ontwikkelen van de vraag bij 
reizigers; dit alles zal slechts een langzame groei toestaan. 
Ik zou dus zeggen, op korte termijn zakken beide in, op de 
lange termijn is het een maatschappelijke en dus politieke 
keuze of je wilt blijven vliegen of dat je een shift wilt naar 
spoor. Dan zal de luchtvaart snel weer kunnen groeien als 
we dat toestaan en zal het spoor het pad moeten dooront-
wikkelen om een reëel internationaal alternatief te kunnen 
worden voor veel meer soorten reizen.’

AUTEUR MARIAN VAN DEN AKKER

”Meer besluiten 
ten gunste van 

lopen en fietsen”
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Jonge wetenschappers over de toekomst 
na/met de pandemie

Het nieuwe normaal
De coronacrisis leidt tot acute veranderingen in ons gedrag en tot allerlei maat-
schappelijke experimenten. Mensen laten zich van hun meest creatieve en flexibele 
kant zien en we blijken meesters in aanpassen te zijn. Stichting Toekomstbeeld der 
Techniek, een onafhankelijke publiek-private onderzoeksinstelling – vroeg een aan-
tal Nederlandse toekomstverkenners scenario’s te schetsen voor het post-corona tijd-
perk anno 2023-2025. Het zijn er vier geworden, over kansen en bedreigingen, 
die ons alleen goedgezind zijn wanneer we tijdig inspelen op de ontwikkelingen, 
ook als we ons die nog niet kunnen voorstellen of onwenselijk achten. Ook werd 
jonge wetenschappers en professionals gevraagd een essay over een dag in het 
leven post-corona te schrijven. In dit magazine publiceren we twee essays, gerela-
teerd aan infrastructuur en mobiliteit.

Lees hier over de vier toekomstscenario’s die ons moeten leren om te gaan met de onzekerheid die de coronacrisis teweeg heeft gebracht.

https://stt.nl/essays-over-nederland-normaal/
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D at laatste is plausibel. 
Een samenleving die 
dusdanig ontwricht 
raakt als de onze nu, 

zal nooit meer helemaal hetzelfde 
zijn. Dit klinkt heftig en nega-
tief, maar dat hoeft niet vanzelf-
sprekend het geval te zijn. Door 
nieuwe omstandigheden kijken we 
anders naar onze huidige manier 
van samenleven, dit geeft kansen 
en dwingt ons als samenleving 
om nieuwe dingen te proberen. 
Laat corona het externe effect zijn 
dat ons land in een innovatieve 
stroomversnelling brengt.

Digitale bijeenkomsten
Hoe ziet deze stroomversnelling er 
dan uit? Een deel is gissen, maar 
er zijn al wat veranderingen zicht-
baar. We zitten op het moment van 
schrijven ongeveer zeven weken 
in een ‘intelligente lockdown’. We 

blijven zoveel mogelijk thuis en 
mijden sociale contacten. Wat we 
niet mijden, zijn digitale vergader-
tools. Zelfs de grootste digibeet 
werkt inmiddels met Microsoft 
Teams, Zoom, Google Hangout 
of Webex. Het gaat allemaal niet 
meteen van een leien dakje, maar 
velen ervaren dat ‘thuis vergade-
ren’ voordelen heeft. 
Flitsmeister B.V. bracht de gevolgen 
van het thuiswerken in kaart. Deze 
waren op z’n zachts gezegd groot. 
Na één week lockdown reden we 
gezamenlijk 38 procent minder 
kilometers, waren er 99 procent 
minder files en 63 procent minder 
ongevallen. Ineens lijken proble-
men zoals stikstof en CO2 oplos-
baar. Al met al zien steeds meer 
mensen dat thuiswerken mogelijk 
is en zien we de voordelen van het 
verminderde weggebruik. 1 plus 1 
is in dit geval gewoon 2; het lijkt 

me sterk dat we na deze crisis weer 
met z’n allen vijf dagen per week 
op kantoor gaan zitten. Ik denk 
eerder dat er een enorme aanbod-
groei in digitale tools zal plaatsvin-
den. Denk aan VR-vergaderingen 
en digitale kantoren. De huidige 
‘thuiswerk innovatie’ zal echt niet 
ineens stoppen op het moment dat 
het virus uit de lucht is.

Een andere treinervaring
Maar hoe zit dit dan met de 
trein? Gaan we die ook minder 
gebruiken? Dat zit er wel in. Ten 
eerste om dezelfde reden als dat 
we minder in de auto gaan zitten. 
Thuiswerken kan prima. Waar het 
autogebruik ontmoedigd wordt 
door klimaat en filefactoren, zal 
het treinreizen rechtsreeks worden 
beïnvloed door het coronavirus. 
Willen we na de uitbraak van een 
dodelijk virus straks nog hutje-
mutje in een trein zitten? Dat is de 
vraag. Om dit te voorkomen zullen 
treinen met tijdsloten moeten 
gaan werken. Het nationale trein-
verkeer zal niet meer onbeperkt 
toegankelijk zijn met een ov-chip-
kaart, maar mensen moeten een 
kaartje kopen voor een bepaald 
tijdstip op een bepaald traject. 
Dit gaat ook invloed hebben op de 
treinervaring. Deze zal zich meer 
gaan richten op luxe, comfort en 
recreatieve doeleinden. Ik ziet het 
wel gebeuren dat we teruggaan 
naar kleine coupés van vier tot zes 
personen, met privacy en meer in-
dividuele ruimte. Zo kan de trein 
zijn meerwaarde ook beter aanto-
nen ten opzichte van het vliegtuig. 
Als het qua comfort nog beter 
wordt en iedereen verzekerd is van 
een zitplaats, dan staat alleen een 
internationaal sterk spoorwegen-
netwerk en een lagere ritprijs de 
opmars van de trein ten opzichte 
van het vliegtuig in de weg. 

Minder vliegen als norm
Want één ding is zeker, als er 

Thuiswerken, het 
gevolg van corona 
en een oorzaak 
van verandering
We moeten langzaam werken naar ‘het nieuwe normaal’. Zo 
sprak premier Mark Rutte het volk toe tijdens zijn persconferen-
tie op 31 maart 2020. Het nieuwe normaal, wat is dat eigenlijk? 
Houd iedereen voortaan 1,5 meter afstand, geven we elkaar 
nooit meer de hand of zijn er nog grotere veranderingen in het 
post-corona tijdperk? 
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één sector is die geraakt wordt 
door het coronavirus dan is het 
wel de luchtvaart. Op dit moment 
is Schiphol een soort veredelde 
parkeerplaats in plaats van een 
internationaal vliegveld. Wel ziet 
Schiphol de cargovluchten stijgen. 
Schiphol zorgt er mede voor dat de 
hele wereld beschikt over mond-
kapjes en medicijnen. Misschien 
zit daar meer toekomst in dan 
in het vervoeren van passagiers. 
Want net als bij treinreizen geldt 
voor vliegen de vraag: willen we 
straks nog met 150 man in één 
vliegtuig vijf uur lang dicht op 
elkaar zitten? 
De opmars van digitale verga-
dertools heeft ook invloed op de 
vluchtprijzen. Voor de coronacri-
sis gingen er maar liefst zestig(!) 
vluchten per dag van Amsterdam 
naar Londen. Dit was grotendeels 
voor zakelijke vluchten. Zakelijk 
vliegen kan een enorme terugslag 
tegemoetzien. Bedrijven hebben 
hier meerdere redenen voor: de 

gezondheid van werknemers, het 
beperken van hun ecologische 
voetstap en niet te vergeten: econo-
mische motieven. De coronacrisis 
heeft grote economische gevolgen 
en zakelijk vliegen is een logische 
bezuiniging, nu er met onlinever-
gadermethoden alternatieven zijn 
gevonden. Dit heeft ook zijn effect 
op passagiersvluchten. Luchtvaart-
maatschappijen kunnen de prijzen 
van normale vliegtickets laag 
houden door het geld van dure 
zakelijke vluchten. Als er minder 
zakelijke vluchten zijn, zal de 
individuele ticketprijs stijgen. Een 
ticket naar Rome voor vijf tientjes 
is daarmee echt verleden tijd. 
Passagiersvluchten nemen dus af, 
wat weer invloed heeft op vracht-
vervoer. Deze kunnen volledig 
anders worden vormgegeven. Moet 
een pakketje vanuit China met een 
vliegtuig worden vervoerd, of kan 
dit ook met een drone? Dit zijn 
belangrijke vraagstukken voor de 
toekomst.

Als we terugkomen op de perscon-
ferentie van Mark Rutte valt er iets 
op. Hij heeft het over het werken 
naar het nieuwe normaal. Maar 
zitten we niet al in het nieuwe nor-
maal? Zijn wij, de gewone werkne-
mers niet al wekenlang bezig met 
het nieuwe normaal? Is het nieuwe 
normaal niet gewoon: werken van-
uit thuis? Op het moment dat wij 
allemaal thuis werken, komen de 
veranderingen. De weg zal minder 
vol zijn met als gevolg minder 
CO2 uitstoot, files en ongevallen. 
De trein kan eindelijk écht het 
duurzame alternatief worden voor 
het vliegtuig. En luchtvaartmaat-
schappijen kunnen zich richten op 
duurzame cargovluchten. Zo wordt 
thuiswerken, een van de eerste ge-
volgen van het coronavirus, ineens 
de oorzaak van de grote verande-
ringen in de infrastructuur.

BAS KNAAPEN, 
COMMUNICATIEADVISEUR NGINFRA

Pre- en post-corona gaan 
beiden over fysieke infra-
structuur. Al voordat je het 
eerste uur van je dag door 

bent, heb je op directe wijze gebruik 
gemaakt van vijf verschillende 
infrastructuren. Pre- en post-corona 
verschillen in de sociale wensen 
aan die infrastructuur. We mogen 
namelijk verwachten dat tijdens de 
coronacrisis wijzigingen deels beklij-
ven, en deels niet. Bijvoorbeeld, piekt 
de vraag naar rioolwater-afvoercapa-
citeit, verandert de capaciteitsvraag 
op rijks- en spoorwegen, decentra-
liseert de energievraag waardoor 

De infrastructuur van het 
dagelijks leven
Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je van-
daan komt. Om vooruit te kijken naar post-corona, kijken we te-
rug naar pre-Corona. Zomaar de start van een gemiddelde door-
deweekse dag: je wordt wakker, doet het licht aan, gaat naar de 
wc en stapt onder de douche. Daarna, tijdens het ontbijt, vertelt 
de radio, tv, smartphone, of podcast je wat je wilt weten over 
de wereld. Je gaat onderweg; op naar je onderwijsinstelling, die 
van de kinderen, of naar werk. Met de fiets, trein, auto of ander-
soortig. Of, ga je toch niet onderweg, door vrijwillig of verplicht 
thuis te werken? En laat je later op de dag de boodschappen en 
winkelpartijen thuisbezorgen, bijvoorbeeld per elektrische fiets, 
busje of drone. 
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energienetten lokaal moeten worden 
uitgebreid, en hoe veranderen 
milieuwensen en beïnvloeden die de 
ontwikkeling van infrastructuur? 
Gegeven enerzijds de veranderlijk-
heid van sociale wensen, maar 
anderzijds de onveranderbaarheid 
van fysieke infrastructuren, is het 
noodzakelijk de fit tussen beiden 
nauwkeurig te bewaken. Anders zit 
de Nederlander nog decennia met 
infrastructuren gemaakt door vorige 
generaties die wensen suboptimaal 
dienen. Omdat crises zowel bedrei-
gingen als kansen bieden, lijkt de 
coronacrisis een belangrijk moment 
om die fit te (her)beschouwen en 
te ons informeren hoe we onze 
afgemaakte infrastructuur moeten 
herontwikkelen. 
Voor een kans geldt dat er sprake 
moet zijn van een situatie én een 
doel, een nader in de toekomst te 
realiseren iets. Probeer eens een 
voorstelling te maken van infra-
structuren die duurzaam in onze 
wensen voorzien, nu en zeker in de 
toekomst. Naast beschouwingen 
over bijvoorbeeld mobiliteit, energie-
distributie, watertoevoer en afvoer, 
en directe kenmerken als de lengte 
van spoor-, vaar-, en rijkswegen, 

zouden daarbij fundamentele waar-
den moeten meewegen als veilig-
heid, betrouwbaarheid en kosten-
efficiëntie. Bovendien zouden we 
moeten kijken naar de milieuef-
fecten van het doorontwikkelen van 
infrastructuur en het gebruik dat 
daardoor wordt gefaciliteerd. Welke 
kansen biedt de coronacrisis voor 
deze aspecten? Ik licht er twee toe. 

Veiligheid 
Primus inter paris van de funda-
mentele aspecten: een zeer kleine 
kans op ongevallen, al dan niet 
dodelijk, is randvoorwaardelijk voor 
het gebruik van infrastructuur. 
Coronamaand maart 2020 liet een 
halvering van het aantal verkeers-
ongelukken op de weg zien. Echter, 
gravend in de details, zien we dat 
zo’n 40 procent van de werknemers 
thuiswerkt (voorheen 6 procent) en 
iets meer dan 10 procent niet werkt 
in vergelijking met de periode vóór 
de coronacrisis. Ook niet werk-gere-
lateerd transport is nu minder en het 
verminderde gebruik van openbaar 
vervoer lijkt, volgens het Kennisin-
stituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), 
niet na de crisis te gaan beklijven. 
Dus ervan uitgaande dat de corona-

crisis goed is voor de verkeersveilig-
heid, lijkt een waarheid voor de korte 
termijn in absolute aantallen, maar 
relatief gezien niet voor de lange 
termijn. Als de coronamaatregelen 
worden versoepeld, zou de mobiliteit 
weer kunnen aantrekken en zo-
doende de verkeersonveiligheid. Het 
benutten van de crisis als kans voor 
veiligheid lijkt daarom: voorkom 
ongevallen, reis minder.  
Het voorliggend dilemma: ontstaan 
er post-corona meer of minder voer-
tuigkilometers? Hoe blijvend zijn 
de effecten van mobiliteitsafname? 
Enerzijds rapporteren veel thuis-
werkenden dat ze genieten van de 
tijdwinst door reistijdbezuiniging. 
Anderzijds rapporteert het KiM dat 
Nederlanders aanzienlijk negatiever 
zijn over het openbaar vervoer. Ook 
is het percentage dat vaker ver-
wacht thuis te werken vergelijkbaar 
met het percentage Nederlanders 
dat door de coronacrisis minder 
of niet werkt. Dit kan betekenen 
dat autovoertuigkilometers straks 
terugkeren op het niveau van voor 
de coronacrisis, of misschien wel 
stijgen. Ook in China laat na de 
coronacrisis een aanzienlijke modal 
shift zien van openbaar vervoer naar 

Luchthaven Schiphol kwam door de coronacrisis vrijwel stil te liggen. Beeld Shutterstock
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autogebruik. Zo lijkt er een situatie 
te ontstaan met meer thuiswerkers 
én toch minder mensen in het 
openbaar vervoer. Gegeven het feit 
dat openbaar vervoer veiliger is, kan 
de coronacrisis anno 2023 Neder-
land dus wel eens verkeersonveiliger 
maken. Dan hebben we het nog niet 
over aspecten als de betaalbaarheid 
van het OV, bereikbaarheid van the 
last mile en de milieueffecten van 
toenemend autogebruik. 

Energie en milieu
De angst voor ons voortbestaan, 
zowel economisch als qua gezond-
heid, drukt de bezorgdheid over de 
klimaatverandering, de noodzake-
lijke energietransitie en het milieu 
even naar de achtergrond.

Je druk maken over de mogelijke on-
omkeerbare trend naar een onleef-
bare aarde in het ‘na overmorgen’ is 
minder acuut dan overlijdensrisico 
of baanbehoud. Na overmorgen is 
belangrijk, maar verandering kost 
tijd. Zo heeft het Havenbedrijf Rot-
terdam de ambitie om te vergroenen, 
maar dankt nu ruwweg de helft van 
haar omzet aan fossiele producten. 
Het is onmogelijk om deze veran-
dering van de ene op de andere dag 
te bewerkstelligen. Daar is te veel 
areaal (sunk cost) en zijn te veel 
belangen mee gemoeid: de onder-
ling vervlochten toeleveringsketen, 
de vaardigheden van het personeel. 
Weerstand bij die verandering is 
voorstelbaar. 
Daarom valt op milieugebied de 
boot zo gemakkelijk te missen: waar 
pro-milieumaatregelen worden 
genomen als brandstofaccijnsver-
hoging en hernieuwbare energie, 
ontstaan ook tegenbewegingen 
zoals gele hesjes en ligt nepnieuws 
op de loer. De kernvraag is hoeveel 
pijn we vandaag of morgen kun-
nen lijden, om er na overmorgen 
warm bij te zitten? Of positiever: 
welke ‘situatie-en-doel’ combinatie 
kunnen we benutten, ondanks de 
tegenkrachten op korte termijn. Zo 
kent Schiphol in de tweede helft van 

maart 2020 een passagiersdaling 
van 83 procent en 66 procent daling 
van het aantal vluchten. Het laag-
hangend fruit wordt reeds geplukt, 
zoals versnelling van  het onderhoud 
en uitstel van de nieuwe pier. Maar 
moet in 2023 niet de vliegbeweging-
begrenzing naar beneden worden 
bijgesteld? Is draagvlak daarvoor 
te mobiliseren door ‘hypermobili-
teit’ te beperken, te investeren in 
infrastructuur voor plane-to-train 
substitutie, vakantie in eigen land te 
bevorderen, met de coronacrisis als 
aanleiding? Moet het Havenbedrijf 
nu investeren in het areaal en een 
keten met minder olieproducten? 

Anticiperen
De mens handelt naar wat zij zich 
voorstelt. Als onze voorstelling een 
onveilige en vervuilende post-corona 
samenleving betreft, dan is het tijd 
voor actie. Waar we naartoe gaan, 
hangt af van waar we vandaan 
kwamen: anno 2025 moet thuiswer-
ken meer zijn bestendigd dan anno 
2019, maar niet ten koste van een 
modal shift of grootschalige nade-
lige effecten. Dat vereist om over 
de sectorale infrastructuren heen 
te kijken: als weg kijkt naar weg, en 
spoor naar spoor, zijn we blind voor 
(sociaal-)ruimtelijke en cross-secto-

rale gevolgen van een modal shift en 
uitvlakking van the last mile. Want 
dat is wat infrastructuur ook doet: 
het belichaamt sociale waarden als 
inclusie en rechtvaardigheid. Vraag 
je af of het infrastructuurnetwerk 
alle Nederlanders voldoende, onder-
ling gelijkwaardige of evenveel be-
schikbare mobiliteitsmogelijkheden 
biedt. Of het nou gaat om vliegtuig, 
auto, ov of fiets. Dat zijn cruciale 
waarden. Kan bijvoorbeeld een wel-
vaart-welzijn mindsetshift meer rea-
liseren dan capaciteit(begrenzingen) 
van vliegtuig- en autobewegingen, 
vergroening van havenareaal en 
-ketens? 
Laten we de kans dus grijpen om 
ons te bezinnen op onze sociale 
wensen en waarden, en die te verta-
len naar interventies in fysieke infra-
structuur. Zodat we in 2025 – als we 
nog steeds het licht aan doen, naar 
de wc gaan, radio, tv, smartphone of 
podcast gebruiken, thuis werken en 
naar ons werk gaan – de infrastruc-
tuurplanologie een tikkeltje hebben 
bijgestuurd richting een groene 
modal shift.

ROBIN NEEF
ONDERZOEKER INFRASTRUCTUUR-
PLANOLOGIE RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN

Met de trein reizen is sinds de coronacrisis een totaal andere ervaring. Beeld NS
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‘Infrabedrijven moeten 
straks transparant zijn 
over hun impact’
In de rubriek Next Generation biedt NGinfra een podium aan de talenten van 
de toekomst. De nieuwe generatie die gaat waken over en zorgen voor de 
infrastructuur van morgen. Giulietta Quast is bezig met haar afstudeerstage bij 
Alliander voor haar European Master in System Dynamics. AUTEUR MARTIJN SLOT

Q uast doet onderzoek 
bij Alliander naar het 
meten van niet-finan-
ciële impact. ‘Vanuit 

het IIRC (International Integrated 
Reporting Council, red.) is een 
framework voor waardecreatie ont-
wikkeld dat organisaties de moge-
lijkheid biedt om te rapporteren op 
zes kapitalen, namelijk financi-
eel, geproduceerd, intellectueel, 
natuurlijk, sociaal & rationeel en 
menselijk kapitaal. Alliander meet 
sinds 2015 zowel de financiële 
als niet-financiële im-
pact en werkt samen 
met bedrijven 
uit NGinfra en 
Groene Netten 
om het meten 
van niet-finan-
ciële impact 
verder te ont-
wikkelen. Op 
dit moment zijn 
er nog vrij weinig 
bedrijven die over hun 

niet-financiële impact rappor-
teren in hun jaarverslag, terwijl 
deze impact wel veel inzicht kan 
geven en de basis kan leggen voor 
sturing op brede maatschappelijke 
welvaart en welzijn. Zo kunnen 
organisaties hun beslissingen niet 
enkel op basis van de bekende 
financiële gegevens maken, maar 
ook op basis van bijvoorbeeld het 
natuurlijk of menselijk kapitaal. 
Met mijn onderzoek wil ik inzich-
telijk maken hoe het meten van, 
rapporteren over en sturen op 

niet-financiële impact de 
nieuwe standaard kan 

worden binnen de 
infrastructuurbe-

drijven.’

Fase 1: 
Impact meten
Quast beschrijft 

drie fasen die in het 
onderzoek aan bod 

komen die infrabedrij-
ven kunnen doorlopen. 

‘Je begint met het in kaart bren-
gen van de indicatoren waarop je 
impact wil meten. In het onderzoek 
kijk ik naar wat er nu voor zorgt dat 
infrabedrijven wél die impact me-
ten, of wat hen tegenhoudt of het 
bemoeilijkt om het te gaan doen.’

Fase 2: 
Rapporteren
Fase twee is de impact rapporte-
ren in het jaarverslag. ‘Net als dat 
organisaties financiële verant-
woording af moeten leggen, zou 
ik graag willen zien dat infrabe-
drijven ook verantwoording gaan 
af leggen over hun niet-financiële 
impact. Als dit inzichtelijk wordt 
dan draagt dit bij aan de transpa-
rantie van het jaarverslag. Infrabe-
drijven hebben een vitale rol in de 
maatschappij en op deze manier 
kan worden gestuurd op de impact 
die een organisatie wil maken op 
de maatschappij. Vanuit de EU 
Directive 2014/15 zijn organisaties 
met een maatschappelijk oogpunt 

‘Als je kennis deelt 
met partners, kom je 
samen sneller tot die 

goede standaard’
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‘Infrabedrijven moeten 
straks transparant zijn 
over hun impact’

verplicht om niet-financiële en 
diversiteitsinformatie inzichtelijk 
te maken, maar dit gaat nog niet 
zo ver als impact meten.’

Fase 3: 
Sturen op impact
De derde fase betreft het strate-
gisch sturen op de niet-financiële 
impact. ‘Dat je niet alleen concrete 
plannen maakt op basis van de 
financiële kant, de behaalde resul-
taten, maar juist ook op het gebied 
van de impact die je als organisatie 
hebt op de maatschappij. Bedrij-
ven maken dan investeringen 
in de toekomst. Bij de afweging 
van mogelijkheden kan duidelijk 
worden gekeken naar de financiële 
versus niet-financiële impact.’

De impact op de wereld
Bij de keuze voor dit onderzoek 
speelde intrinsieke motivatie voor 
Quast een prominente rol. ‘Als ik 
bijvoorbeeld kleding koop, kijk ik 
naar wat het verhaal is van een 
bedrijf. Hoe en waar is de kle-
ding geproduceerd en hoe zijn de 
omstandigheden voor de werkne-
mers? Ik vind dat bedrijven trans-
parant moeten zijn over wat hun 
impact op de wereld is. Maar laten 
we beginnen met de samenleving 
hier en wat Nederlandse infrabe-
drijven bijdragen aan de welvaart 
en het welzijn van de mensen.’

Standaard ontbreekt
Quast studeerde voor haar master 
in Noorwegen, Italië en een half 
jaar aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen voordat zij begon 
aan haar afstudeerstage. Met haar 
onderzoek hoopt ze te bereiken 
dat bedrijven in de infrastruc-
tuur inzichtelijk krijgen hoe ze de 
verschillende fasen van het meten 

van impact kunnen doorlopen, 
waar knelpunten zitten en hoe ze 
die kunnen vermijden. ‘Als het 
gaat om het rapporteren van niet-
financiële informatie ontbreekt 
een eensluidende standaard. 
Die zou in feite net zo moeten 
worden behandeld als financiële 
informatie. Zodat je die gegevens 
kunt laten controleren door een 
accountant aan de hand van een 
standaard en er vergelijkbaarheid 
tussen organisaties ontstaat.’

Infrastructuur als voorloper
Een standaard moet dus nog wor-
den ontwikkeld. ‘Maar rapporteren 
over niet-financiële informatie 
is zeker wel iets waar je toch een 
keer mee moet beginnen. Een heel 
belangrijke factor in dit verhaal is 
om op dit terrein samen te werken 
en kennis te delen. Dat aparte 
bedrijven niet iedere keer het wiel 
zelf opnieuw hoeven uit te vinden. 
Als je kennis deelt met verschil-
lende partners binnen NGinfra, 

kom je samen sneller tot die goede 
standaard. Misschien kan de 
infrastructuursector de voorloper 
worden voor Nederland als het 
gaat over het meten van de impact 
en daarop sturen.’

Quast denkt dat het nog wel jaren 
gaat duren voordat er een eenslui-
dende standaard is. ‘Ik denk dat 
we er over 5 jaar nog niet zijn. Ik 
denk dat wetgeving en controle 
vanuit de overheid een grote in-
vloed kan hebben op de voortgang. 
Het is voor bedrijven nu nog te 
vrijblijvend hoeveel en wat ze moe-
ten prijsgeven. Op het moment dat 
de overheid verplicht dat bedrijven 
moeten aangeven wat hun niet-
financiële impact op de maat-
schappij is, kan het heel snel gaan. 
Maar zo lang daar geen sprake van 
is, hoop ik dat bedrijven dit oppak-
ken vanuit intrinsieke motivatie. 
Zodat we met z’n allen over 10 jaar 
sturen op basis van welvaart en 
welzijn voor de samenleving.”

Giulietta Quast: ‘Infrabedrijven 
zouden ook verantwoording 

moeten gaan afleggen over hun 
niet-financiële impact’
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Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland:

‘We gaan tot het  
uiterste in de strijd  
tegen de crisis’
Als voorzitter van Bouwend Nederland heeft Maxime Verhagen na de PFAS- en stikstof-
crisis zijn handen vol aan de coronacrisis. ‘We kunnen die missen als kiespijn’, stelt de 
voormalige minister. Maar hij is ook strijdbaar. ‘Als we de handen ineenslaan, komen 
we hier sterker uit. Bij bewindslieden voel ik steun om de bouw en infrasector aan de 
gang te houden.’ AUTEUR RONALD BRUINS

‘Toen het Economisch Instituut voor de Bouw 
vrijdagochtend 3 april aankondigde dat de 
Nederlandse bouwsector voor de derde keer 
in 12 jaar tijd in een crisis dreigde te belan-

den, kreeg ik van verschillende kanten reacties hierop. 
Wat doet het EIB nou? Directeur Taco van Hoek praat 
onze sector de put in. Ik begrijp deze reacties en ben 
ervan overtuigd dat we met de juiste maatregelen deze 
crisis af kunnen wenden voor de bouw- en infrasector. 
Er is mij daarom alles aan gelegen om met bouwers en 
opdrachtgevers te laten zien dat we samen veilig door de 
crisis heen kunnen werken. Ik ga tot het uiterste om het 
ongelijk van het EIB te bewijzen. Juist nu kunnen we als 
branchevereniging het verschil maken. Ik heb daarom 
doorlopend contact met bewindslieden die betrokken 
zijn bij de bestrijding van het coronavirus en merk bij 
hen en andere opdrachtgevers dat ze onze branche aan 
de gang willen houden.’

Wat is de impact voor de bouw- en infrasector precies? 
‘Als er niets gedaan wordt, kan de impact heel groot 
worden. De bouw- en infrasector kan na een periode die 
vanaf mei 2019 in het teken stond van problemen met 
stikstof en PFAS, de gevolgen van de coronacrisis mis-
sen als kiespijn. Uit een enquête die we als Bouwend 

Nederland onlangs hielden onder onze achterban, bleek 
dat bij 61 procent van de 847 respondenten het werk 
gedeeltelijk is stilgevallen. Hierdoor heeft bijna drie-
kwart van hen minder omzet. Bijna iedereen ziet een 
daling van tussen de 21 en 50 procent van het aantal 
nieuwe offerteaanvragen. Vooral de middelgrote bouw- 
en infrabedrijven draaiden in maart en april minder 
omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit 
loopt uiteen van 11 tot 30 procent. Deze omzetdaling 
komt nog boven op de misgelopen omzet door stikstof 
en PFAS.’ 

Vindt u dat er voldoende steun is vanuit de 
rijksoverheid?
‘Bij bewindslieden voel ik steun om de bouw en infra-
sector aan de gang te houden. Ik ben daarom blij met 
de afspraken die we op 22 april hebben gemaakt met 
minister Van Nieuwenhuizen en minister Ollongren 
om de woningbouw en infrastructuur in Nederland vlot 
te trekken. Verder bood de NOW-regeling voor concerns 
met meerdere werkmaatschappijen geen uitkomst wan-
neer een of meerdere werkmaatschappijen een om-
zetverlies kennen van meer dan 20 procent terwijl het 
concern als geheel minder dan 20 procent omzetverlies 
heeft. Ik ben blij dat minister Koolmees dit mede op 
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aandringen van Bouwend Nederland heeft veranderd. 
Verder zie je dat steeds meer opdrachtgevers maatre-
gelen treffen om de liquiditeitspositie van leden niet 
verder onder druk te zetten. Zo gaat Rijkswaterstaat 
zoveel mogelijk betaaltermijnen in de contracten terug-
brengen naar één maand. Ik stel deze werkwijze graag 
als voorbeeld aan andere grote opdrachtgevers. Voor 
het afdekken van onvoorziene omstandigheden door 
het coronavirus heeft Bouwend Nederland daarnaast 
in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en marktpartijen een 
handelingskader opgesteld. Hiermee kunnen zij in 
alle redelijkheid goede afspraken maken. Ik hoop deze 
afspraken spoedig ook met meer opdrachtgevers te 
kunnen maken.’ 

U pleit ook voor een Deltaplan … 
‘Ja, daar hebben we nu juist behoefte aan. Een groots 
en ambitieus plan voor de Nederlandse economie. Een 
plan met gerichte investeringen in belangrijke ambities 
van het kabinet op het gebied van woningbouw, bereik-
baarheid en duurzaamheid. Deze investeringen kunnen 

zorgen voor tienduizenden extra huizen, verduurzaming 
van de woningvoorraad en de infrastructuur die daarbij 

hoort. Grote publieke opdrachtgevers als Rijkswa-
terstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, maar ook 

woningbouwcorporaties kunnen hierin het voor-
touw nemen. Wat mij betreft vallen hier ook 

maatregelen onder om private investeringen 
aantrekkelijk te maken. Met deze investe-
ringen komt de Nederlandse economie het 
snelst uit het dal.’

Hoe kijkt u tegen de toekomst aan: 
gaat de coronacrisis ons wat leren? 
‘Ik vind het nog wat vroeg om conclusies 
te trekken voor de toekomst. Ons land is 
met een noodgang tot stilstand gekomen, 
maar dit is geen permanente situatie. Het 

is dus nog koffiedik kijken wat de toekomst 
ons gaat brengen. Maar ik weet wel dat de 

bouw- en infrasector in staat is om te voldoen 
aan een eventuele veranderende vraag. We zijn 

f lexibel, wendbaar en innovatief. Bovendien is 
dit misschien juist een mooi moment om verder te 

innoveren.’

Net voor de coronacrisis kwam er het Tijdelijk 
Handelingskader PFAS van staatssecretaris Van 
Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. 
Dat handelingskader beoogt de stagnatie rond 
PFAS op te heffen. Bent u daar tevreden over? 
‘Nee. Het is hoog tijd dat het Tijdelijk Handelingskader 
PFAS wordt verruimd, zodat we ook weer grond kunnen 
toepassen in oppervlaktewater en diepe plassen. Dat 
klinkt wat technisch, maar het gaat dan bijvoorbeeld om 
dijkversterkingen en om natuurbeheerprojecten, zoals 
de Dassenplas in Noord-Brabant. Daar ligt het werk 
nog steeds nagenoeg stil en dat heeft ook een negatief 
effect op de omgeving van de Dassenplas. Zo’n aanpas-
sing van het Tijdelijk Handelingskader is vrij eenvoudig 
want de staatssecretaris kan dat zelf doen. In december 
zijn er ook nieuwe normen opgenomen in het Tijdelijk 
Handelingskader. Mijn oproep aan Van Veldhoven blijft: 
los die laatste losse eindjes op, zodat we weer op een 
enigszins normale manier grond kunnen verzetten in 
Nederland.
‘Daarnaast is de stikstofaanpak van het kabinet nog 
onvoldoende. Vooral infrastructuur en de woningbouw 
in de Randstand dreigen het kind van de rekening te 
blijven. Het kabinet moet met aanvullende regelingen 
komen zodat we weer woningen kunnen bouwen, wegen 
kunnen aanleggen, huizen kunnen verduurzamen en 
Nederland klimaatbestendig kunnen maken.’ 

Dan de bouw van woningen. In de Nationale 
Woonagenda is afgesproken om in de periode 

Maxime Verhagen: ‘Misschien is dit 
juist een mooi moment om verder te 

innoveren’
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van 2018 tot en met 2021 jaarlijks 75.000  
woningen te bouwen. Gaan we dat halen? 
‘Die agenda heeft in essentie de juiste ambities, alleen 
worden deze in de praktijk niet gehaald. Daardoor loopt 
het woningtekort de komende jaren alleen maar verder 
op. Ik ben daarom blij dat we op 22 april samen met 
minister Ollongren hebben afgesproken alles op alles te 
zetten om aan de grote vraag naar woningen te voldoen 
en de verduurzamingsopgave van de bestaande bouw 
uit het klimaatakkoord te versnellen. Partijen gaan 
investeringen, vergunningverlening en aanbestedin-
gen versneld oppakken. Want zonder ingrijpen daalt de 
bouwproductie in 2020 en 2021 met 15 procent en stijgt 
deze pas weer in 2022. Het was uiterst noodzakelijk dat 
we deze afspraken maakten.’ 

De woningbouw komt ook in gevaar omdat pro-
vincies ambitie op ambitie stapelen, zegt de NE-
PROM. Van landbouw, wonen en klimaat tot aan 
de energietransitie en de natuur. Wat vindt u? 
‘Dat klopt. Het wordt voor ontwikkelende bouwers 
steeds lastiger om het bouwen van nieuwe huizen 
rendabel te krijgen. Overheden stellen steeds hogere 
ambities aan de duurzaamheid van nieuwe woningen. 
Denk aan het gebruik van duurzame materialen of het 
bouwen van energieneutrale of energieleverende wonin-
gen. Daarnaast moeten ontwikkelaars rekening houden 
met de stapeling van ambities in de provinciale 
omgevingsvisie. Hierin leggen provin-
cies vast hoe zij willen dat de fysieke 
leefomgeving eruitziet. Denk aan de 
aanwezigheid van water, natuur en 
infrastructuur in een provincie. 
Hoe meer regels, hoe hoger de 
kosten zijn voor het realiseren 
van woningen. Ik roep provin-
cies op om niet onnodig veel 
ambities te stapelen zodat we 
het huidige woningtekort van 
315.000 woningen niet nog ver-
der laten oplopen en woningen 
betaalbaar houden.’

Bij de presentatie van de Natio-
nale Omgevingsvisie lag de priori-
teit op binnenstedelijk bouwen. Waar 
staat u in de discussie over binnenstedelijk 
of aan de randen van de stad bouwen? 
‘Daar wordt veel over gesproken, maar wat mij betreft 
moet de discussie eerst gaan over hoe we de woonopgave 
op een bepaalde plek en op tijd realiseren. We moeten 
hierbij eerst kijken naar binnenstedelijke locaties waar 
we snel woningen kunnen bouwen. We moeten echter 
onze ogen niet sluiten voor de acute woningnood en ook 
kijken naar bouwlocaties aan de rand van de stad. Het is 

en en. Ik vind het positief dat minister Ollongren wonen 
weer actief op de kaart heeft gezet. Ik ben blij dat ze op 
23 april naar buiten bracht dat er vanuit het Rijk meer 
regie nodig is om richting te geven aan de inrichting 
van Nederland. Ze schrijft in aanvulling op de ontwerp-
NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk 
op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes 
en meer regie. De minister wil meer sturing door in 
het stedelijk netwerk nieuwe woon- en werklocaties te 
koppelen aan goede bereikbaarheid. Ze wil binnen- en 
buitenstedelijke mogelijkheden voor woningbouw tege-
lijkertijd in beeld brengen. Het is belangrijk dat Rijk en 
regio hierbij nauw samenwerken.’ 

Wat kan Bouwend Nederland doen in deze 
coronacrisis? 
‘Ik zie een strijdbare sector; de mannen en vrouwen in 
de bouw willen gewoon veilig doorbouwen. Ik vind het 
daarom het belangrijkst dat onze mooie sector niet stil 
komt te liggen en we doorbouwen aan Nederland. De 
opgave is zo groot. Er moeten huizen gebouwd en ver-
duurzaamd worden. Talloze wegen, bruggen en spoor-
lijnen moeten worden aangelegd en hebben onderhoud 
nodig. De veiligheid en gezondheid van onze mensen in 
de bouw en infra staat bij alles wat we doen voorop. Dat 
is het uitgangspunt van protocollen zoals ‘Samen veilig 
doorwerken’. Ik ben in gesprek met diverse ministers 

over hoe nu verder en hoe we sterker uit deze cri-
sis kunnen komen.’

Waar kunnen de leden van 
Bouwend Nederland en van 

NGinfra elkaar versterken? 
‘Als opdrachtgevers en op-
drachtnemers kunnen we de 
handen ineenslaan om sa-
men sterker uit deze crisis te 
komen. We hebben hetzelfde 
doel: Nederland leef baar en be-
reikbaar houden. Daarom is het 

juist in deze tijd belangrijk om 
in gezamenlijkheid de crisis aan 

te pakken en één geluid te laten 
horen. Ik ben daarom blij met de aan-

pak van minister Van Nieuwenhuizen 
om het werk aan de wegen, de waterwegen, 

de sluizen en de kust in de huidige coronacrisis 
draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. 
Een speciale taskforce van Rijkswaterstaat en infra-
bedrijven brengt in kaart welke werkzaamheden we 
direct kunnen oppakken en welke maatregelen we 
op iets langere termijn kunnen nemen. Werk in de 
markt blijven zetten en daar waar mogelijk naar voren 
halen, is de beste waarborg voor spoedig economisch 
herstel.’ 

‘Zonder ingrijpen daalt 
de bouwproductie in 
2020 en 2021 met 15 

procent en stijgt deze pas 
weer in 2022’
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NIEUWE WEBS ITE  

De nieuwe NGinfra website is een feit! Eind 2019 
ontstond het idee voor een nieuwe website. Eén plek 
met al het laatste infranieuws, relevante onderzoeken en 
geplande evenementen, maar dan in een modern jasje. 
Nu zo’n driekwart jaar na dato, is het zo ver.

D e nieuwe website zal zich ten opzichte van de oude website meer 
richten op nieuws en actualiteiten uit de infrastructuur. In combina-
tie met actuele berichten vanuit partnerorganisaties zorgt dit ervoor 
dat u via onze website altijd op de hoogte blijft van de belangrijkste 

ontwikkelingen in de infrastructuur. 

‘Buiten dat de website een moderne uitstraling heeft en meer gericht is op 
de partners van NGinfra biedt de nieuwe website een kans om het echte NG-
infra verhaal te laten horen.’ Aldus Bas Knaapen, communicatieadviseur van 
NGinfra. ‘Gericht op het samenbrengen van sectoren en het aanpakken van 
relevante integrale infravraagstukken’. 

Het project ‘nieuwe website’ begon met een onderzoek langs de infrapartners. 
De vraag die gesteld werd: “Wat willen overbrengen op de buitenwereld en op 
welke manier willen we dit vormgeven?” Dit is samengebracht in een web-stra-
tegie en vervolgens door het Rotterdamse bureau Heisa Media vertaald naar 
een moderne en functionele website. 

NGinfra is trots op het eindresultaat, een website waarmee we een volgende 
stap kunnen zetten in het aangaan van de dialoog met de samenleving. Kom 
gauw een kijkje nemen!

De website is te vinden op: www.NGinfra.nl

Nieuwe 
website NGinfra
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Onderzoek naar succesvol samenwerken

‘Er is een trade-off 
tussen effectiviteit 
en coördinatie’
Hoe kunnen we de samenwerking tussen infrastructurele partijen bij 
onderhoud en vernieuwing verbeteren? Om gemeenschappelijke 
projecten tegen lagere kosten en met minder overlast uit te voeren? 
Die vragen onderzoekt een consortium onder leiding van hoogleraar 
operations management Dirk Pieter van Donk van de Rijksuniversiteit 
Groningen. AUTEUR RONALD BRUINS
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D e vraag stellen is eenvoudiger dan deze beant-
woorden, constateert Van Donk. ‘Het organi-
seren van de samenwerking en het op één lijn 
brengen van de belangen en planningen blijkt 

in de praktijk ingewikkeld. De specifieke karakteristie-
ken van de diverse infrabeheerders leiden tot uitdagende 
wetenschappelijke vragen.’ NGinfra en de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financie-
ren het onderzoek dat door twee promovendi, Lieke van 
der Heide en Nevena Ivanovic, wordt uitgevoerd. De eer-
ste kijkt naar gezamenlijke modellen voor het plannen 
van onderhoud, de tweede naar het samenwerken tussen 
meerdere stakeholders. Hoe coördineer je dat? Concrete 
aanleiding voor het gehele onderzoek was volgens Van 
Donk de vraag die bij waterbedrijf Vitens opborrelde. 
‘Het vergt veel tijd om onderhoud of vernieuwing te 
plannen. Vaak kom je er dan tijdens een project achter 
dat de gemeente of het elektriciteitsbedrijf toch al bezig 
geweest is in een betreffende straat. Dan bekruipt je het 
gevoel dat je dat graag eerder had geweten.’

Ontwikkelen modellen en structuren
Vandaar dat NGinfra-partner Vitens aanhaakt. Net als 
Alliander, Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam. De vra-
gen werden vervat in een onderzoeksopzet waar de twee 
promovendi mee aan de slag zijn. ‘Het is niet zozeer 
ons doel om partijen concreet bij elkaar te krijgen. Dat 
gebeurt binnen NGinfra al. Ook willen we niet de orga-
nisatieadviseur uithangen en zeggen wat een infrapartij 
moet doen. Dat is een andere tak van sport. Wij zijn 
wetenschappers, die proberen nieuwe wetenschappelijke 
inzichten te krijgen en kennis. Wij zijn op zoek naar het 
ontwikkelen van optimaliseringsmodellen, organisatie-
structuren en -processen. Om daarmee uiteindelijk ook 
de samenwerking bij dergelijke onderhouds- en ver-
nieuwingsprojecten te helpen verbeteren.’ Die projecten 
kunnen gaan over het tegelijkertijd vernieuwen van 
ondergrondse gas- en waterleidingen en de daarboven 
liggende wegen. Maar ook over grote complexe operaties 
waarbij op één locatie waterwegen, bruggen, wegen en 
spoor gezamenlijk worden vernieuwd. 

Geen techneuten 
Samenwerking heeft een technische component, beseft 
Van Donk. ‘Hoe zien de assets eruit die moeten worden 
vervangen? Van welk materiaal zijn ze gemaakt? In welk 
soort bodem liggen ze? Hoe slijten ze? Wanneer moeten 
ze worden vervangen? Die vragen zijn technisch van 
aard en zeer relevant, maar deze maken het superinge-
wikkeld om samen te werken. Wij zijn geen techneuten. 
Maar wellicht kunnen we als wetenschappers wel mo-
dellen, een soort forecasts, maken zodat je onderhoud 
ziet aankomen. Waardoor je aan kunt zien komen waar 
je gezamenlijk kunt optrekken.’ 
Dat is het eerste element van het tweeledige onderzoek. 
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Het tweede element gaat over hoe infrastructurele par-
tijen samenwerken. ‘Hoe werken mensen in infrastruc-
turele projecten samen? Dat gaat over de werkorganisa-
ties, teams in en tussen organisaties, afstemming van 
processen en planning tussen organisaties, maar ook 
over uitbestede relaties en hoe mensen zich tot elkaar 
verhouden. Wanneer zijn organisaties, teams of mede-
werkers geneigd de kaarten tegen de borst te houden en 
wanneer staan ze open voor samenwerking?’ 

Nooit data genoeg 
De twee promovendi zijn inmiddels 1,5 
van de 4 jaar bezig. ‘Daarin zijn ze 
vooral bezig geweest met oplei-
dingen om het onderzoek goed 
te kunnen doen. Nu zijn ze 
de eerste stappen aan het 
zetten in het daadwer-
kelijke onderzoek. Dat 
blijkt nog niet een-
voudig. We zijn bij de 
NGinfra-partners data 
aan het verzamelen, 
maar die is niet altijd 
beschikbaar. Of soms 
ligt het wat betreft 
privacy gevoelig om de 
gegevens te delen. We 
zijn dus vooral aan het 
kijken waar we wel een 
goede start kunnen maken. 
Als er NGinfra-partners zijn 
die data beschikbaar kunnen stel-
len, dan houden we ons aanbevolen. 
We hebben namelijk nooit data genoeg. 
Ik roep hen dan ook op zich bij mij te melden. 
Denk aan data over onderhouds- en vernieuwingstrajec-
ten. Hoe meer data, hoe beter we kunnen onderzoeken 
hoe het ene onderhouds- of vernieuwingstraject inwerkt 
op dat van de andere partij.’ 

Prioriteiten delen 
Bij meer informatie kunnen de data van de een over de 
data van de ander worden gelegd. ‘Dan zie je modelma-
tig wat er gebeurt. Bijvoorbeeld met de bereikbaarheid 
van binnensteden en hoe de onderhoudsplanning daar 
van invloed op is.’ Wie zijn onderhouds- of vernieu-
wingsproject wil afstemmen, zal ook zijn prioriteiten 
moeten delen. ‘Als ik een lijstje met prioriteiten heb 
en jij hebt dat ook en we willen die afstemmen, dan zal 
de een of de ander water bij de wijn moeten doen en 
iets moeten uitstellen. Het wordt helemaal spannend 
als je die prioriteitenlijst samen gaat bepalen. Vaak 
moeten organisaties daarbij wel een drempel over.’ Dit 
soort vraagstukken zijn het werkveld van organisatio-

nal behaviour, het onderzoeksveld van een van de twee 
promovendi. 

Een kunst op zich 
Samenwerken is een kunst op zich, beschouwt de hoogle-
raar. ‘Je bent al snel geneigd te zeggen: we moeten meer 
coördineren. Maar dat is niet per definitie altijd goed. In-
tegendeel. Misschien herken je dat wel aan je dagelijkse 
werkzaamheden. Soms ben je zoveel aan het coördineren 
en communiceren dat je niet meer aan je werk toekomt. 

Er is dus een trade-off tussen effectiviteit en 
coördinatie. Hoe eenvoudiger het project, 

hoe meer je een directere aansturing 
nodig hebt. Daarbij speelt ook de 

informatieoverdracht. Vaak heb 
je een centraal knooppunt 

nodig dat de juiste infor-
matie bij de juiste mede-
werker in de samenwer-
kingsorganisatie krijgt. 
Maar dat hoeft geen 
formele partij te zijn, 
dat kan eventueel ook 
een informele leiders-
rol zijn.’

Twee velden bij 
elkaar brengen

De onderzoeksprojecten 
blijven wetenschap, bena-

drukt Van Donk. ‘Je weet 
van tevoren niet waar je in 4 

jaar tegenaan gaat lopen. Maar 
we willen het veld van organisational 

behaviour bij het veld van modellering 
brengen. Om zo tot goede conclusies te komen.’ 

Het bijzondere daarbij is dat, terwijl het onderzoek in 
volle gang is, de NGinfra-partners Vitens en Alliander 
elkaar in Apeldoorn bij een groot vervangingsproject 
hebben gevonden. Daar vervangen de twee gezamenlijk 
92 kilometer aan gas- en waterleidingen. 
Deze werkzaamheden volgen op twee gecombineerde wa-
terleiding- en gasstoringen in 2014, waarbij honderden 
mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. ‘Je ziet 
dat daar een grote urgentie is en dat een samenwerking 
ontstaat waar we allemaal van kunnen leren. In abstracto 
zijn wij op zoek naar succesvolle structuren om derge-
lijke samenwerkingsverbanden vaker vorm te geven. 
Voor nu en in de toekomst. We willen op een hoger plan 
oplossingen creëren om samenwerkingsprojecten goed 
in te richten. Dan kun je vooraf ook al bepalen of je de 
ingrediënten die je nodig hebt voor een succesvol geza-
menlijk onderhouds- of vernieuwingsproject daadwerke-
lijk bij elkaar hebt. En of het überhaupt dan wel verstan-
dig is om samen te werken op het betreffende project.’ 

‘Het wordt helemaal 
spannend als je samen de 

prioriteiten bij onderhouds-
werkzaamheden gaan 

bepalen’
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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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Susanne Visscher:

‘Een plus een  
kan wel degelijk 
drie zijn’
Susanne Visscher-Biesheuvel werkt voor de afdeling Digital & Innovation bij Schiphol. 
Daar is zij verantwoordelijk voor de Value Stream Smart Assets & Buildings. Begin dit jaar 
trad Visscher aan als voorzitter van het Themacenter Toekomst Verkennen bij NGinfra. 
Wat is haar ambitie voor de toekomst? NGinfra belde haar tijdens de lunch. Het traditio-
nele broodje houdt ze van ons tegoed tot na de coronacrisis. AUTEUR ANOEK VAN DER RIET

Value Stream Owner Smart Assets & Buildings; 
dat is een behoorlijke mond vol … Wat houdt 
dat in?
‘Wij ontwikkelen en implementeren slimme digitale 
toepassingen voor de infrastructuur, assets en gebou-
wen van Schiphol. Dat kan bijvoorbeeld de terminal, 
het platform of de bagagekelder zijn. Met als doel om de 
luchthaven slimmer en schoner te maken. Nu en in de 
toekomst. Een voorbeeld waar we momenteel mee bezig 
zijn, is onze gebouwen energie-efficiënter te maken met 
behulp van digitale oplossingen. Door data uit allerlei 
energie assets te combineren en te analyseren, kun je 
bijvoorbeeld voorspellen hoeveel passagiers er in de 
terminal aanwezig zijn op een bepaald moment en of 
je dan moet koelen of juist verwarmen. Daardoor kun 
je veel slimmer inspelen op de klimaathuishouding 
van die terminal. Zo kun je uiteindelijk continu op een 
energie-efficiënte manier zorgen dat de passagiers en 
gebruikers op een comfortabele manier gebruik kunnen 
maken van gebouwen of de terminal. Uiteindelijk willen 
we hiermee 10 procent energie per jaar besparen.’ 

Wat betekent samenwerken voor jou?
‘Wat mij betreft is samenwerking bijna een randvoor-
waarde. Together is better, daar geloof ik heilig in. Door 
de samenwerking op te zoeken met andere afdelingen 
van zowel binnen als buiten je eigen organisatie ben je 
veel beter in staat om impact te maken en goede resulta-
ten te behalen. Een plus een kan wel degelijk drie zijn. 
Dat vind ik ook het mooie aan NGinfra: het bundelen 
van de kennis en kunde van de verschillende infrapar-
tijen. En dat draait niet alleen om het behalen van resul-
taten, maar ook om het groeien naar één stem en één 
gedeelde visie over hoe de infrastructuur in Nederland 
ingezet zou moeten worden. Alle infrapartijen zijn zó 
met elkaar verbonden en vervlochten. Alle partijen zijn 
anders, maar kennen ook heel veel overlap met elkaar.’

Waar ligt de meerwaarde van samenwerken in 
het themacenter Toekomst Verkennen?
‘Een goede samenwerking is de basis om samen naar de 
toekomst te kunnen kijken. Aan de grondslag daarvan 
ligt het delen van kennis. Binnen het themacenter 
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delen de aparte infrapartijen hun eigen kennis over 
de innovaties, trends en ontwikkelingen waar zijzelf 
in hun eigen organisatie mee bezig zijn. Daarna is het 
zaak om die verschillende toekomstbeelden bij elkaar te 
brengen. Waar zit de overlap? En waar zitten eventuele 
afhankelijkheden of knelpunten? Doordat je met elkaar 
in dialoog raakt over de onderwerpen en snel tot de kern 
komt, kun je makkelijk koppelingen leggen. In hoeverre 
en op wat voor manier is wat bij de een speelt ook zinvol 
voor de anderen? Infrapartijen lijken immers voor een 
groot gedeelte enorm op elkaar. Daarnaast is het voor 
NGinfra ook belangrijk om één lijn te trekken in een 
aantal vraagstukken, zodat we dit als sector kunnen 
neerzetten. Zo werd vanuit een ander themacenter het 
duurzaamheidsvraagstuk ter discussie gesteld. De ene 
partij is hier veel verder mee dan de ander. We kun-
nen dus van elkaar leren. Soms kan het best lastig zijn 
om die samenwerking met zoveel partijen goed vorm 
te geven. Iedereen heeft immers andere belangen. Het 
is best wel complex en ingewikkeld om van een idee te 
komen tot één visie op een bepaald onderwerp en tot 
pragmatische uitwerking.’

Wat is jullie ambitie voor de nabije toekomst?
‘Het delen en bundelen van kennis is al heel waarde-
vol, maar we willen nog een stap verder richting een 
adviserende rol. Dat wij, als themacenter Toekomst 

Verkennen, trends vroegtijdig signaleren en de partijen 
kunnen adviseren met zogenoemde early warnings: let 
op, dit en dit zijn de ontwikkelingen die bij de infrapar-
tijen spelen, dus acteer daarop. Zodat elke infrapartij dit 
kan gebruiken voor de verdere uitwerking van haar stra-
tegie. Dit jaar willen we in elk geval een aantal relevante 
onderwerpen, zoals digitalisering, energietransitie en 
urbanisatie, handen en voeten geven. We werken ook 
wel toe naar iets concreets, zodat we niet – heel oneer-
biedig gezegd – alleen een praatgroep zijn. Zo denken 
we na over het organiseren van een congres waar de 
toekomstverkenners van alle partijen samen komen.’

Impact coronapandemie
De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft 
een enorme impact op de luchtvaartsector en daarmee 
ook op Schiphol. Wat merkt Visscher van de crisis op 
haar werk? 
‘We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie. 
Op Schiphol zijn er minder dan 5 procent van de 
reizigers en 10 procent van de vluchten over. Van de 
240 opstelplaatsen die we op de luchthaven heb-
ben, worden er zeker 150 gebruikt om vliegtuigen te 
parkeren. In sterk afgeslankte vorm blijven we open 
voor de passagiersvluchten die nog wel aankomen en 
vertrekken, repatriëring, vrachtverkeer, hulpdiensten en 
uitwijkende vliegtuigen. Voor onze afdeling betekent 
die afgeslankte operatie dat we kunnen versnellen met 
de implementatie van digitale oplossingen. Daar zien 
we kansen. Maar aan de andere kant moeten we ook 
kritisch naar onze activiteiten kijken. Terug naar NGin-
fra, daar hebben we de ambitie om ontwikkelingen als 
deze vroegtijdig te signaleren en de maatregelen met 
elkaar te delen. Het blijkt waardevol om de aanpak 
van een pandemie van deze omvang met elkaar te 
kunnen delen.’
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Systeem Overstijgende Datagedreven Impactcases

Waar liggen de 
kansen in het delen 
van data?
NGinfra staat aan de vooravond van het denken als één infrastructureel bedrijf. 
Daarbij hoort ook het ‘gewoonweg’ beginnen aan een aantal gezamenlijke 
projecten. Projectdirecteur Jenne van der Velde: ‘De kansen liggen vooral op het 
terrein van data.’ AUTEUR RONALD BRUINS

V an der Velde is onder andere aangetrokken 
als projectdirecteur voor het doen-project 
Systeem Overstijgende Datagedreven Impact-
cases (SODI). ‘Daarin kijken we samen met 

de NGinfra-partners wat de impact is van de afzon-
derlijke projecten op de bedrijfsvoering van de andere 
beheerders. Dat zijn de zogenaamde impactcases. Op 
welke manier kunnen we een nog betere infrastruc-
tuur voor de gebruikers realiseren door vooraf data en 
informatie te delen? Daarbij denken we als het ware als 
één infrabedrijf. We zien daarbij veel ontwikkelingen op 
ons, als infrabeheerders, afkomen. Bijvoorbeeld op de 
gebieden van veranderende mobiliteit, de klimaatadap-
tatie, de komst van 5G, de drukte in de ondergrond, de 
vervangingsvragen en de energietransitie. Die ontwik-
kelingen raken vrijwel alle partners verenigd in NGin-
fra. Waarom kijken we dan niet of we een gezamenlijk 
antwoord kunnen vinden?’

Concreet aan de slag 
Dat gebeurt natuurlijk al door via de wetenschap ken-
nis te vergaren en onderling met de infrabeheerders 
te delen. ‘Maar wij willen onder het motto ‘doen’ ook 

actief mee aan de slag.’ Vandaar dat meerdere verte-
genwoordigers van de infrabeheerders via videobel-
len aansloten bij workshops. ‘Om zo te bepalen welke 
use cases we kunnen oppakken, hoe we de impact op 
elkaar bepalen en welke data we dan zouden moeten 
delen. Verder is van belang dat we er snel en zonder al 
te veel drempels concreet samen mee aan de slag kun-
nen gaan.’

Van der Velde werkte tot 1 mei van dit jaar als topadvi-
seur Assetmanagement bij Rijkswaterstaat. Nu werkt 
hij vier dagen per week als projectdirecteur bij NGinfra 
en blijft hij één dag verbonden aan Rijkswaterstaat. Sa-
men met een aantal collega’s van de NGinfra-partners, 
Cisco het het programmabureau van NGinfra maakte 
hij een plan van aanpak voor SODI. ‘Binnen de ver-
schillende deelnemende organisaties zijn meer en meer 
data en informatie over de staat en het functioneren 
van de systemen en netwerken digitaal beschikbaar’, 
schreef hij. ‘Op basis daarvan vinden binnen de eigen 
organisatie optimalisaties plaats. Dat gebeurt onder 
andere met digital twins en met vervoers-, distributie- 
en logistieke modellen. Wat nu nog te weinig gebeurt, 
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Waar liggen de 
kansen in het delen 
van data?

is inzet van deze data en informatie voor op-
timalisatie over de verschillende systemen 
en netwerken heen. Door de organisaties 
virtueel aan elkaar te koppelen kunnen 
we beter en vooraf in beeld brengen 
welke impact, positief of negatief, de 
genomen acties en besluiten heb-
ben op het functioneren van andere 
systemen en netwerken. Zo optimali-
seren we beslissingen en kunnen we 
deze met elkaar afstemmen. Uiteinde-
lijk kunnen we dan veel beter de maat-
schappelijke waarde in beeld brengen die 
we samen realiseren.’ 

Realisatie van de Hanzelijn
Als voorbeeld neemt de projectdirecteur 

de realisatie van de Hanzelijn. Van der 
Velde: ‘In het bijbehorende politieke 

besluit leek het vooral te gaan om het 
aanleggen van een railverbinding 
in een maagdelijk leeg landschap. 
Maar niets was minder waar. Er was 
een enorme impact op de andere 
infrabedrijven. Zonder dat iedereen 

die bij de besluitvorming aanwezig 
was zich dit goed realiseerde. Vitens 

was bijvoorbeeld ineens bijna een groot 
deel van zijn watervoorzieningsgebied in 

‘Zo kunnen we 
veel beter de 

maatschappelijke 
waarde in beeld 
brengen die we 

samen realiseren’

Aanleg van de Hanzelijn. Bij de aanleg van dergelijke infrastructuur is afstemming vroeg in de planning al ingeburgerd. Beeld Freddy Schinkel
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Zwolle kwijt. Alliander moest in de polder meer stroom 
leveren op plekken waar eerder geen verbruikers zaten. 
Rijkswaterstaat en de provincies moesten aanpassingen 
aan hun weginfrastructuur maken. Als destijds met de 
impactcasemethode gewerkt zou zijn, dan zou wellicht 
nog steeds hetzelfde besluit genomen zijn. Maar wel 
met veel minder weerstand, mogelijk minder kosten in 
andere sectoren en mogelijk andere uitvoeringsvormen.’ 

Aanpak
SODI moet dwarsdoorsneden op twee terreinen opleveren. 
Van der Velde begint met de uitleg over het eerste traject: 
‘We willen vooral gebruikmaken van vragen die al leven 
binnen de organisatie, zoals bij de verschillende thema-
centers. Hiervoor stellen we dan use cases op. Die halen 
we op via de workshops en nu via videobellen.’ Trekker 
van dat deel is Giel Jurgens van Havenbedrijf Rotterdam. 

Dan het tweede traject waar Jenne van der Velde zelf 
de trekker van is. ‘In dit traject willen we een platform 
inrichten. Zodat we weten waar data en informatie aan-
wezig zijn, hoe betrouwbaar die zijn en waar je ze voor 
mag gebruiken. We spreken protocollen af waarmee 
we dat data en informatie kunnen delen. Daarbij 
geven we richting en de randvoorwaarden. 
Wat is nodig om de systeemoverstijgende, 
datagedreven impactcases te kunnen 
maken? Daarnaast bekijken we in een 
derde traject, onder leiding van Arjen 
Boersma van ProRail en samen met 
Niels van den Berg van Cisco, hoe 
we de data en informatie daadwer-
kelijk kunnen delen en presenteren. 
Daarvoor gaan we een aantal use cases 
uitwerken als voorbeeld.’  

Groots en meeslepend 
Van der Velde formuleert de hamvragen daarbij: 
‘Hoe maak ik data en hoe ontsluit ik deze dan vervol-
gens voor een ander? En dan wel zodanig dat die ander 
er wat mee kan?’ Die vragen zijn gemakkelijker gesteld 
dan beantwoord, weet ook hij. ‘Je kunt hier een heel 
groots en meeslepend project van maken, maar dan is 
de kans groot dat je vastloopt. Bijvoorbeeld in definities. 
We kiezen ervoor om kleine stapjes te nemen. We zijn 
begonnen met het inventariseren van de behoefte in 
use cases. Waar komt veel energie bij vrij? Waar zien we 
weinig drempels voor samenwerking? Waar kunnen we 
vrij snel vaart maken?’  

Een voorbeeld is de gezamenlijke ontwikkeling van 
algoritmes voor onderhoud. Van der Velde: ‘Veel partijen 
zijn daar mee bezig en elke partij doet dat op haar eigen 
manier. Daarbij komen veel data vrij, die moeten leiden 
tot betere beslissingen. Maar hoe kom je aan die data 

en hoe betrouwbaar zijn ze? En hoe 
kunnen we gezamenlijk komen tot een 

betere werkwijze voor algoritmes? Kunnen 
en willen we die data delen? Daar spraken we 

in een van de sessies over.’ Een ander ingebrachte 
casus gaat over wind- en zonne-energie. ‘De ontwikkelin-
gen daarin gaan snel. Het is lastig te plannen wanneer 
de energie daadwerkelijk beschikbaar komt. Dat brengt 
een onbalans mee in de elektriciteitsnetten. Zouden we 
daar als andere infrabeheerders rekening mee kunnen 
houden? Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat Rijks-
waterstaat de pompen laat draaien als er veel energie 
uit die bronnen beschikbaar is. Dat leidt ook tot minder 
spanningsdippen op de pompen wat voor Rijkswaterstaat 
weer goed is.’      

Aansluiting bij andere initiatieven
Naast deze drie delen ziet Van der Velde kansen voor 
aansluiting bij andere initiatieven. Zo had Alliander 
jarenlang het centrum SIM-CI. ‘Dat maakte prachtige 
scenariogedreven simulaties op basis van modellen. 

‘Wat is nodig om de 
systeemoverstijgende, 

datagedreven 
impactcases te 

kunnen maken?’

ACHTERGROND 
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Daarmee kon je mooi de toekomst verkennen en de 
impact van elkaars handelen laten zien. Toen 
we met het centrum samenwerkten konden 
we via het dataplatform simulaties uit-
voeren over de verschillende netwerken 
heen. Wat heeft de voorgenomen 
beslissing bij de een voor een impact 
op de ander? Wat zijn de wederzijdse 
afhankelijkheden?’

Een mooi voorbeeld van een simulatie 
van SIM-CI gaat over het overstro-
mingsmodel. ‘Daarbij kun je precies 
zien wat er gebeurt mochten delen van 
Nederland overstromen. Wat bijvoorbeeld de 
gevolgen zijn voor de situering van hulpdiensten, 
wegen, commandocentra, zendmasten en transforma-
toren als een stad als Den Haag onderloopt.’ Ook ziet 
de projectdirecteur een koppeling met de via NGinfra 
lopende wetenschapsonderzoeken. ‘Tijdens dit ontwik-
keltraject ontstaan vragen waar we nader onderzoek voor 

moeten doen. Denk aan hoe kunnen en mogen we 
data van anderen gebruiken. De koppeling met 

wetenschap draagt direct bij aan de toege-
voegde waarde van dit project.’  

Waar liggen de kansen? 
Wat is er mogelijk? Waar liggen de 
kansen in data? En welke drempels 
moeten we dan over? Vanuit die 
uitgangspunten werkt het projectteam 
SODI aan het uitwerken van de con-

crete mogelijkheden en kansen. Van der 
Velde tot slot: ‘Het project heeft in die zin 

meteen al waarde omdat we kunnen laten 
zien wat we gezamenlijk kunnen met data. 

Tegelijkertijd maken we duidelijk wat er moet ge-
beuren om het daadwerkelijk van de grond te krijgen. Dan 
blijkt dat sommige projecten voor nu niet meteen haalbaar 
zijn, maar zie je wel welke obstakels je zou moet verwijde-
ren. En de projecten waarbij de drempels laag zijn, pakken 
we dus als laaghangend fruit meteen heel concreet op.’

‘De toekomst 
verkennen en de 

impact van elkaars 
handelen laten zien’

 ACHTERGROND
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De positie van de infrabeheerder  
in de politiek-bestuurlijke arena

Als adaptief 
je lief is II
Infrabeheerders hebben geen traditie om naar aanleiding van dynamische verande-
ringen in en om hun netwerken voorstellen te doen voor de doorontwikkeling van die 
netwerken en deze te relateren aan sectoroverstijgende maatschappelijke uitdagingen. 
Die doorontwikkeling, laat staan de voorbereiding van sectoroverschrijdende systeem-
transformaties, is daarmee een terra incognita. Dat is in een tijd van grote transities een 
zorgwekkende constatering, vinden Maarten van der Vlist, Mark Zandvoort en Manon 
Jütte in de tweede aflevering van het drieluik ‘Als adaptatie je lief is’, over de grote 
uitdagingen voor onze infrastructuur. AUTEURS MAARTEN VAN DER VLIST, MARK ZANDVOORT, MANON JÜTTE
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strateeg energietransitie.

In deel I (NGinfraMagazine 1, 
maart 2020) hebben wij de 
inhoudelijke opgaven van 
vervanging en renovatie van 

infrastructuur verkend. Het bor-
gen van de balans tussen systeem-
functies en gebruiksdiensten, de 
systeemverantwoordelijkheid van 
de infrabeheerder, staat daarbij 
centraal. Daarna hebben we de 
vervangingsopgave gerelateerd aan 
onze maatschappelijke uitdagin-
gen zoals energietransitie, mobi-
liteitsverandering en klimaatver-
andering. Infrastructuren hebben 
een maatschappelijk doel en zijn 
een publiek goed, veelal beheerd 
door publieke infrabeheerders 

die onderdeel uitmaken van de 
politiek-bestuurlijke arena. Uit de 
verkenning in deel I van dit essay 
rijst de vraag hoe infrabeheerders 
vanuit hun systeemverantwoorde-
lijkheid om kunnen gaan met en 
bij kunnen dragen aan de grote 
maatschappelijke uitdagingen. In 
dit deel van het drieluik onderzoe-
ken we de politieke-bestuurlijke 
positie van infrabeheerders en hun 
vermogen om zich aan te passen.

Verzelfstandigd en (semi)
publiek monopolie 
Onder andere geïnspireerd door 
new public management en de al-
gehele behoefte aan een ‘kleinere 
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overheid’ zijn publieke infra-
structuren sinds 1990 opnieuw 
gepositioneerd en op afstand 
geplaatst van de rijksoverheid. 
Daarmee beoogde de rijksoverheid 
meer greep op de uitgaven van 
de infrabeheerders via de rijksbe-
groting en de tariefstelling op het 
serviceniveau (service level) dat de 
gebruikers geboden moet worden. 
Tegelijkertijd is beheer van de 
infrastructuur in de Splitsingswet 
losgetrokken van de productie en 
levering van goederen en diensten 
via die infrastructuur. Dit betrof 
vooral de energiesector en het 
spoor; voor het (vaar)wegbeheer 
was dit al de realiteit, want de 

overheid was nooit de eigenaar van 
de transportmiddelen op de (vaar)
weg. Na de Splitsingswet, officieel 
Wet onafhankelijk netbeheer, is 
voor het spoor ProRail de infra-
beheerder en zijn er vervoerders 
als NS en Arriva die concurreren 
op het spoor. De energiewereld is 
sindsdien opgedeeld in beheerders 
van infrastructuur, energieprodu-
centen en energieverkopers. 

De splitsing van het publiek be-
heer van infrastructuur enerzijds 
en de productie en het transport 
door private partijen anderzijds, 
was een bewuste politiek-bestuur-
lijke keuze voor de inrichting van 

de infrasector. Infrastructuren 
vertegenwoordigen een belang-
rijke sectoroverschrijdende waarde 
voor de samenleving, zijn daarmee 
een publiek goed en moet dienten-
gevolge met de nodige waarborgen 
worden omgeven. Bovendien is de 
waarde van de kapitaalintensieve 
infrastructuur dusdanig groot, dat 
mocht een bedrijf het vermogen 
hebben om een netwerk te finan-
cieren en te runnen, er sprake zal 
zijn van een privaat monopolie. 
Dat staat haaks op het publieke ka-
rakter van infrastructuur. Concur-
rentie om een netwerk is overigens 
ook praktisch onmogelijk door de 
hoge kosten voor het alloceren, 

Onderhoud aan de Merwedebrug. Beeld Rijkswaterstaat
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bouwen en onderhouden daarvan. 
Kortom geen concurrentie met het 
net, noch om het net, maar wel 
concurrentie op het net (Van Twist 
& Veeneman 1999)1. 

Door deze herorganisatie van de 
infrasector zijn verantwoorde-
lijkheden helder verdeeld. Markt-
partijen verzorgen de productie 
en dienstverlening. Concurrentie 
zorgt ervoor dat de consumenten-
prijzen laag blijven en de markt 
als coördinatiemechanisme volop 
ruimte krijgt. De overheid blijft, 
direct of indirect als aandeel-
houder, verantwoordelijk voor de 
infrastructuur en de maatschap-
pelijke waarde. Daarmee is er 
slechts beperkt politiek-bestuurlijk 
debat nodig en heeft het beheer en 
onderhoud een politiek neutraal 
karakter gekregen.

Doordat overheden eigenaar zijn 
van de infrastructuur is sprake van 
een monopolie voor de infrabeheer-
der: een publiek of semipubliek 
monopolie. Dat wil zeggen dat deze 
organisaties onderdeel zijn van de 
overheid, zoals bijvoorbeeld Rijks-
waterstaat. Of ze zijn zelfstandige 
organisaties, waarvan de overheid 
een belangrijk deel van de aandelen 
bezit, zoals bij Schiphol, TenneT en 
Havenbedrijf Rotterdam.
De werking van een politiek 
neutraal en publiek monopolie 
zien we ook terug bij het water- en 
wegbeheer van Rijkswaterstaat. 

Het beheer en onderhoud van de 
netwerken is apart geregeld in een 
Service Level Agreement met het 
Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Daarin is afgesproken 
welk serviceniveau er op de beheer-

de netwerken geleverd wordt en 
tegen welk budget uit de algemene 
middelen. Deze vorm van assetma-
nagement met een balans tussen 
kosten, prestaties en risico’s heeft 
de afgelopen decennia een grote 
vlucht genomen bij alle infrabe-
heerders. Het doel is het beheer en 
onderhoud op een zo hoog mo-
gelijk niveau te brengen tegen zo 
gering mogelijke kosten bij accep-
tabele risico’s. Er wordt hierbij een 
risicobenadering gehanteerd. De 
onderdelen van het netwerk met de 
grootste risico’s krijgen in beheer 
en onderhoud specifieke aandacht. 
Het gaat om zekere en bekende ri-
sico’s, niet om onzekerheden. Het 
omgaan met het type onzekerheid 
zoals klimaatverandering en de 
noodzaak van adaptieve planning 
laat zich niet eenvoudig daarmee 
verbinden. 

Kader 1: Governance Nederlandse infrastructuur
Infrastructuur Wat is  

beleidsbepalend?
Wie voert uit? Financiering Verantwoording/

toezicht

Spoor Beleid Ministerie I&W Prorail en NS Gebruiksvergoeding 
voor transport; tarieven 
via Tweede Kamer (TK)

I&W en (TK)

Hoofdwegennet,  
hoofdvaarwegennet, 
hoofdwatersysteem

Beleid Ministerie I&W Rijkswaterstaat Algemene middelen 
Ministerie I&W

Tweede Kamer en  
Inspectie leefomgeving.

Regionaal waterbeheer Bestuur Waterschap Waterschappen Waterschapsbelasting Algemeen bestuur van  
de WS, toezicht I&W

Gasnet Gasunie NAM (Rijk & Shell) Eigen inkomsten,  
tariefstelling EZK en TK

Staatstoezicht op de 
mijnen

Elektriciteit Raad van commissarissen Tennet / regionale 
beheerders

Eigen inkomsten,  
tariefstelling EZK en TK

Autoriteit Consument  
en Markt (ACM)

Havenbedrijven  
(Amsterdam, Rotterdam, 
Zeeland, Groningen) 

Raad van commissarissen Aandeelhouders  
(deels publiek)

Gebruiksvergoedingen Raad van commissarissen

Schiphol Raad van commissarissen Aandeelhouders  
(deels publiek)

Gebruiksvergoedingen EZK en aandeelhouders

Drinkwater Raad van commissarissen Aandeelhoudersver-
gadering bepaalt 
tariefstelling

Gebruiksvergoeding 
door bedrijven en 
gebruikers

Aandeelhouders  
(waaronder Rijk)

Riolering Gemeenten (eigenaar) Gemeenten  
(beheerder)

Rioolheffing Algemeen bestuur  
Gemeenten



NGINFRAMAGAZINE  43

 ACHTERGROND

Uiteenlopende aansturing 
De ordening tussen private en pu-
blieke partijen en de focus op as-
setmanagement van de afgelopen 
decennia is behulpzaam geweest 
bij het organiseren van het beheer 
en onderhoud. Beherende over-
heidsorganisaties worden geor-
ganiseerd en geleid als waren het 
marktpartijen. Hiermee is ook de 
aansturing c.q. governance van het 
infrabeheer veranderd. Er is echter 
geen eenheid in deze governance 
en per infrastructuur verschilt de 
wijze waarop beleid, de uitvoering 
en de financiering is geregeld 
(kader 1).

Grofweg valt een onderscheid te 
maken tussen publieke monopo-
lies die gefinancierd worden uit de 
algemene middelen, zoals hoofd-
wegennet, spoor, hoofdvaarwegen-
net en het hoofdwatersysteem, en 
(semi)publieke monopolies die als 
overheid-NV zijn georganiseerd, 
waarbij de Nederlandse staat, 
provincie of gemeente aandeelhou-
ders zijn. 
In het eerste geval is de beleids-
organisatie verantwoordelijk voor 
de koers. In het tweede geval zijn 
de aandeelhouders belangheb-
benden in het bepalen van de 
koers, maar de discussie over 
deze koers voor het infrabeheer 
wordt beperkt gevoerd en is tevens 
weinig tot niet publiekelijk. Er is 
amper georganiseerd debat tussen 
de sectoren, terwijl daar gezien de 
grote maatschappelijke vragen alle 
reden voor is.
Toezicht vindt in alle gevallen 
plaats door de rijksoverheid, na-
melijk de ministeries van Econo-
mische Zaken en Klimaat en van 
Infrastructuur en Waterstaat. Bij 
de semipublieke infrastructuren 
vormt onder andere de tariefstel-
ling, bijvoorbeeld van elektriciteit 
of kaartjes voor de trein, een be-
langrijk sturingsmiddel. Daarmee 
samenhangend wordt toezicht 
uitgeoefend op de taakuitoefening. 
Uiteraard is er een nauwe samen-

hang tussen taken en tariefstel-
ling/financiering.

De uitvoeringsmacht van de infra-
beheerder is met dit alles sterk toe-
gesneden op de wettelijk verankerde 
taken. Een interessant voorbeeld op 
dit terrein vormen de waterschap-
pen. De taken zijn vastgelegd in de 
Waterschapswet en de Waterwet 
en de financiering bestaat uit de 
waterschapsbelasting. Ruimte voor 
waterberging is een grijs gebied en 
niet volledig het mandaat van een 
waterschap. Dat waterschap is wel 
verantwoordelijk voor het opstellen 
van een peilbeheerplan. Maar voor 
het handhaven van die peilen kun-
nen bergingsgebieden noodzakelijk 
zijn. Als daarbij evacuatie 
van vee nodig is, dan 
zijn daarvoor afspra-
ken nodig met 
gemeenten of ter-
reinbeheerders 
zoals Staatsbos-
beheer. 

Door de hui-
dige vorm van 
aansturing van 
het infrabeheer 

zijn de taken van infrabeheer-
ders vooral gericht op beheer en 
onderhoud; een continue operatie 
gericht op beschikbaarheid, tegen 
acceptabele prijzen en een hoge 
mate van klanttevredenheid. Ten 
tijde van de verzelfstandiging was 
het uitgangspunt dat de infra-
structuur in grote mate af was. 
Daarbij was de veronderstelling 
dat de balans tussen systeemfunc-
ties, geleverd door de infrabeheer-
der en het gebruik door produ-
centen en consumenten, in de tijd 
stabiel zou zijn en dat beheer en 
onderhoud plaatsvinden in een 
situatie van een stabiele markt en 
een stabiele samenleving.

Infrastructuur onder druk
Om twee redenen staat 

die de veronderstelde 
stabiele relatie tus-

sen systeem en 
gebruik momen-
teel onder druk. 
Ten eerste zijn 
dat exogene ver-
anderingen zoals 

klimaatverande-
ring, toenemende 

en veranderende 

Kader 2:

Klimaat, gebruikersvraag en systeem-
onbalans: beschikbaarheidsproblemen
SPOOR: uitzetten spoorstaven, bermbranden, afname capaciteit
HOOFDWATERSYSTEEM: te veel water, gevaar overstroming of te weinig 
water watertekort, te vies water
HOOFDVAARWEGENNET: te weinig water, te weinig vaardiepte voor 
beroepsvaart. Uitwijken naar de weg / spoor.
HOOFDWEGENNET: wateroverlast en uitzetting bruggen door hitte, afname 
capaciteit; filevorming.
HAVENBEDRIJF: storm en lage rivierafvoeren. Maeslantkering vaker sluiten. 
Beperkingen voor de beroepsvaart.
SCHIPHOL: wind, extreme neerslag, met als gevolg afname beschikbaarheid 
start- en landingsstroken 
DRINKWATER: toenemende watervraag bij hitte, vraag en aanbod minder in 
balans waardoor drukverlies op leidingen, beperking van gebruik, afnemende 
grondwatervoorraden, droogvallen kwelafhankelijk natuurgebieden.

Geen concurrentie 
met het net, wel 

op het net
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mobiliteit en de energietransi-
tie omdat ze druk zetten op het 
systeem en de leveringszekerheid. 
Ten tweede ontstaat druk door 
de liberalisering en een grote 
nadruk op individuele vrijheid van 
gebruikers en hun tevredenheid. 
Die sterke focus op ‘klanttevreden-
heid/de gebruiker centraal’ zet de 
systeemverantwoordelijkheid van 
infrabeheerders onder druk omdat 
de veronderstelling is dat infrabe-
heerders zowel de klimaatverande-
ring als de wensen van gebruikers 
kunnen accommoderen met de 
bestaande infrastructuur. 

Hierbij speelt de weerbarstigheid 
van de politiek in relatie tot de 
burger een grote rol. Wanneer het 
in de media gaat over ‘de poli-
tiek’ of ‘de overheid’ dan wordt 
er vrijwel nooit een onderscheid 
gemaakt tussen politiek, bestuur, 
beleid, inspectie of uitvoering. Het 
gaat dan om DE overheid, terwijl 
er dus veel geledingen zijn met 
allemaal eigen rollen, bevoegdhe-
den en aansturing. Stabiliteit en 
vertrouwen in de overheid loopt 
niet alleen via de politiek, maar 
ook via uitvoeringsorganisaties. 
Immers, waar politiek en beleid 

de koers bepalen in 
de samenleving, 
consolideren 
bestuur en 
uitvoerings-
organisaties 
die koers en 
verzorgen die 
in het verleng-
de daarvan hun 
diensten. 
De politieke discus-
sie richt zich meestal 
op hetgeen op dat moment 
veranderbaar wordt geacht en 
waarmee de politieke doelen zijn 
te realiseren. Veel ligt echter vast 
in budgetten, wetgeving en uitvoe-
ringsorganisaties. 

De grote maatschappelijke opga-
ven, samen met de steeds grotere 
nadruk op leveringszekerheid en 
bedrijfszekerheid, plaatsen de 
infrabeheerder voor een dilemma: 
hoe om te gaan met de behoefte 
aan handelingsruimte om fluc-
tuaties op te vangen en risico’s te 
vermijden enerzijds en anderzijds 
de afnemende flexibiliteit als 
gevolg van hoge gebruikseisen? 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld just 
in time bezorging voor gebrui-

kers en transporteurs. 
Ook verschuift de 

juridische werkelijk-
heid in wetten en 
regelgeving niet 
mee waardoor het 
moeilijker is om te 
voldoen aan hun 
eveneens wette-

lijke verplichtingen. 
Drinkwaterbedrijven 

moesten bijvoorbeeld 
meer grondwater winnen 

dan in feite was toegestaan vol-
gens de vergunningen om leve-
ringszekerheid te bieden tijdens de 
droge zomers van 2018 en 2019. 
De bestaande arrangementen met 
betrekking tot infrastructuur helpen 
dus maar in beperkte mate om met 
de vele veranderingen om te gaan en 
dit resulteert voor de verschillende 
netwerken in onbalans en beschik-
baarheidsproblemen (kader 2). 

Bestuurlijke en politieke 
sturing 
In de energiewereld is nog een an-
dere grote verschuiving zichtbaar 
naar een decentraal productiepro-
ces van elektriciteit door burgers 
en bedrijven. Decentrale productie 
zet het systeem onder druk. De 
productie van zonne-energie en 
windenergie is niet op alle dagen 
en in alle jaargetijden gelijk. En 
de vraag naar energie loopt niet 
synchroon met deze productie. Dit 
betekent dat de capaciteit van het 
netwerk op de pieken gedimen-
sioneerd zal moeten worden. In 
termen van efficiëntie is dat echter 
niet verstandig. Het gaat namelijk 
om een overinvestering. Daarnaast 
is het zo dat het netwerk bij decen-
trale productie een andere confi-
guratie zal kennen waarbij nieuwe 
systeemvragen opkomen zoals 
over de mogelijkheden van opslag 
en conversie. Dat heeft bovendien 
consequenties voor de ruimtelijke 
inrichting en het landschap.

Dat piekbelastingen ook bij andere 
infrastructuren voor discussie zor-

Er is amper 
georganiseerd 

debat tussen de 
sectoren
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gen, bleek vorig jaar zomer toen 
Vitens voorstelde om de grond-
watervoorraad in Twente via een 
pijpleiding vanuit de IJssel aan te 
vullen. Anderen leek het beter om 
in het winterhalfjaar water op de 
hoge zandgronden vast te houden 
om zo de bodemvoorraad aan te 
vullen. De vraag of dat voldoende 
en tijdig is in verband met de 
leveringszekerheid, blijft daarmee 
echter onbeantwoord. 

De infrabeheerders hebben de 
verantwoordelijkheid om het infra-
structuurnetwerk op orde te hou-
den. Niet helder is vastgelegd hoe 
het zit met de verdere doorontwik-
keling van deze infrastructuren, 
die ook nog eens steeds meer met 
elkaar verweven blijken te zijn. 
De meeste infrabeheerders zijn 
huiverig om die uitdaging op te 
pakken. Ze hebben namelijk niet 
de ‘wettelijke’ taak om voorstellen 
te doen, laat staan voorstellen te 
doen die de grenzen van de sec-
toren of de eigen infrastructuur 
overschrijden. Bestuur en politiek 
zijn daarvoor verantwoordelijk 
en moeten dat aansturen. Maar 
dat gebeurt niet of onvoldoende. 
Een reden daarvoor kan zijn dat 
bestuurders en politici de materie 
niet kennen en vertrouwen op de 
expertise van de infrabeheerder. 
Dit is een urgent probleem in het 
licht van knelpunten in bijvoor-
beeld het mobiliteits- en ener-
giesysteem en de grootschalige 
veranderings- en vervangingsop-
gaven voor de infrabeheerders. 
Daarmee zijn enorme in-
vesteringen gemoeid, 
over een lange 
periode, met een 
significante her-
inrichting van 
ons landschap 
als gevolg. 

Deze grootschali-
ge opgaven maken 
het noodzakelijk dat 
we sectoroverstijgend 

denken en vanuit een adaptief 
perspectief. Dit is des te meer een 
probleem omdat niet alle infrabe-
heerders de traditie hebben 
om in te spelen op ont-
wikkelingen vanuit 
de maatschappelij-
ke dynamiek van 
infrastructurele 
netwerken. Laat 
staan om disrup-
tieve voorstel-
len te doen die 
over de systeem-
grenzen van hun 
eigen beheerdomein 
heengaan. Wellicht wat 
gechargeerd: de focus van 
de laatste drie decennia op het 
beheer en onderhoud van alledag 
heeft de langetermijnblik op het 
infrabeheer en de samenhan-
gende ontwikkeling van infra-
structuren naar de achtergrond 
gedrongen. De blik is sterk intern 
op beheer en onderhoud gericht 
geraakt.

De spanning tussen leveringsze-
kerheid en beschikbaarheid van 
infrastructuren, de benodigde 
stabiliteit, en de noodzaak om 
f lexibel in te kunnen spelen op 
maatschappelijke uitdagingen als 
klimaatadaptatie en energietran-
sitie is voor diverse infrabeheer-
ders voelbaar en urgent. Soms 
haalt daarvan iets de maatschap-
pelijke discussie. Zoals ProRail 
die inschat 2 miljard euro nodig 
te hebben om het spoor klimaat-

bestendig te maken. Of 
onlangs de drinkwater-

bedrijven die samen 
met de waterschap-

pen aangeven dat 
er ‘fundamen-
tele hervormin-
gen’ nodig zijn 
in het watersys-
teem voor leve-

ringszekerheid 
van drinkwater. 

Het denken over 
een sectoroverschrij-

dende en samenhangende door-
ontwikkeling staat echter nog in 
de kinderschoenen. Zowel in de 

wereld van kennisinstellin-
gen en universiteiten 

als bij de infrabe-
heerders. Voor 

zover het op de 
bestuursagenda 
staat van com-
missarissen 
en raden van 
infrastructuren 

betreft het vaak 
vingeroefeningen, 

zeker als het gaat 
om de maatschappe-

lijke en financiële conse-
quenties. Ook beleid en politiek 
lijken nog niet doordrongen van 
de omvang van de opgave, terwijl 
het een urgent en belangrijk pro-
bleem is. De aanpak van de vele 
en complexe opgaven waar we 
vandaag de dag voor staan, kan 
alleen op basis van een grondige 
herijking van ons denken over 
en gebruik van infrastructuur. 
Het vergt omdenken door de 
maatschappelijke vraag centraal 
te stellen, dit uit te werken in het-
geen nodig is, en dat samen door 
verschillende infrabeheerders te 
realiseren. Al onze maatschappe-
lijke ontwikkelingen, van ener-
gietransitie tot klimaatadaptatie 
en van mobiliteit tot privacy van 
IT-toepassingen, hangen samen 
en bepalen hoe we onze infra-
structuur ontwerpen en in dienst 
stellen om de maatschappelijke 
waarden te realiseren. Deze veelal 
aanpalende en sectoroverschrij-
dende infrastructuren vragen om 
een nieuwe politiek-bestuurlijke 
besturing en samenwerking. 
Adaptief ontwerp van systemen, 
vraagt adaptief besturen van 
systemen.

1 | Van Twist, M., & Veeneman, W. (1999). Markt-

werking op weg; over concurrentiebevordering 

in infrastructuurgebonden sectoren. Utrecht: 

Uitgeverij LEMMA

 

Beheerders 
klem tussen 

behoefte aan 
handelingsruimte 

en afnemende 
flexibiliteit

De blik is sterk 
intern op beheer 

en onderhoud 
gericht geraakt
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C R E A T I N G  
R E S P O N S I V E  

C O N N E C T I O N S

Als beheerders en eigenaren van de Nederlandse 

infrastructuur zijn we er samen verantwoordelijk 

voor dat onze netten nu en in de toekomst goed 

functioneren en ons land bereikbaar blijft. We 

staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe 

maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat 

die in kan spelen op continue veranderingen en de 

vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande 

netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker 

uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust 

dat we deze kansen alleen samen kunnen benutten, 

omdat onze wederzijdse afhankelijkheid en de 

complexiteit zo groot zijn. Dat doen we in NGinfra.  

Wie we zijn

Binnen NGinfra werken wij, Havenbedrijf Rotterdam, 

Alliander, Rijkwaterstaat, Schiphol Group, ProRail en 

Vitens, samen als infrabeheerders en –eigenaren van 

de Nederlandse infrastructuur. We zijn een stichting 

en bestaan uit vier themacenters, een bestuur, een 

Programmaraad en een Programmabureau.  

Wat we doen

We delen en ontwikkelen kennis in themacenters, ini-

tiëren nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken en ver-

rijken de dialoog met de samenleving. Daarom brengen 

we het vakblad NGinfraMagazine op de markt en orga-

niseren we jaarlijks het congres NGinfraTrends.  

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

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

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 

het 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 Raad van Inspiratie, 

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.  
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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 krijgen 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 afhankelijkheden. 
Op welke wijze 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 (maatschappelijke en tech-
nologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is 
de huidige infrastructuur nog wel passend bij 
toekomstige behoeften van de samenleving?   

T H E M A C E N T E R 

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



NGINFRAMAGAZINE  47

 ROADMAP

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

T H E M A C E N T E R 

WAARDE VAN  
INFRASTRUCTUUR

Infrastructuur heeft een veel verderstrek-
kende invloed op de samenleving dan op 
basis van de primaire functionaliteit wordt 
verwacht. Die waarde van infrastructuur han-
den en voeten geven en zichtbaar krijgen 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 afhankelijkheden. 
Op welke wijze 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 (maatschappelijke en tech-
nologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is 
de huidige infrastructuur nog wel passend bij 
toekomstige behoeften van de samenleving?   
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