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INFRA IN  BEELD  

Versterkte Houtribdijk

Het werk aan de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is officieel sinds 

22 juni dit jaar opgeleverd. Dankzij een nieuwe steenlaag en 

enorme zandpakketten zijn omwonenden van het IJsselmeergebied 

de komende decennia beschermd tegen hoogwater en stormen die 

eens in de tienduizend jaar voorkomen. Het project is binnen tijd en 

budget gebleven. 

De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het Hoogwa-

terbeschermingsprogramma (HWBP). Aan de kant van Enkhuizen 

is de dijk versterkt met tienmiljoen m3 zand; evenveel als er nor-

maal gesproken in een jaar langs de hele Nederlandse kust wordt 

toegevoegd. Dit natuurlijke bouwmateriaal is in enkele maanden 

tijd opgespoten uit het naastgelegen Markermeer. Dit Bouwen met 

de natuur helpt om de waterkwaliteit te verbeteren en maakt de 

natuur in het gebied diverser. Nergens anders ter wereld zijn brede 

zandoevers eerder toegepast in een zoetwatergebied zonder eb en 

vloed. 

Aan de kant van Lelystad is de Houtribdijk versterkt met 1,2 miljoen 

ton breuksteen en 100 duizend ton gietasfalt. Er is duurzaam en 

circulair gewerkt door de oude stenen zorgvuldig te keuren en waar 

mogelijk te hergebruiken. Ook is bij Lelystad voor de provincie 

Flevoland een nieuw watersportstrand aangelegd: Bataviastrand.

Naast de dijk verrees meer dan 500 ha nieuw natuurgebied, Trintel-

zand, gevormd uit overtollig slib dat is vrijgekomen bij de zandwin-

ning voor de zandige oevers. Het creëren van het natuurgebied is 

goedkoper dan het afvoeren van het slib. Door de lange, gekromde 

dammen met daartussen zandplaten, ondieptes en moerasgebieden 

ontstaat onder water een heel nieuw leef- en paaigebied voor water-

dieren en boven water een voedselrijke foerageerplek voor vogels 

in het IJsselmeergebied. 

De Houtribdijk en het nieuwe natuurgebied Trintelzand. 

Beeld Rijkswaterstaat/Peter Leenen
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HOOFDREDACT IONEEL  

Complexe wereld 
met zelfvertrouwen 
tegemoet treden
Het komt meerdere keren in deze 
uitgave van NGinfra magazine voor: 
hoe kunnen we als infrabeheerders 
omgaan met de coronacrisis? Als 
voorbeeld het artikel met directeur 
Patrick van der Duin van de Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek. Zijn 
organisatie formuleerde, met alle on-
zekerheid omgeven, vier toekomst-
beelden. Desgevraagd legt Van der 
Duin ook de link met infrastructuur. 
Hij gooit in het artikel de knuppel 
in het hoenderhok. ‘We moeten 
ons anders verhouden tot vervoer, 
gezien de opkomst van thuiswerken 
en videobellen.’ Voor wie denkt dat 
corona geen nieuwe werkelijkheid 
schept, heeft hij ook nieuws. ‘We 
krijgen het oude normaal niet meer 
terug.’

Elkaars hand vasthouden
Ook Pier Eringa, onze voorzitter, 
heeft een boodschap die me na aan 
het hart ligt. ‘Een pas op de plaats 
is logisch omdat onze partners in 
de overlevingsmodus zaten. Dat 
werpt partijen wat terug. Maar ik 
denk dat we juist om uit die zware 
periode te komen, elkaars hand 
moeten vasthouden. Ook om te zien 

of er kansen in deze coronacrisis 
zitten.’ 

Ik trek die lijn in dit voorwoord 
graag door. Als infrabeheerders 
hebben we flinke uitdagingen voor 
ons liggen. Klimaatadaptatie, duur-
zaamheid, digitalisering.... Voor co-
rona konden we dat soort uitdagin-
gen in relatieve rust met elkaar van 
een antwoord voorzien. Plannend en 
overwegend. Met op de achtergrond 
een lastige vervangingsvraag. Met 
de coronacrisis is de onzekerheid 
toegenomen, maar zijn de genoem-
de thema’s onverminderd urgent. We 
hebben dus niet de luxe om, als de 
crisis voorbij is, achterover te leunen.

Ander gebruikersperspectief 
De wereld wordt anders. De gebrui-
kers van onze infrastructuren vragen 
ons om een ander perspectief. Dat 
merken we dagelijks. Corona, maar 
ook droogte en stikstof brengen meer 
onzekerheid in de overwegingen 
over de haven, grondwater, wegen, 
lucht en over het energienetwerk. Dat 
dat perspectief verandert, is buiten-
gewoon spannend. We moeten daar 
- en daar zie ik een prachtige rol 

voor de denktank en het samenwer-
kingsverband dat NGinfra is - een 
antwoord op zien te vinden. Daarbij 
kunnen we maar beter elkaars hand 
vasthouden, dan vast blijven zitten in 
onze eigen silo’s. De uitdagingen zijn 
te groot om dat laatste te doen.

Niet als vanzelf 
Ik geloof ook dat de coronacrisis 
niet als vanzelf leidt naar een meer 
duurzame infrastructuur. Nee, met 
een Rotterdamse inslag zeg ik dat je 
er nog steeds concrete stappen voor 
moet ondernemen. Anders gebeurt 
er niets. Spannend daarbij is wel in 
hoeverre we als infrabeheerders in 
crisismodus zitten en te weinig tijd 
vinden om elkaar op te zoeken voor 
de ‘grote’ vragen. Het gebruiksmo-
del verandert, hoe veranderen we 
mee? En hoe past ons asset manage-
ment en onze governance daar dan 
bij? Hoe gaan we om met de externe 
dynamiek van een coronacrisis waar 
we weinig invloed op hebben? Hoe 
worden we adaptief om dat soort 
crises aan te kunnen? 

Antwoorden vinden
Ik heb niet meteen de antwoorden, 
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maar wil deze graag met jullie bin-
nen NGinfra vinden. Van een min 
of meer gecontroleerd model, gaan 
we samen naar een adaptief model 
waar we van elkaar leren. Dat leren 
gebeurt doordat we als infrabeheer-
ders overeenkomsten hebben, maar 
ook verschillen. Door die verschillen 
zien we beter wat er in de eigen 
kolom kan en zou moeten gebeuren. 
Die scherpte ontwikkelen, kost tijd. 
Ook op persoonlijk niveau. Om het 
netwerk binnen NGinfra te leren 
kennen, maar vooral ook om over 
bij het kijken over de schutting echt 
iets te zien. Dat daar waarde vanuit 
gaat, is ontegenzeggelijk zo. Al was 
het maar om afhankelijkheden tussen 
infrabeheerders te leren kennen en 
van elkaars plannen op de hoogte 
te zijn. Maar het gaat verder dan 
dat….  

Perfecte brandstof 
Het is bij NGinfra niet alleen kennis 
uitwisselen, maar we zetten ook 
grote stappen vooruit in daadwerke-
lijke samenwerking. Zo onderzoeken 
we hoe we data kunnen delen en die 
data is de perfecte brandstof voor 
het SIM-CI-platform dat sinds kort 
onderdeel uitmaakt van NGinfra. 
SIM-CI maakt scenariogedreven 
simulaties op basis van weten-
schappelijk gefundeerde modellen 
waarmee u de toekomst kunt verken-
nen. Daarmee kunnen we voor 

u als infrabeheerder analyses en 
scenario’s maken en dat is belang-
rijker dan ooit in een wereld die van 
onzekerheid is doordrongen. We 
zijn er binnen NGinfra dan ook erg 
blij mee dat we deze stap met jullie 
konden zetten. Dergelijke model-
lerings- en analysecapaciteit is uniek 
in de wereld en kan ons ondersteu-
nen in het proces van besluitvorming 
over infrastructuren. Zodat we beter 
gefundeerd tot beslissingen komen. 

Zelfvertrouwen
Tot slot: Dat we data delen en sce-
nario’s kunnen maken, wil nog niet 
zeggen dat die bronnen automatisch 
op de juiste plaats terechtkomen. Dat 
is dan ook de weg voor de (na-
bije) toekomst. Daar moeten we als 
infrabeheerders de juiste link weten 
te leggen in de komende jaren. Ook 
om in de dynamiek van crises van 
kwalitatief goede informatie gebruik 
te kunnen maken. Ik ben ervan 
overtuigd dat we met de verkregen 
inzichten antwoorden formuleren op 
de grote transities zoals geschetst. 
Het houdt daarbij niet op bij alleen 
een vervangingsvraag, maar we 
kijken breder dan dat. Naar econo-
mische én maatschappelijke waarde 
van onze infrastructuren. Zodat we 
- en daar wens ik u alle wijsheid bij 
toe – de dynamiek van een complexe 
wereld met zelfvertrouwen tegemoet 
treden. 

Wijnand Veeneman, weten-
schappelijk directeur NGinfra en 
Universitair hoofddocent bij de 
sectie Organisatie en Manage-
ment van de faculteit Techniek, 
Bestuur en Management van de 

Technische Universiteit Delft.
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Mobiliteitsbeleid zou zich moeten 
richten op stedelijke bereikbaar-
heid, verkeersveiligheid, luchtkwa-
liteit en de klimaatopgave, naast 
het aanpakken van de drukte in de 
spits. De meeste oplossingen zijn 
echter niet eenvoudig en vergen 
politieke keuzes. 

Dat stellen het Centraal Planbureau 
(CPB) en het Planbureau voor de Leef-
omgeving (PBL) in de studie Kansrijk 
Mobiliteitsbeleid 2020. Een effectieve 
manier om de drukte in de spits te 
verlichten zou het aanpassen van de 
huidige prijsprikkels zijn, denk aan 
spitsheffingen in de file. Stedelijke 
bereikbaarheid kan worden verbeterd 
door betere verbindingen, met kortere 
reisafstanden door ruimtelijk bunde-
lingsbeleid, en een betere benutting 
van bestaande infrastructuur. Ook 
investeren in de fiets (fietspaden, 
stallingen) helpt; dat heeft bovendien 
voordelen voor de verkeersveiligheid, 
maar kan ten koste gaan van de 
ruimte voor de auto.

Beprijzen en normeren
Voor de klimaatopgave kan de over-

gang naar elektrisch rijden een bijdrage leve-
ren. Voor de luchtvaart is het klimaatvraagstuk 
extra nijpend. Voor deze sector is de uitstoot 
groot, maar de overstap op hernieuwbare 
energie is lastig en de internationale 
concurrentie hevig. Denkbare maatre-
gelen zijn het beprijzen en norme-
ren van emissies. 
Investeren in hogesnelheidsspoor-
lijnen als alternatief is kostbaar 
en heeft alleen positieve klimaat-
effecten als de vrijgekomen 
capaciteit niet met extra vluchten 
wordt opgevuld.

Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020 is 
de opvolger van de in 2016 
verschenen publicatie en onderdeel 
van de nieuwe reeks Kansrijk Beleid 
2020 die het CPB, het PBL en het So-
ciaal en Cultureel Planbureau publiceren 
als voorbereiding op de landelijke verkiezin-
gen volgend jaar. Per beleidsterrein worden 
de effecten van vele mogelijke en voorge-
stelde maatregelen op een grondige manier 
in kaart gebracht. Wat de corona-crisis voor 
het mobiliteitsbeleid gaat betekenen, is niet 
meegenomen in deze studie.

Bron: CPB en PBL

‘Fundamentele discussie over toekomst  
watersysteem noodzakelijk’
‘De toenemende droogte en stijgende vraag stellen ons 
voor een steeds moeilijkere opgave’, zegt Jelle Hannema, 
directievoorzitter van Vitens. Het is volgens hem tijd voor 
een fundamentele discussie over de toekomst van het 
watersysteem. 

Daarom doet de drinkwatersector samen met de water-
schappen een dringende oproep om het watersysteem 
grondig te hervormen en te verduurzamen. Hannema: ‘Be-
langrijk onderdeel hiervan is dat waterwinning een hogere 
prioriteit krijgt bij ruimtelijke ordening en dat er voldoende 
ruimte is voor investeringen. En daarnaast dat we allemaal 
bewuster omgaan met drinkwater. Hier ligt een verantwoor-
delijkheid voor alle betrokken partijen.’

Capaciteitsgrens 
Vitens constateert een stijging van het drinkwatergebruik 

van 7,5 procent over 
de afgelopen 6 jaar. Be-
langrijkste oorzaken hier-
van zijn de demografische 
ontwikkeling, economische 
groei en klimaatverandering. 
Daarnaast zorgt de coronacri-
sis voor een extra stijging doordat 
mensen veel meer thuisblijven. Een groot 
deel van de vraag bestaat uit het besproeien 
van tuinen en het vullen van de steeds populairdere 
opzetzwembaden. Met name in Oost-Nederland, en in het 
bijzonder de hooggelegen zandgronden in Twente en de 
Achterhoek, komt Vitens op piekmomenten aan de grenzen 
van zijn capaciteit.

Bron: Vitens

Mobiliteitsvraagstuk vereist brede aanpak
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Schiphol gaat zijn samenwerking met het Neder-
landse bedrijf Hardt Hyperloop voortzetten. Vol-
gens de luchthaven kan de hyperloop bijdragen 
aan haar ambitie om een duurzame multimo-
dale hub te worden. 

De hyperloop is een nieuw vervoersconcept 
waarbij mensen en goederen in een vacu-
umbuis vervoerd worden met snelheden tot 
1000 kilometer per uur. Het Nederlandse 
bedrijf Hardt Hyperloop heeft als ambitie 
om een internationaal netwerk van 10.000 
kilometer te bouwen. 

Multimodale hub
De samenwerking tussen Schiphol en Hardt werd 

in 2018 aangekondigd. Sindsdien voerden de 
partijen gezamenlijk onderzoek uit. Daaruit bleek 

onder meer dat 12,5 miljoen van de passagiers die in 
2050 via Schiphol zullen reizen, gebruik kunnen maken 

van de hyperloop als alternatief. Hassan Charaf, hoofd 
innovatie bij Royal Schiphol Group: ‘De luchtvaartsector 

bevindt zich momenteel in een situatie die we nog nooit heb-
ben meegemaakt. Het herstel zal een aantal jaren duren, maar het is 

van belang om te blijven investeren in innovatie en duurzaamheid. We 
vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij veelbelovende ontwik-
kelingen op het gebied van mobiliteit en om te kunnen voldoen aan de 
vraag naar duurzaam vervoer in de toekomst. Ik ben er trots op dat we 
samenwerken met Hardt om de mogelijkheden van de hyperloop voor 
een multimodale hub te onderzoeken’.

Duurzaam netwerk
Schiphol en Hardt willen de potentiële ontwikkelingen uit het onderzoek 
tot stand brengen door te blijven samenwerken en hun onderzoek voort 
te zetten en uit te breiden. Daarnaast is Hardt in gesprek met andere 
partijen en autoriteiten om te zorgen dat de hyperloop een centrale 
rol gaat spelen in een duurzaam netwerk van hogesnelheidsvervoer in 
Europa.

Bron: Schiphol

12 november 2020
Infra Experience 
RDM Onderzeebootloods
Rotterdam

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

A
ge
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Schiphol ziet kansen in hyper-
loop voor duurzame mobiliteit
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Dankzij een nieuwe aanpak van 
ProRail en Rijkswaterstaat krijgen 
goederentreinen er per week 250 
rijmogelijkheden bij van en naar 
de Rotterdamse haven. Het gaat 
om rijmogelijkheden overdag voor 
100 treinen op de Brabantroute en 
zo’n 150 die via Roosendaal rich-
ting Antwerpen kunnen reizen. 

Aangezien goederenvervoerders 
niet volgens een vaste dienstrege-
ling rijden, is het belangrijk dat ze 
op ieder moment kunnen vertrekken. 
De extra rijmogelijkheden zijn ook 
nodig vanwege werkzaamheden 
aan het Derde Spoor in Duitsland. 
Dit is de aansluiting op de Neder-
landse Betuweroute die al lang 
op zich laat wachten. Door de 
werkzaamheden kunnen vervoer-
ders deze exclusief voor goederen 
bedoelde spoorlijn vooral in het 
weekend vaak minder gebruiken. 
Omleidingen gaan dan onder 
meer via de Brabantroute. Zodra 
het Derde Spoor af is, zullen veel 

goederentreinen over de Betuwe-
route rijden in plaats van over de 
Brabantroute.

Hogere frequentie
Met de ingreep zijn reizigers- en 
goederenvervoerders beide beter 
af. Ook het scheepvaartverkeer 
profiteert, doordat de brugope-
ning voor schepen van om de 
twee uur toeneemt naar één 
keer per uur, zonder veel extra 
hinder te veroorzaken. De brug 
kan daardoor naar verwach-
ting ook met kortere openings-
tijden af, wat weer gunstig is 
voor het wegverkeer. Daarnaast 
gaat de brug ook niet meer open 
tijdens de spits.
De nieuwe aanpak treedt op 13 de-
cember 2020 (aanvang dienstrege-
ling 2021) in werking. Deze is nog 
steeds te hanteren als in 2022 elke 
10 minuten een sprinter gaat rijden 
tussen Rotterdam en Dordrecht. 

Bron: ProRail

Meer mogelijkheden voor goederentreinen naar Rotterdamse haven

Op weg naar groen asfalt: bitumen eruit, lignine erin

Een Nederlands consortium denkt 
van lignine een wegdek te kunnen 
maken dat beter is dan bitumineus 
asfalt. De eerste grote proef met het 
bioasfalt, Chaplin-XL, staat op stapel.

Op het eerste gezicht is er geen 
enkel verschil, toch ontbreekt de 
helft van de bitumen die doorsnee 
asfalt zijn zwarte kleur geeft. Dat 
is vervangen door lignine, een 
materiaal dat afkomstig is uit planten 
en bomen. ‘We willen uiteindelijk 
alle bitumen in asfalt vervangen’, 

zegt Chaplin-programmaleider Joop 
Groen van Circular Biobased Delta. 
‘Dat gaat lukken, maar we doen 
het stap voor stap via verschillende 
ontwikkelroutes. Uiteindelijk willen 
we volledig onafhankelijk worden 
van fossiele producten.’
Bij de proef worden SMA-wegstro-
ken (steen- of splitmastiekasfalt) aan-
gelegd met lagen van verschillende 
samenstellingen. Een uitgebreid 
testprogramma moet uitwijzen welke 
varianten het sterkst zijn en welke 
het best presteren op het gebied van 

levenscy-
clusanalyses 
en milieu. 
Lignine-zoab is 
er nog niet, maar 
wordt ook onder-
zocht. Er wordt tevens 
gekeken naar de mogelijk-
heden van asfalt op basis van 
chemisch gemodificeerde lignine. 
Groen: ‘We hebben nog ontzettend 
veel werk voor de boeg.’

Bron: Cobouw / Beeld: Chaplin
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NGinfra en NWO openen nieuwe call
NGinfra opent samen met NWO de nieuwe call ‘Responsive 

Futures: Modelling and Governance for Infrastructures in 
Transition’. Deze call is een voortzetting van de be-

staande samenwerking tussen NWO en NGinfra. 
De nieuwe call heeft als doel het financieren van 

interdisciplinair onderzoek dat inzichten voor het 
ontwikkelen van een ‘multi-infrastructuursysteem’ 
genereert. Een ‘multi-infrastructuursysteem’ gaat 
over de grenzen van de traditionele infrastruc-
tuursilo’s heen en faciliteert brede besluitvor-
ming.

Het doel van de nieuwe call betreft het ont-
wikkelen van inzichten om te komen tot een 
zogenaamd ‘multi-infrastructuursysteem’. Dit 
vormt een cruciaal beginpunt voor een ‘system 
of systems’ aanpak waarin alle infrasystemen en 

de onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk zijn. 
Een multi-infrastructuursysteem moet in staat zijn om 

een dynamisch besluitvormingsproces te faciliteren, 
waarin de belangen van diverse partijen vertegen-

woordigd zijn. Zo’n systeem werkt grensoverschrijdend 
en overstijgt en verenigt verschillende bestuursniveaus. 

Onderzoek naar de ontwikkeling van deze silo-overstijgende 
systemen sluit nauw aan bij actuele maatschappelijke transities 

en vereist multidisciplinair onderzoek.

De call for proposals nodigt consortia bestaande uit onderzoekers van 
kennisinstellingen en minimaal drie NGinfra-partners uit om voorstellen in 
te dienen. Het totale budget beschikbaar voor onderzoeksvoorstellen is 
3 miljoen euro. Er is ruimte om vier voorstellen voor een maximumbudget 
van 500.000 euro (type A) en één voorstel van maximaal 1 miljoen euro 
(type B) te honoreren. Het minimum aan te vragen budget in deze call is 
100.000 euro.

Voor meer informatie over de call en het ontwikkelen van kansrijke voorstel-
len en consortia, zal NWO samen met NGinfra twee matchmakingbij-
eenkomsten organiseren waarbij er in de opeenvolgende sessies aan het 
ontwikkelen van conceptvoorstellen en consortia kan worden gewerkt. De 
eerste matchmaking vindt plaats op 20 oktober 2020, de tweede matchma-
king op 1 december 2020. Deelname aan de matchmaking is niet verplicht 
voor onderzoekers, maar wordt wel sterk aangeraden. Alle leden van 
NGinfra zijn tijdens de matchmaking vertegenwoordigd. NWO publiceert 
op korte termijn een nieuwsbericht met mogelijkheid tot aanmelden voor de 
matchmakingbijeenkomsten. Houd de website en NWO nieuwsbrief in de 
gaten.
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Post-coronascenario’s STT geven perspectief

‘We krijgen het 
oude normaal 
niet meer terug’
Hoe we uit de coronacrisis komen, blijft een intrigerende en relevante vraag, ook voor 
de infrawereld. Waar de één een revolutie verwacht of juist een kans ziet, denkt de 
ander dat we als gewoontedieren terugvallen in ons oude patroon. Deze onzekerheid 
was voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) reden om zeer interessante scena-
rio’s op te stellen. Leidende vragen daarbij: wat wordt het nieuwe normaal, wat merken 
infrabeheerders daar dan van? AUTEUR RONALD BRUINS

V oor wie het STT niet 

kent: het is een onaf-

hankelijke stichting, 

opgericht in 1968 

door het Koninklijk Instituut 

van Ingenieurs. Het STT wordt 

gefinancierd uit bijdragen van 

overheid en bedrijfsleven. Het 

STT kijkt vooral vooruit en ver-

kent de toekomst over grenzen 

van sectoren en domeinen heen. 

Directeur dr. Patrick van der 

Duin legt uit: ‘We onderzoeken 

welke mogelijke invloeden nieuwe 

technologische ontwikkelingen 

hebben op de samenleving. Ook 

willen we bijdragen aan oplossin-

gen voor grote opgaves van onze 

maatschappij.’ Toen de coronacri-

sis uitbrak, stond Van der Duin 

voor een dilemma. ‘Aan de ene 

kant woedde het coronavirus door 

ons land, met alle verschrikke-

lijke gevolgen van dien. Daarbij 

kwam de vraag op: mag je nu al 

naar de toekomst kijken? Het leek 

wat pervers. Maar aan de andere 

kant: kijken naar de toekomst en 

scenario’s maken is ons vak. En 

de crisis zou ook wel een keer 

voorbijgaan. Met een projectgroep 

met vele deskundigen hebben 

we via Zoom toen toch de hand-

schoen opgepakt.’ 

4x Nederland Normaal 
Met als resultaat een buitenge-

woon interessante oefening om de 

toekomst na corona te duiden. On-

der de titel 4x Nederland Normaal. 

Het STT nam keuzes van en voor 

de samenleving als uitgangspunt. 

Op de ene as veiligheid boven 

vrijheid. Van der Duin: ‘Midden in 

de lockdown was het duidelijk dat 

vrijheid werd ingeleverd ten be-

hoeve van de veiligheid. Nu zie je 

toch weer de discussie komen over 

hoe los we weer kunnen gaan.’ Op 

de andere as een open economie 

versus een gesloten economie. 

‘Wordt onze economie meer open 

of zal toch blijken dat de economie 

zich meer achter haar eigen dijken 

gaat terugtrekken? Je ziet die 

discussie nu terug bij het aanleg-

gen van strategische, medische 
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voorraden, vanuit de vraag of we 

niet meer zelf kunnen en moeten 

fabriceren, in plaats van alles uit 

China te importeren?’ 

Door het combineren van deze 

twee assen ontstaan vier scena-

rio’s: 

1. Zakelijk Normaal: open econo-

mie & vrijheid boven veiligheid

2. Zorgvuldig Normaal: open 

economie & veiligheid boven 

vrijheid

3. Zelfstandig Normaal: gesloten 

economie & veiligheid boven 

vrijheid

4. Zelfbewust Normaal: geslo-

ten economie & vrijheid boven 

veiligheid  

Bewuster van onzekerheden
Het voert wat ver om de scenario’s 

allemaal te behandelen, maar 

ze geven stof tot nadenken over 

het gebruik van infrastructuren, 

mobiliteit, de energietransitie 

en de klimaatadaptatie. Zo is bij 

het scenario Zakelijk Normaal de 

gedachte dat het coronavirus ons 

bewuster maakt van onzekerhe-

den. Uit het scenario: ‘We doen 

ons uiterste best, maar beseffen 

dat wij hooguit de klimaatveran-

dering kunnen mitigeren. Het 

streven naar vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen is er 

nog steeds, zij het dat internatio-

nale klimaatafspraken disclaimers 

bevatten voor pandemieën en tij-

den van economische tegenspoed. 

Hierdoor is er sprake van een 

‘zelfregulerend’ mechanisme: als 

de economische activiteiten laag 

zijn, daalt de uitstoot vanzelf. Het 

handhaven van de dan bereikte 

status quo van uitstoot vormt de 

kern van het klimaat- en energie-

beleid: economische groei zonder 

toename van emissies. De richting 

is goed, maar de snelheid mogelijk 

te laag. Immers, de anderhalveme-

tersamenleving zorgt er nu voor 

dat er relatief meer treinen en 

vliegtuigen nodig zijn om passa-

giers te vervoeren.’ 

Infrastructuur uiterst populair 
In het scenario Zelfstandig 

Normaal komt nog een andere ver-

wijzing naar infrastructuren voor. 

‘De vele vitale infrastructuren in 

Nederland, variërend van trans-

portsystemen tot afvalverwerking, 

van elektriciteit tot internet, van 

zwaailicht-sector tot voedsel en 

van waterbeheer tot overheidsbe-

stuur, zijn onderwerpen en vakken 

die in het onderwijs grote aan-

dacht krijgen. Vooral in combina-

tie met nationale crisisbeheersing 

zijn de vakken uiterst populair in 

het hoger onderwijs. Er is geen 

mbo, hbo of universiteit die er niet 

uitgebreid mee bezig is. Nederland 

is ervan overtuigd dat deze vakken 

cruciaal zijn. Ze passen in de grote 

masterplannen van Nederland en 

leerlingen en studenten verwach-
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ten dat hier later een uitermate 

goede boterham mee te verdienen 

valt. Evenals met de studies virolo-

gie en epidemiologie.’

De energietransitie en de kli-

maatadaptatie kunnen tot gevolg 

hebben dat we een meer gesloten 

economie krijgen. Van der Duin: 

‘Waarbij we niet meer spullen en 

mensen voor een habbekrats de 

hele wereld over slepen. Voor 30 

euro naar Dublin kan gewoon-

weg niet. Je ziet de vliegschaamte 

toenemen. Wellicht moeten we 

ons anders verhouden tot vervoer, 

gezien de opkomst van thuiswer-

ken en videobellen. Ik hoor daar 

over het algemeen heel positieve 

geluiden over.’ Dat zou verder kun-

nen leiden tot minder luchtvaart-

maatschappijen, maar volgens 

Van der Duin zou Schiphol in een 

dergelijk scenario een andere hub 

kunnen worden. Bijvoorbeeld voor 

de hyperloop en/of voor treinver-

bindingen. 

Moment van reflectie 
Bert van Wee, Hoogleraar Trans-

portbeleid aan de Technische 

Universiteit in Delft, gaf in het 

vorige NGinfra Magazine aan een 

bounce back op het gebied van ver-

voer en mobiliteit te verwachten. 

Want mensen zijn ‘nu eenmaal 

gewoontedieren’ en stappen straks 

gewoon weer als vanouds elke dag 

de auto in naar 

kantoor. Van 

der Duin is 

minder scep-

tisch. ‘Het 

wordt vast 

geen totale 

omwente-

ling ineens, 

maar dit is wel 

een moment 

van ref lectie. Een 

‘waar zijn we mee 

bezig’-moment. 9/11 en 

de financiële crisis waar Van Wee 

naar verwijst waren heftig, maar 

niet zo bepalend. Deze crisis 

duurt langer en kent geen duide-

lijke af loop. Ik zie dit veel meer 

als een systeemcrisis. We krijgen 

het oude normaal niet meer terug. 

Je ziet dat we de overheden de 

maat nemen. Hoe goed hebben 

ze het voor ons gedaan? Afgaande 

op Twitter zou je denken dat die 

afrekening nadelig uitvalt voor 

de overheid, maar peilingen laten 

waarderingen van 80 à 90 procent 

zien. De overheid heeft het zo 

slecht nog niet gedaan, vindt men 

over het algemeen. Dat kan ertoe 

leiden dat we de overheid weer wat 

meer ruimte of macht gunnen.’ 

Hubfunctie Schiphol
Van der Duin gaat zelfs zo ver 

dat hij steun aan KLM niet als 

noodzakelijk ziet. ‘Belangrijker 

is de hubfunctie 

van Schiphol. 

Je bent voor 

economische 

groei niet 

afhankelijk 

van een 

luchtvaart-

maatschappij. 

Kijk maar naar 

België en Dene-

marken. Ik kan me 

eerder voorstellen dat 

je de nieuwe hubfunctie 

van onze belangrijkste luchthaven 

ondersteunt.’ Het zou ook kun-

nen dat Havenbedrijf Rotterdam 

een meer Europese functie krijgt. 

‘Alhoewel ik daar nog niet veel 

impact verwacht. Goederenvervoer 

was, ook midden in de crisis en 

nu, beter te organiseren dan per-

sonenvervoer.’ Van der Duin gaat 

door naar andere terreinen van de 

infrabeheerders. ‘Ik snap dat het 

voor een partij als Alliander moei-

lijk is met de investeringen in het 

netwerk het tempo van de ener-

gietransitie bij te houden, maar 

eigenlijk is dat enorm positief. We 

hebben blijkbaar zoveel duurzame 

energie. Dat mag je een succes 

noemen.’ 

Voor het wegennetwerk beschouwt 

Van der Duin dat ‘we in Neder-

land altijd voor meer, meer, meer 

gaan. De coronacrisis laat zien, 

ook voor het openbaar vervoer, dat 

we best kunnen spreiden als we 

dat maar willen. Waarom kunnen 

we de bestaande infrastructuur 

niet zodanig slim inzetten dat we 

goed doorstromen? Skypen, zoo-

men en webexen is wellicht niet 

altijd ideaal, maar we hoeven niet 

elke dag fysiek samen te komen 

om goed ons werk te doen. Dat 

alleen al maakt onze werkzaamhe-

den efficiënter in te plannen. De 

accountant die onze jaarrekening 

controleert, kan meer klanten op 

een dag aan omdat hij niet bij ze 

allemaal langs hoeft. Waar hij dat 

vroeger wel zou doen. Ik verwacht 

Vier scenario’s helemaal lezen? 
Wilt u de scenario’s die het STT schetst volledig lezen? Zie www.stt.nl/
project/vier-keer-nederland-normaal-na-de-corona-crisis. Van der Duin: ‘Het 
zijn vier verschillende beelden van de toekomst, waarbij het niet gaat om 
de vraag welke uitkomt. Waar het om gaat, is om geïnspireerd te worden 
na te denken over een toekomst die we nog niet kennen. We nodigen, nee, 
dagen de lezer uit om de scenario’s niet alleen toe te passen, maar ook te 
becommentariëren en uit te werken op specifieke thema’s. En dat zo mogelijk 
met ons te delen. Daarmee worden deze scenario’s wat ze moeten zijn: 
levende documenten.’ 

‘Wellicht moeten we ons 
anders verhouden tot 

vervoer, gezien de opkomst 
van thuiswerken en 

videobellen’
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van dergelijke veranderingen 

sowieso een blijvend effect op 

vervoersbewegingen via spoor en 

via de weg.’ 

De maatschappelijk aanvaardbare 

normen veranderen, stelt Van der 

Duin. Wetenschappers beogen 

neutraal te zijn. Hun kun je eigen-

lijk niet vragen naar hun favoriete 

scenario. Na wat aandringen zegt 

Van der Duin toch: ‘Het scena-

rio Zelfbewust Normaal (geslo-

ten economie en vrijheid boven 

veiligheid, red.) vind ik niet erg 

sympathiek. Het komt voort vanuit 

een teleurstelling in de overheid, 

terwijl ik denk, en velen met mij, 

dat we het in Nederland uitstekend 

hebben gedaan. Dat complotden-

kers en actievoerders op het Ma-

lieveld daar anders over denken, 

legt wantrouwen ten opzichte van 

instituties en een kennisachter-

stand bloot. Daar speelt angst bij 

mee, terwijl ik onze samenleving 

liever bouw op basis 

van vertrouwen. Om 

het zo te zeggen: 

ik kan mijn eigen 

hartoperatie niet 

doen, dus zal ik 

wel vertrouwen 

moeten hebben 

in degene die het 

wel kan.’ 

Een marathon, geen 
sprint
Tot slot: op basis van de sce-

nario’s, wat zou Van der Duin, 

zelf ooit vanuit de TU Delft 

ook onderzoeker voor NGinfra, 

de infrabeheerders mee willen 

geven? ‘Klassiek is het probleem 

dat we bij infrastructuur toch de 

neiging hebben tijdens een crisis 

voorrang te geven aan operatio-

nele zaken, boven het kijken naar 

de toekomst. Dat geldt eigenlijk 

voor elke bedrijfstak. Dat snap ik 

voor een deel wel als je financiële 

problemen hebt, maar 

een gezamenlijke 

visie ontwikkelen 

op infrastruc-

tuur is o zo 

belangrijk. 

Tegelijkertijd 

weten infra-

beheerders dat 

investeringen 

in infrastructuur 

voor de lange termijn 

zijn. Ik wil hen daarom 

oproepen zich niet blind te sta-

ren op de korte termijn. Denk niet 

terug aan het oude normaal, er is 

nu een nieuw normaal. Probeer 

daar de kansen in te zien. Betrek 

daarbij dat we dit jaar een krimp 

hebben, volgend jaar wellicht een 

bescheiden groei, waarna we in 

2022 weer op het economische 

groeipad kunnen zitten. Kijk naar 

voren. Want infrastructuur is een 

marathon, geen sprint.’

Patrick van der Duin: ‘Een gezamenlijke visie ontwikkelen op infrastructuur is o zo belangrijk’

‘De hubfunctie van 
Schiphol is belangrijker 

dan het in de lucht 
houden van KLM’
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Daan Schut, CTO Alliander

‘Hele samenleving 
moet veranderen 
voor de energie-
transitie’
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‘De energietransitie is een van de groot-
ste uitdagingen voor onze maatschap-
pij’, stelt Daan Schut, Chief Transition 
Officer (CTO) van Alliander. De ener-
gietransitie komt voort uit het Klimaatak-
koord, waarin is afgesproken dat in 
2030 70 procent van de energie duur-
zaam opgewekt moet worden. Maar 
dat is niet eenvoudig. Het elektriciteitsnet 
is niet ontworpen voor grootschalige re-
gionale opwek en raakt op steeds meer 
plekken vol. ‘Samenwerking en verande-
ring van alle betrokken partijen is nood-
zakelijk om de doelstellingen te halen.’

AUTEUR MARTIJN SLOT

V óór 2030 moet 35 terawattuur aan duurzame 

energie zijn aangesloten, moeten 1,5 miljoen 

woningen van het aardgas af en moeten er 1,8 

miljoen laadpalen zijn geïnstalleerd. Om dit 

te realiseren is een verdubbeling van het huidige stroom-

net nodig. In 10 jaar tijd! ‘Waar we normaal gesproken 

40 jaar over kunnen doen’, zegt Schut. ‘Een enorme 

uitdaging. De manier van werken van netbeheerders 

moet hiervoor veranderen, net als hoe wij infrastructuur 

inpassen. Daarnaast is de fysieke ruimte schaars en is er 

een tekort aan technici om het werk uit te voeren.’

Nieuwe werkwijze
Netbeheerders hanteren een werkwijze die succesvol is 

gebleken. Deze zorgde ervoor dat Nederland een van de 

betaalbaarste en betrouwbaarste energienetten van de 

wereld heeft. Schut: ‘We ontwerpen op een heel solide 

en betaalbare manier, maar als je in 10 jaar tijd verande-

ringen door wilt voeren waar je normaal gesproken 40 

jaar over doet, vraagt dat om een andere handelingssnel-

heid. De huidige werkwijze komt daarmee niet overeen. 

Wat wij moeten leren is op een andere manier, meer out 

of the box, naar ons werk te kijken, bijvoorbeeld hoe we 

een klant in de helft van de tijd kunnen aansluiten. We 

moeten de knop omzetten.’

Hooggekwalificeerde vakkrachten zijn nog voor de installatie van nieuwe netwerken. 

Beeld TenneT
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De energietransitie is niet de enige grote maatschap-

pelijke beweging waar Nederland mee te maken heeft. 

Daarnaast speelt het grote tekort aan woningen, met 

name in het westen van het land. ‘De ruimtelijke opgave 

is behoorlijk groot’, concludeert Schut. ‘We zullen, net 

zoals we dat tot zo’n 10 jaar geleden deden, veel meer 

landelijke integrale ruimtelijke ordeningsplannen moeten 

maken. Per gebied kijken hoe je de grote transformaties 

die eraan komen in kunt passen. Je mag van de overheid 

verwachten dat ze hierin de leiding neemt. Netbeheerders 

moeten op hun beurt nadenken of ze elektriciteitsstations 

niet kleiner en sneller kunnen bouwen. Of onder de grond 

in dichtbevolkte steden, zoals in Amsterdam.’

Samenwerking noodzakelijk
Samenwerking van alle betrokken partijen, van overheden 

en netbeheerders tot aan aannemers, bewoners en onder-

nemers, is voor deze transitie absoluut noodzakelijk, aldus 

Schut. ‘Je kunt zeggen dat als we het met z’n allen blijven 

doen wat we nu doen, we de opgave niet voor elkaar krij-

gen. De hele samenleving moet haar manier van werken 

veranderen. Netbeheerders, marktpartijen en overheden. 

Deze laatste zullen bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening 

anders moeten inrichten. De afgelopen 15 jaar is er vanuit 

Statistische gegevens voor behalen  
energietransitie
• 35 terawattuur aan duurzame energie aangesloten
• 1,5 miljoen woningen van het aardgas af
• 1,8 miljoen extra laadpalen voor elektrische  

auto’s geïnstalleerd
• in 2019 844 miljoen euro geïnvesteerd in de 

energienetten
• in 2020 882 miljoen euro voor uitbreiding  

energienetten
• op ruim 30 locaties dit jaar bouw van nieuwe  

of grotere elektriciteitsverdeelstations en nieuwe 
kabelverbindingen

Actuele status per 30 juni 2020 
2019.jaarverslag.alliander.com/ 
actuele-prestaties/ontwikkelinenergietran)
• 2997 MW zonne-energie
• 13,5 miljoen m3 ontwikkeling groen gas
• 1529 MW windenergie
• 7309 laadpalen

Een grote groep nieuwe technici alleen gaat er volgens Schut niet voor zorgen dat de energietransitie lukt. Beeld TenneT
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de centrale overheid heel veel bij de lokale 

overheden neergelegd. Bij een dusdanig 

grote transformatie moet de rijksoverheid 

het heft juist weer in handen nemen en 

de ruimtelijke ordening meer integraal 

oppakken.’

Dit geldt volgens Schut net zo voor 

ruimtelijke procedures. ‘Burgerpartici-

patie speelt vanzelfsprekend een grote 

rol, maar het kan zo maar 4 tot 6 jaar 

duren voordat een vergunning is verleend 

voor de bouw van een groot elektriciteitssta-

tion. Als wij 150 nieuwe stations moeten bouwen 

in 10 jaar tijd, met allemaal een procedure van 6 jaar, hoef 

ik niet voor te rekenen dat dat niet gaat lukken. Het is aan 

netbeheerders en overheden om samen na te denken hoe 

dit anders kan, bijvoorbeeld door stations voor een heel 

gebied in één procedure te behandelen.’

Bewustzijn nog onvoldoende
Volgens Schut is het bewustzijn van de betrokken partijen 

over het probleem nog onvoldoende. ‘Doordat op sommige 

plekken het elektriciteitsnet nu vol is, begint het be-

wustzijn echter wel te groeien. Tot een paar jaar geleden 

kon je altijd op stroom worden aangesloten. Dat is niet 

meer zo. Daar is veel aandacht voor geweest. Inmiddels 

beginnen meerdere partijen te begrijpen dat het bouwen 

van infrastructuur veel tijd kost. Als er files staan is een 

snelweg ook niet in een keer twee keer zo breed. Dat kost 

jaren. Voor het elektriciteitsnet geldt dat net zo. Maar 

meer bewustzijn is nog iets anders dan dat iedereen zich 

realiseert wat zijn eigen rol daarin is. Samen moeten we 

een masterplan maken om de uitvoering van de ener-

gietransitie efficiënt vorm te geven en iedereen zijn rol 

daarin helder te maken.’

Prioriteiten stellen
Dat masterplan moet hét referentiekader worden voor de 

uitvoering van de energietransitie, vindt Schut. ‘De vra-

gen die we hierin moeten beantwoorden zijn: Wat moet 

er gebouwd worden? Op welke plaatsen bouwen we? Waar 

zetten we de technici in? Prioriteiten stellen is hierbij niet 

onbelangrijk. Netbeheerders mogen niet discrimineren. 

We mogen niemand voortrekken. Dat betekent eigenlijk 

dat we iedereen moeten helpen aan een aansluiting op het 

moment dat ernaar wordt gevraagd. Maar het kan alleen 

niet allemaal tegelijk. We zullen samen met overheden 

moeten bepalen wat we in welke volgorde doen. Wat heeft 

de prioriteit zodat we uiteindelijk de doelen voor 2030 

kunnen realiseren?’

Het maken van die keuzes is volgens Schut ‘enorm 

lastig’. ‘Iedereen vindt zijn eigen belang natuurlijk het 

grootst. Er speelt straks heel veel politiek omheen. Dat 

merk je soms nu al in de drie noordelijke pro-

vincies. Dan worden in de media en de poli-

tiek vragen gesteld als hoe het komt dat 

bij een voetbalvereniging zonnepanelen 

niet op een dak kunnen worden aan-

gesloten? Terwijl dat wel kan bij grote 

commerciële zonneparken. Maak die 

afweging maar eens. Die grote parken 

hebben we nodig om de klimaatdoelen 

te halen. Aan de andere kant wil je ook 

heel graag dat de burgers participeren 

voor de uiteindelijke acceptatie van de hele 

energietransitie.’

Gebrek aan technici
Technici zijn nodig om de stations van de netbeheerders 

te bouwen. Maar er is een groot gebrek aan. Een blik 

opentrekken met vakbekwame mensen gaat niet. ‘Wat 

niet gaat werken, is elkaar beconcurreren’, zegt Schut 

stellig. Als de een de salarissen verhoogt om vakmensen 

te trekken, is dat voor de ander niet goed. En ook voor 

het realiseren van het Klimaatakkoord schiet dat niet op. 

Daarom richten we ons, samen met de verschillende sta-

keholders, op het opleiden van mensen, het toevoegen van 

herintreders en het aanbieden van omscholingstrajecten.’

‘Uiteindelijk denk ik dat we het daar zelfs niet mee gaan 

redden. Wij moeten naar het buitenland kijken om daar 

werknemers vandaan te halen. Waarbij ik direct een 

nuance aanbreng. Heel Europa moet in 10 tot 20 jaar de 

energietransitie maken. Het is dus nog maar de vraag 

hoeveel medewerkers we vanuit Europa kunnen halen. 

Maar we zullen in ieder geval naar die mogelijkheid moe-

ten kijken.’

Samenspel der dingen
Een grote groep nieuwe technici alleen gaat er volgens 

Schut niet voor zorgen dat de energietransitie lukt. ‘Het is 

het samenspel der dingen dat er uiteindelijk voor zorgt dat 

de kans dat we het Klimaatakkoord goed invullen zo groot 

mogelijk is. We moeten bovendien onze werkmethodes 

dusdanig aanpassen dat we minder technici nodig hebben 

voor hetzelfde werk, zodat de productiviteit omhoog kan. 

Ook dat is een denkrichting.’

Echter, samenwerking is cruciaal want netbeheerders zo-

als Alliander-dochter Liander kunnen het niet alleen. ‘We 

moeten samen de schouders eronder zetten: de netbeheer-

ders, overheden, aannemers, bewoners en ondernemers. 

Vanuit het maatschappelijk belang moeten we stappen 

zetten en iedereen moet zijn eigen manier van werken 

heroverwegen. Als we alleen maar naar elkaar wijzen en 

vooral blijven vasthouden aan de huidige werkwijzen, 

dan gaan we het gewoon niet redden. De oproep is om 

samen één perspectief te creëren vanwaaruit iedereen zijn 

aandeel kan nemen.’

‘Extra werknemers uit 

het buitenland mogelijk 

een oplossing’
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Promovendus Gürsan onderzoekt afhankelijkheden infra

Op maat gemaakt 
model speciaal voor 
duurzame transitie
Op stedelijk niveau grijpen beleidskeuzes over infrastructuur, klimaatverandering  
en de energietransitie in elkaar. Hoe dat precies uitwerkt en vooral hoe ze elkaar 
beïnvloeden; daar doet promovendus Cem Gürsan van de Radboud Universiteit  
in Nijmegen een vierjarig onderzoek naar. ‘Ik wil de transitie naar stedelijke  
duurzaamheid versnellen.’ AUTEUR RONALD BRUINS

E erlijk gezegd is het niet het makkelijkste onder-

werp waar Gürsan aan begint. Dat geeft hij vol-

mondig toe. Wat het complex maakt? Allereerst 

kijkt hij naar de onderlinge afhankelijkheden 

van infrastructuren en de betrokken stakeholders. Denk 

aan gemeenten, provincies, het Rijk, infrabeheerders en 

zelfs inwoners. Via de zogenaamde participatieve mo-

delleermethode vraagt hij hun om input. Dat gaat onder 

meer met intensieve workshops, waarin de stakeholders 

bekijken wat er gebeurt bij de een en wat voor impact 

dat dan heeft bij de ander. Vervolgens maakt Gürsan de 

‘oversteek’ naar de transities in duurzaamheid, als kli-

maatverandering, water- en bodembeheer, energietran-

sitie, en naar demografische, economische en financiële 

ontwikkelingen. 

Beter geïnformeerd keuzes maken
‘Uiteindelijk wil ik tot een model komen waarmee 

infrabeheerders beter inzicht krijgen in het complexe 

systeem zodat ze beter geïnformeerde keuzes kunnen 

maken’, aldus de onderzoeker. ‘Waarbij ze de negatieve 

én de positieve kanten van hun beslissingen en de bijbe-

horende afhankelijkheden met andere partijen kunnen 

duiden.’ Daarmee gaat Gürsan verder dan eerder onder-

zoek. ‘Tot nu toe houden onderzoeken naar de transitie 

in duurzaamheid zich alleen met deelaspecten bezig. 

Bijvoorbeeld over de technische infrastructuur of alleen 

het sociologische deel. Ik ga grenzen over, maar wil ver-

volgens wel tot een uitkomst komen met een adequaat 

beslismodel. Ik wil als onderzoeker namelijk concreet 

iets bijdragen aan de duurzaamheidstransitie.’ 

Welke onderlinge afhankelijkheden verwacht Gürsan 

te vinden? ‘Dat is nu nog te vroeg om iets over te zeg-

gen. Ik heb slechts het literatuuronderzoek afgerond. 

Vanwege corona en de zomermaanden is het lastiger om 

af te spreken met de stakeholders die ik nodig heb. Maar 

wat ik al wel kon doen, is projecten bekijken waar al veel 

samenwerking is tussen infrabeheerders, overheden 

en andere stakeholders. Zo krijg je een gevoel bij wat 
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de waarden en de key performance indicatoren van de 

diverse betrokken partijen zijn en hoe deze botsen of 

juist samengaan.’

Waterstof of elektrificatie? 
De onderzoeker wil er onder meer achter komen hoe 

een investering in de ene vorm van duurzame energie 

impact kan hebben op de ontwikkeling van een andere 

duurzame energievorm. ‘Gaat vol inzetten op elektri-

citeit met een elektrisch wagenpark ten koste van de 

mogelijkheden voor waterstof als energiedrager? Het 

kan zelfs op het niveau van een tankstation gevolgen 

hebben. Ga ik voor een waterstoftankstation of voor 

laadstation?’ Dergelijke effecten zijn weer verbonden 

met gridleveranciers, zoals Alliander. Gürsan: ‘Als we 

breed kiezen, zoals nu gebeurt, voor duurzame elektri-

ficatie, moet het netwerk daaraan worden aangepast. De 

vraag is vervolgens of dat in alle gebieden van Neder-

land mogelijk is. Iets soortgelijks speelt bij gasleidin-

gen. Gaan we daar inzetten op distributie van waterstof 

Hub and Spoke-netwerk van toekomstige energiewinning op en rond de 

Noordzee. Volgens de lange termijnvisie van TenneT tot 2050 is het voor een kos-

teneffectieve verdere uitrol van wind op zee, die naar verwachting grootschalig 

verder uit de kust zal plaats moeten vinden, essentieel om over te gaan op een 

internationaal gecoördineerde uitrol van het net op zee met wind power hubs in 

plaats van nationale individuele aansluitingen. Beeld TenneT

Neem deel aan een sessie!

Wie wil deelnemen aan een van de sessies met  
stakeholders, kan zich aanmelden via c.gursan@fm.ru.nl.  

Gürsan: ‘Infrapartijen zijn van harte welkom en ze  
hebben echt iets aan de sessies. We geven namelijk  
inzichten die we ontwikkelen ook terug aan de deel-
nemers. Het is een interactief, betrokken geheel.’ De 
sessies vinden naar verwachting eind 2020 tot begin 
2021 plaats. 
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en ‘groen’ gas via al bestaande gasleidingen waar 

Nederland vol mee ligt?’ 

Daarin moeten keuzes worden 

gemaakt, zegt ook de Sociaal 

Economische Raad (SER) in 

zijn recente advies aan het 

kabinet om subsidies voor 

biomassa af te schaffen. 

De roep om keuzes 

te kunnen of wellicht 

te moeten maken, 

speelt ook op stedelijk 

niveau, stelt Gürsan 

vast. Waar gaan we 

voor in de transitie naar 

duurzame energie? ‘De 

ambities reiken hoog, tot 

in de wolken. Onder meer 

op de terreinen CO2-reductie 

en klimaatadaptatie. Maar een 

roadmap hoe er te komen, is er niet. 

In dat keuzetraject moet mijn model de helpende hand 

bieden.’ 

Een andere relevante vraag is of het model uiteindelijk 

nationaal en internationaal is in te zetten? Gürsan: 

‘Je ziet dat elk land verschillend in de wedstrijd zit. Ik 

haal me al genoeg op de hals en wil me eerst maar eens 

focussen op Nederland. Nederland heeft altijd ingezet 

op natuurlijk gas waardoor er verschillende paden in 

het verschiet liggen. Daar houd ik me in eerste instan-

tie mee bezig, maar uiteindelijk hoop ik wel dat we het 

onderzoek zodanig kunnen uitbreiden, dat de resultaten 

wereldwijd relevant zijn.’ 

Wisselwerking 
Een investering in de ene energiesoort kan zowel voor-

delig als nadelig zijn voor de andere energiesoorten. 

Maar Gürsan beseft ook dat er een limiet zit aan wat 

zich in de ondergrond kan afspelen. ‘De toekomstige 

infrastructuur van geothermie en die van ondergrondse 

CO2-opslag concurreren potentieel om dezelfde on-

dergrond. Ze concurreren ook om dezelfde pool van 

technici die de nodige kennis hebben. Aan de andere 

kant kunnen verschillende technologieën elkaar juist 

ondersteunen. Zo kan een investering in smartcitytoe-

passingen een positief effect hebben voor toepassingen 

op het gebied van hernieuwbare of duurzame energie. 

Denk bijvoorbeeld aan de levering van wind- of zonne-

energie op basis van realtimedata over opwekking en 

consumptie.’

Gürsan zit in deze fase van zijn vierjarig onderzoek 

vooral nog met vragen die hij samen met stakeholders 

wil verkennen. Hoe kom je tot een gezamenlijke ambi-

tie? Hoe ziet die klimaatbestendige, duurzame stede-

lijke omgeving eruit en hoe kan die zich blijven 

vernieuwen? Wat kan elke betrokken partij 

bijdragen en hoe worden kosten en 

baten verdeeld? Wat zijn de samen-

werkingsmodellen? Antwoorden 

op die vragen zijn cruciaal om 

ambities op het gebied van de 

energietransitie en klimaat-

adaptatie waar te kunnen 

maken. ‘Ik kom vooral uit 

de hoek van participatieve 

modellering. Ik wil met mijn 

model partijen bij elkaar 

kunnen brengen om stedelij-

ke verduurzaming te versnel-

len. Dat dat nodig is, krijg 

ik van iedere stakeholder, ook 

binnen NGinfra, te horen. Het 

besef is er dat dit moet gebeuren. 

Maar het ‘hoe’ ervan is nog onontgon-

nen terrein.’ 

Over Gürsan en  
zijn onderzoek

Cem Gürsan was voordat hij zijn onderzoek 
bij de Radboud Universiteit in Nijmegen start-
te projectleider mechanical engineering. ‘Ik 
ontwierp en installeerde HVAC-systemen (ver-
warming, ventilatie en air conditioning, red.) 
voor verschillende vastgoedprojecten. Vanuit 
die achtergrond ben ik niet iemand van de 
statige statements. Ik wil concreet bijdragen 
aan de duurzaamheidstransitie.’ Dat deed 
hij eerst door, op aangeven van dr. Vincent 
de Gooyert, assistent professor research & 
intervention methodology, onderzoek te doen 
in de elektriciteitssector. Nu heeft De Gooyert 
hem op het pad gezet van het zogeheten 
Inspect-onderzoek. Inspect staat daarbij voor 
INfrastructure interdependencies in Sustaina-
ble and inclusivE CiTies. Gürsan wil komen 
tot een integraal perspectief op veerkrachtige 
(klimaatbestendige) stedelijke infrastructuur. 
Naast De Gooyert helpen ook prof. dr. 
Etiënne Rouwette, dr. Mark de Bruijne en 
projectleider Geert-Jan Verkade van NGinfra 
hem met zijn opgave.

’De ambities reiken 

hoog, tot in de wolken. 

Maar een roadmap hoe 

er te komen, is er niet’
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Pier Eringa: ‘Laat politici weten 

waar je mee bezig bent en waar 

de risico’s liggen.’
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Wittebroodsweken Pier Eringa bij NGinfra voorbij

‘Infra moet hoger 
op de politieke 
agenda komen’
‘De wittebroodsweken zijn nu wel voorbij’, zegt Pier Eringa lachend. Hij trad in januari 
aan als voorzitter van NGinfra en zag vervolgens dat infrabeheerders danig te lijden 
hadden onder de coronacrisis. ‘Dat doet niets af aan onze missie: infra moet hoger op 
de agenda komen bij politiek Nederland.’ AUTEUR RONALD BRUINS

‘H et waren wel bijzondere wittebroods-

weken. Je kunt wel digitale overleggen 

hebben en fysiek op 1,5 meter afspre-

ken, maar corona maakte het lasti-

ger om je samen met de partners te oriënteren op de 

toekomst. Dat is ook logisch, omdat sommige partijen 

zelfs worstelden om hun bestaansrecht voor de toekomst 

veilig te stellen.’ Daarmee gaat de ambitie van NGinfra 

om zich te ontwikkelen tot dé gezaghebbende gespreks-

partner over infrastructuur nog niet overboord. Eringa: 

‘De pas op de plaats is logisch omdat onze partners in 

de overlevingsmodus zaten. Dat werpt partijen wat te-

rug. Maar ik denk dat we juist om uit die zware periode 

te komen, elkaars hand moeten vasthouden. Ook om te 

zien of er kansen in deze coronacrisis zitten.’ 

In een interview in De Telegraaf gaf u aan dat 
er in Den Haag te weinig belangstelling is voor 
infrastructuur. Waarom vindt u dat? 
‘Het zit meestal niet in de populariteitshoek. Er is nog 

wel animo om een nieuwe weg te openen of een project 

te starten. Toch zien veel politici infrastructuur als 

een kostenpost waar je heel veel geld aan kwijt bent. Ik 

denk dat dit komt omdat we als sector niet een geweldig 

trackrecord hebben in het budgetteren van projecten. 

Dat moeten we realistischer doen. Daarnaast vind ik dat 

we politici in huis moeten halen. Laat zien wat je aan 

het doen bent. Daar hebben we bij ProRail heel goede 

ervaringen mee. Laat politici weten waar je mee bezig 

bent en waar de risico’s liggen. Zo hebben ze nooit een 

kans om verbijsterd te zijn over het functioneren van in-

frastructuur. We moeten samen die deuren openzetten 

voor politici en een krachtiger geluid laten horen. We 

moeten de politiek helpen en begrip kweken. Centraal 

in Den Haag en decentraal bij provincies en gemeenten. 

Dat levert besluiten op die beter geïnformeerd worden 

genomen.’ 

Daar is het nu, gezien de Tweede Kamerverkie-
zingen die op 17 maart 2021 worden gehou-
den, een mooi moment voor.
‘Ja, ik vind dat we met een position paper naar de poli-

tieke partijen moeten gaan, zodat er hoofdstukken over 

infrastructuur in verkiezingsplannen komen. Ik denk 
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ook aan technische briefings over de infrastructurele 

projecten en hoe deze lopen. Maar nogmaals: adel 

verplicht. Als infrastructuur hoger op de agenda staat 

van politici, bestuurders en ambtenaren, dan moeten we 

ook zorgen dat de verspilling zo min mogelijk is. Dat be-

tekent dat we als partijen binnen NGinfra slim samen-

werken. Zodat je bijvoorbeeld maar één keer de grond in 

hoeft om leidingen of kabels te leggen. Verspilling kan 

trouwens net zo goed plaatsvinden als projecten duurder 

uitvallen of tot hoog energieverbruik leiden. Om slim 

met dat soort aspecten om te gaan, moet je elkaars plan-

nen beter kennen. Alleen op die manier kun je op elkaar 

inspelen. Ik ben er niet gerust op dat we al zo ver zijn. 

Alhoewel er zeker onderling al horizontale banden zijn. 

Maar we opereren nog te veel vanuit de eigen kolom. 

Om het in voetbaltermen te zeggen: we kennen al een-

tweetjes, maar je wilt totaalvoetbal.’ 

Postzegel noopt tot meer samenwerking 

Eringa geeft een negatief en een 
positief voorbeeld van samenwerkin-
gen tussen de infrabeheerders. ‘Uit 
mijn tijd bij ProRail kan ik me nog 
herinneren dat we tegenover Vitens 
in de rechtbank stonden. Dat ging 
over wie de kosten van een zware 
waterleiding voor een station moest 
dragen. Dat we voor de rechter 
stonden, is niet goed voor de 

geloofwaardigheid van de sector. 
Volgens mij had het voorkomen kun-
nen worden als we eerder plannen 
hadden gedeeld. Zo hadden we op 
elkaar kunnen inspelen. Daar heb 
ik ook een mooi voorbeeld van. Bij 
de bouw van een nieuw emplace-
ment in Zwolle heeft Vitens speciaal 
meegedacht met ProRail door het 
aanleggen van een soort folie onder 

het emplacement. Daardoor lopen 
we niet meer het risico van vervui-
ling van drinkwater.’ Op de postze-
gel die Nederland is, is het volgens 
Eringa noodzaak dat dat soort 
samenwerkingen vaker voorkomen. 
‘Je komt elkaar alleen maar meer te-
gen. Op talloze plekken. Van kades 
tot aan loden leidingen. Van spoor 
tot aan bruggen en viaducten …’ 

‘Het wordt voor ons de kunst om 

binnen NGinfra voor de troepen 

uit te lopen.’ 
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Het kan moeilijk zijn voor infrabeheerders om 
zich buiten hun kolom te bewegen … 
‘Ja, klopt. Daar krijg je gedoe van, hoor ik wel eens. 

We hebben al genoeg gedoe in onze eigen kolom, volgt 

er dan vaak achteraan. Dat is voor een deel zo, gezien 

strakke financiële doelstellingen en wet- en regelgeving. 

Maar gebruik ons platform NGinfra dan om de ruimte 

te nemen die er gezamenlijk wel is. Daarbij zijn infra-

plannen nu dusdanig versnipperd dat we daar kunnen 

zorgen voor bundeling en een radar voor de lange ter-

mijn. Oftewel: het wordt voor ons de kunst om binnen 

NGinfra voor de troepen uit te lopen. Op gebieden als de 

energietransitie, het zorgen voor een duurzamer land en 

digitalisering worden we wel gedwongen om samen tot 

antwoorden te komen.’ 

We noteren: beter op de kaart komen bij poli-
tici, bestuurders en ambtenaren. En: slim sa-
menwerken. Wat heeft u nog meer op uw lijstje 
staan? 
‘Eerst even mijn uitgangspunt: ik ben 4 à 5 jaar voorzit-

ter. Als je concreet wat wilt bereiken, moet je niet langer 

vooruitkijken. Dit is een periode waarin je echt zaken 

kunt neerzetten. Ik zit nergens om er mijn pensioen 

rustig af te wachten. Hoe langer de horizon, hoe minder 

het prikkelt om vandaag actie te ondernemen. Dat 

gezegd hebbende, ik zou er graag infrapartijen bij halen 

op de terreinen telecommunicatie en data en op het ge-

bied van gas. Ik denk aan KPN en Gasunie. De overgang 

naar 5G levert zoveel kansen op voor de infrabeheerders 

die we al aan boord hebben, dat we daar ons licht op 

moeten laten schijnen. Daarnaast vind ik het zonde dat 

er in de toekomst gasleidingen liggen waar minder of 

niets meer mee wordt gedaan. Kunnen we die gebrui-

ken voor waterstof? Daar moeten we gezamenlijk over 

nadenken. Samen met de wetenschap. Het is uniek in 

de wereld dat we die link hebben binnen NGinfra. Daar 

moeten we gebruik van maken.’ 

Corona leidt tot een pas op de plaats, maar 
waar ziet u kansen als gevolg van de 
bijbehorende crisis? 
‘We hebben onze infrastructuren gebouwd 

op piekbelastingen. Dat betekent dat 

infrastructuren onderbenut worden als 

er geen piek is. Ik denk dat de gees-

ten rijp zijn voor het zorgen voor het 

uitvlakken van pieken. Dat geldt voor 

spoor, weg, elektriciteit en voor de 

watervoorziening. Ik weet niet per in-

frabeheerder hoe dat moet, ik ben geen 

specialist. Om antwoorden te formuleren 

moeten we de koppen bij elkaar steken. 

Daarbij komt de noodzaak om klaar te zijn 

voor het nieuwe klimaat dat droogte, waterover-

last en stormen met zich meebrengt. Zijn onze wegen, 

luchthavens en havens daartegen bestand? Vraagt dat 

om andere investeringen dan we normaal zouden doen? 

Moeten er nieuwe specificaties komen? Het klimaat-

proof maken van infrastructuur is een groot issue en 

belangrijk om over na te denken als we incidenten in 

betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid willen 

voorkomen.’ 

Tot slot: u roept infrabeheerders op tot meer in-
novatie. Waarom? 
‘Als infrabeheerders zijn we wat huiverig voor inno-

vaties, omdat we vrezen afgestraft te worden. Maar ik 

kijk dan naar de gezondheidszorg waar ze testen met 

medicaties en trials van nieuwe operaties in een vooraf 

ingekaderde omgeving. Waarbij je weet dat het 

goed of slecht kan uitpakken, maar dat dat 

vooraf is afgestemd met betrokkenen. 

Je zou in de infrawereld dan vooraf je 

politieke dekking moeten organise-

ren. Ik denk aan innovaties op het 

snijvlak van verschillende infra-

beheerders. De samenwerkingen 

mogen wat mij betreft verrassend 

zijn. Wellicht moeten we met 5G 

aan de slag? Of met platooning of 

nieuw asfalt? Je weet van tevoren 

niet wat je gaat vinden. Je moet in-

novaties daarom wel uittesten. Wat 

mij betreft komt er een innovatieagenda 

binnen NGinfra.’ 

Instrument om visueel 
te maken
Alliander sloot met NGinfra eind juni een overeen-
komst voor de overname van SIM•CI. Het in 2017 
opgerichte onderdeel ontwikkelt scenariogedreven 
simulaties waarmee de impact van calamiteiten op 
infrastructuren kan worden berekend. Eringa: ‘Daar-
mee kunnen we met de beschikbare data van de 
samenwerkende infrabeheerders de effecten van 
besluitvorming en wijzigingen in omstandigheden la-
ten zien. We hebben binnen NGinfra al wetenschap-
pelijk onderzoek, de onderlinge samenwerkingen en 
visieontwikkeling. Hoe mooi is het dat we ook een 
instrument hebben om dat alles visueel te maken. Zo-
dat je beleidsmakers en politici kunt informeren, maar 
ook als infrabeheerder inzicht kunt krijgen. Ik ben blij 
dat we gezamenlijk SIM•CI binnen hebben gehaald.’ 

‘We kennen al  

een-tweetjes, maar 

je wilt totaalvoetbal’
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Ben Lambregts:

‘Je moet als bedrijf  
soms uit je comfort - 
zone worden getrokken’

Binnen de afdeling Asset Management van Alliander werkt Ben Lambregts als Mana-
ger External Relations. Sinds een aantal jaar is Lambregts actief binnen NGinfra, waar 
hij onder andere deel uitmaakt van het Themacenter Toekomst Verkennen. Ook is hij 
betrokken bij de wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en NGinfra. Tijdens de lunchpauze 
ontmoetten we elkaar via Microsoft Teams en spraken we, tussen het kauwen op de 
broodjes door, over het belang van wetenschappelijk onderzoek, een frisse blik en het 
afzetten van oogkleppen. AUTEUR ANOEK VAN DER RIET

Wat houdt jouw werk als Manager External 
Relations bij Alliander in?
‘De afdeling Asset Management kent het onderdeel 

Strategie en Innovatie. Daar maak ik deel van uit. Ik hou 

mij vooral bezig met de, om het maar even zo te zeggen, 

bijzondere verzoeken die binnenkomen op het gebied 

van assets: de onderwerpen die niet een standaard 

plekje innemen binnen de operatie en waar geen dui-

delijke, aparte afdeling voor is. Zo kijk ik bijvoorbeeld 

mee naar mogelijkheden op het gebied van groen gas en 

waterstof, houd ik een vinger aan de pols bij enkele key 

accounts waar we koppelingen mee hebben en beoor-

deel ik verzoeken over het wel of niet overnemen van 

particuliere netten of systemen. Het is leuk, afwisselend 

werk. Volgens mij zouden veel mensen mijn baan wel 

willen, maar dan moeten ze toch echt nog een paar jaar 

wachten, haha!’ 

Waarom is samenwerken met de verschillende 
infrapartners binnen NGinfra volgens jou be-
langrijk? 
‘Als je het als organisatie erg druk hebt, ontstaat de 

neiging om je blik naar binnen te keren. Maar het is 

dan juist van enorme toegevoegde waarde om verbin-

ding te zoeken met andere partijen en van elkaar te le-

ren. Als infrapartijen zitten we allemaal in de publieke 

ruimte, hebben we allemaal hetzelfde belang, en toch 

proberen we vaak vanuit onze eigen silo’s problemen 

op te lossen. Dat kan beter. Door elkaar te ondersteu-

nen, elkaar te helpen en de interactie aan te gaan. Door 

te onderzoeken waar je elkaar raakt, want dat doen we 

zonder meer. Als we ons profileren als één infrabe-

drijf met een gezamenlijke stem in politiek Den Haag, 

klinkt dat veel sterker en luider dan wanneer iedereen 

alleen optreedt.’ 
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Hoe kan de eerste ronde van wetenschappe-
lijke onderzoeken verenigd in het programma 
Response Innovations, waar NGinfra en NWO 
voor samenwerken, bijdragen aan die samen-
werking tussen de partners? 
‘Deze onderzoeken zijn vooral gericht op hoe we ons 

werk gezamenlijk makkelijker kunnen maken, met min-

der overlast voor elkaar. De focus ligt daarbij vooral op 

de operatie en maintenance: hoe we bijvoorbeeld onze 

onderhoudsstrategieën beter op elkaar af kunnen stem-

men; hoe we samen tot een meerjarenplanning kunnen 

komen. Maar ook: hoe de verschillende infrapartijen 

naar de toekomst kijken, waar de overlap en de verschil-

len zitten, en hoe we elkaar daarin kunnen ondersteu-

nen. Volgens mij zijn daar heel grote stappen in te 

zetten en daar moeten de zes onderzoeksprojecten meer 

duidelijkheid in scheppen. Zo werkt Alliander mee aan 

een onderzoek waarbij de partijen werden geïnterviewd 

over de toekomst. Waar en hoe zie je kansen voor groei? 

Dat vroeg de onderzoeker ons niet alleen over onszelf 

en onze eigen infrastructuur, maar hij vroeg ons ook na 

te denken over de toekomst van de ándere infrapartijen. 

Dan zie je opeens een soort bandbreedte ontstaan. Soms 

moet je als bedrijf uit je eigen comfortzone worden ge-

trokken door iemand van buitenaf, met een frisse blik, 

die je een spiegel voorhoudt. Weet je waar je mee bezig 

bent? Klopt dat? En hoe verhoudt dat zich tot wat een 

van de andere infrapartners doet? En: is het dan niet 

handiger om dat samen op te pakken?’

Onlangs is de ‘call for proposals’ voor een 
tweede ronde van onderzoeksprojecten gepu-
bliceerd, onder de noemer ‘Responsive Futures’. 
Wat is het verschil met de eerste ronde?
‘De tweede ronde focust vooral op planning en het 

voorbereidende proces. Het zit dus veel meer aan de 

voorkant van het modelleren van infrastructuur. Toen 

het eerste programma eenmaal liep, zijn we binnen Al-

liander gaan evalueren en nadenken over wat er bij een 

tweede ronde eventueel anders zou kunnen. Daar zijn 

drie inzichten uit voortgekomen die we straks in de call 

for proposals voor de tweede ronde terugzien. Ten eerste 

willen we graag dat de partijen op de kortere termijn 

de vruchten van zo’n onderzoek kunnen plukken, in 

plaats van dat je misschien wel 4 jaar op resultaten moet 

wachten. Daarom zijn er nu twee soorten onderzoek ge-

specificeerd: een breed, fundamentelevragenoplossend-

onderzoek en kortere, sneller toepasbare onderzoeken. 

Ook hopen we op een grotere spreiding van onderwer-

pen. Het mooist zou natuurlijk zijn om tot een onder-

zoek te komen waar alle partners baat bij hebben. Maar 

dat blijft afwachten omdat het een open call is waar on-

derzoekers zich vrij op kunnen inschrijven. Als laatste 

leek het ons erg interessant als infrapartijen die níet bij 

NGinfra zijn aangesloten ook kunnen participeren aan 

een onderzoek. Die opening is er nu. Mits ze wel een 

bijdrage leveren, want het is natuurlijk geen free ride.’

Wat is de toegevoegde waarde van weten-
schappelijk onderzoek voor NGinfra en de 
partners? 
‘Het helpt ons grote stappen te zetten die we anders 

misschien niet gezet zouden hebben. En het helpt ons 

zeker ook om die stappen gezamenlijk te zetten. Die 

verbondenheid van infrastructuren gaan we in toene-

mende mate voelen, waardoor we niet meer geïsoleerd 

in onze eigen silo’s de besluitvorming kunnen realise-

ren. Het belang wordt alsmaar groter. Ik merk bij ons, 

als Liander, dat we nu echt beseffen dat wetenschap-

pelijk onderzoek nodig is. Waarbij jonge geesten op een 

andere manier en met een frisse blik naar ons en onze 

business kijken en ons laten inzien dat het ook anders 

kan. Daardoor besef je dat je af en toe die oogkleppen af 

moet zetten en het bredere plaatje moet zien van waar 

wij als infrabedrijven in zitten. Dat heeft absoluut toege-

voegde waarde.’ 
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De ‘mythe van  
data delen’ ontkracht
Als we data delen, dan komt er vanzelf innovatie op gang. Die gedachte is 
wat professor Alfons van Marrewijk de ‘mythe van data delen’ noemt. Want zo 
eenvoudig werkt dat niet in de praktijk, blijkt uit de eerste resultaten van het Data 
Streams-onderzoek van NGinfra en de NWO. Doel van dit vierjarige onder-
zoeksproject is om te zien hoe bestaande datastromen vanuit de infrastructuren 
en de samenwerking tussen infrabeheerders benut kunnen worden om infrastruc-
tuurprojecten beter in te richten. Het project gaat inmiddels zijn derde jaar in en 
het eerste, verkennende onderzoek is afgerond. Tijd voor een tussentijdse balans. 
Wij spraken met PhD-onderzoeker Maryam Rikhtegar Nezami en met professor 
Alfons van Marrewijk over het onderzoek, de eerste resultaten en de lessen die 
we daaruit kunnen trekken. AUTEUR ANOEK VAN DER RIET
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Maryam Rikhtegar Nezami:

‘Data delen en samenwerken zijn 
sterk met elkaar verweven’

De verschillende infrastruc-

turen zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden: 

een verandering in de ene 

infrastructuur heeft invloed 

op de andere infrastructuur. 

Goede samenwerking tussen 

de verschillende infrabeheer-

ders is dus cruciaal. In dat 

licht hebben de zes partners 

binnen NGinfra de ambitie 

om data met elkaar te delen. 

Twee zaken die volgens 

PhD-onderzoeker Maryam 

Rikhtegar Nezami van de TU 

Delft sterk met elkaar verwe-

ven zijn.

D e NWO en NGinfra sloe-

gen in 2017 hun handen 

ineen voor het uitge-

breide onderzoekspro-

gramma Responsive Innovations, 

bestaande uit zes verschillende 

onderzoeksprojecten die moeten 

bijdragen aan de toekomst van de 

Nederlandse infrastructuur. Een 

van deze projecten is het Data 

Streams-onderzoek, met de titel 

Using data streams to support the 

integrated design, construction and 

management of interconnecting 

infrastructures. Onder leiding 

van professor Hans Bakker van 

de TU Delft wordt gekeken naar 

de kansen en uitdagingen op het 

gebied van datastromen en sa-

menwerking bij het ontwerp van 

infrastructuren, ofwel: het delen 

van data tussen de verschillende 

infrapartijen. 

Beschikbaarheid, toeganke-
lijkheid en kwaliteit
Samen met twee postdocs van 

de TU Delft trapte Nezami het 

project af met een verkennend on-

derzoek naar de stand van zaken 

op het gebied van data delen en 

samenwerking tussen de verschil-

lende infrapartijen en relevante 

projecten waar we al iets van 

kunnen leren. Daarvoor werden 

een twintigtal interviews bij de 

zes infrapartners georganiseerd. 

‘Dat leverde waardevolle informa-

tie op’, vertelt Nezami. ‘Zo bleek 

dat het delen van data niet zonder 

slag of stoot gaat en verschillende 

uitdagingen kent.’ Reden voor de 

twee postdocs en de PhD-student 

om verder onderzoek te doen, elk 

op hun eigen terrein. 

De focus van Nezami ligt tijdens 

het Data Streams-onderzoek op 

de onderlinge samenwerking 

tussen de verschillende organi-

saties. Want volgens haar is het 

zaak voor de infrapartijen om 

eerst een stap terug te doen, om 

uiteindelijk de uitdagingen op het 

gebied van data delen het hoofd te 

kunnen bieden. ‘Ga terug naar de 

basis en focus eerst op de onder-

linge samenwerking. Opvallend is 

dat er veel in de literatuur bekend 

is over de relatie tussen opdracht-

gever en opdrachtnemer, tussen 

opdrachtnemer en onderaanne-

mer, of over de relaties in de sup-

plychainhiërarchie. Maar over een 

horizontale samenwerking tussen 

asset owners van verschillende 

organisaties is nog maar weinig 

bekend.’

Wisselwerking 
Die focus op de onderlinge sa-

menwerking is volgens Nezami 

cruciaal voor het kunnen delen 

van data. Sterker nog, de twee 

zijn sterk met elkaar verweven. 

‘Om succesvol te kunnen sa-

menwerken tussen verschillende 

organisaties is het belangrijk om 

data, informatie en kennis met 

elkaar te delen. Maar om data met 

elkaar te kunnen delen, moet er 

sprake zijn van een goede en fijne 

samenwerking. Voor het delen van 

data moet je elkaar immers kun-

nen vertrouwen en elkaar goed 

Maryam Rikhtegar Nezami: ‘Ga terug naar de basis 

en focus eerst op de onderlinge samenwerking’
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kennen. Je moet goed met elkaar 

communiceren en een veilige 

omgeving creëren waarin die 

samenwerking centraal staat. Het 

is dus een wisselwerking, waarbij 

beide aspecten op elkaar inspelen, 

elkaar versterken en waarbij beide 

bepalend zijn voor het behalen 

van succes.’

Zonder een goede samenwerking 

tussen de organisaties wordt het 

delen van data dus vrijwel on-

mogelijk. Maar hoe kunnen de 

zes infrabeheerders van NGinfra 

zorgen voor zo’n goede onderlinge 

samenwerking? Zaken als open-

heid, vertrouwen, communicatie 

en respect kwamen uit literatuur-

onderzoek naar boven als belang-

rijke voorwaarden. Maar hoe dat 

werkt in de praktijk en specifiek 

tussen verschillende organisaties, 

dat moet het komende jaar duide-

lijk worden, vertelt Nezami. ‘Mo-

menteel ben ik betrokken bij een 

samenwerkingsproject van twee 

verschillende organisaties binnen 

NGinfra. Met elkaar onderzoeken 

we wat de kritieke voorwaarden 

zijn voor een goede samenwer-

king, hoe die zijn te implemen-

teren en te borgen. En op welke 

manieren zo’n samenwerking is 

te faciliteren en zo nodig te 

verbeteren.’ 

Uiteindelijk moet 

haar onderzoek 

resulteren in 

een soort 

guideline, 

hoopt Nezami. 

‘Waarin wordt 

uitgelegd tegen 

welke uitda-

gingen je kunt 

aanlopen en met 

welke oplossingen 

je dan kunt proberen 

vraagstukken in het kader van 

de samenwerking op te 

lossen.’ Tevens ligt 

een soort beoor-

delingstool voor 

samenwerkings-

verbanden in 

de lijn der 

verwachting: 

‘Waarmee je 

uiteindelijk 

kunt beoordelen 

of en in hoeverre 

een samenwerking 

is verbeterd.’

Alfons van Marrewijk:

‘Zie data als een gift, in plaats van als een gegeven’

Hoe de infrabeheerders aankijken tegen het 

delen van data, wanneer en wat ze wel en 

vooral niet delen en waarom, waren de vragen 

die postdoc Leonore van den Ende en professor 

Alfons van Marrewijk van de TU Delft trachtten 

te beantwoorden. Dat deden ze met een antro-

pologische methode. ‘Als je data ziet als een 

gift, dan begrijp je dat er ook wat voor terugge-

geven moet worden.’

L eonore van den Ende was een van de twee 

postdocs die samen met Nezami werkte aan het 

verkennend onderzoek naar datastromen. Waar 

dat voor Nezami aanleiding was om dieper te 

duiken in de samenwerking tussen organisaties, kroop 

Van den Ende met haar antropologische achtergrond in 

de huid van de infrabeheerders en zocht uit waarom zij 

doen wat zij doen (of níet doen). Daarbij kreeg ze hulp 

van Alfons van Marrewijk, die het woord voert. ‘In eer-

ste instantie gingen we het onderzoek in met het idee 

om mooie casussen uit de praktijk te bestuderen. Om te 

leren van projecten waarbij verschillende organisaties 

al succesvol data delen’, begint Van Marrewijk. ‘Maar 

Zonder een goede 
samenwerking tussen 
de organisaties wordt 

het delen van data 
vrijwel onmogelijk

Leonore van den Ende: Limiteer het aantal partijen met wie je data deelt.
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wat bleek? Er waren amper voorbeelden van projecten 

waar de partners al data met elkaar delen. Dat was de 

aanleiding om een stapje terug te doen en niet zozeer te 

kijken naar hóe data worden gedeeld, maar om te kijken 

naar wáárom iets wel of niet wordt gedeeld.’

Data is geen ding
‘Data is volgens ons niet een ding. Niet iets wat je koopt 

of een doos die je kunt verschuiven. Wij zien het als iets 

dat bij iemand hoort, waardoor het een soort eigenaar 

heeft. Het is van iemand’, legt Van Marrewijk uit. ‘Als 

ik data geef aan iemand anders en ik zie dat als een gift, 

dan ontstaat er een persoonlijke relatie. Ik geef wat aan 

jou, maar dan verwacht ik er ook wat voor terug. Een 

soort reciprociteit, of wederkerigheid. Dat hoeft geen 

geld of gelijkwaardige data te zijn, maar kan bijvoor-

beeld net zo goed een goed project of mooi resultaat 

zijn. Als ik er niks voor terugkrijg, dan geef ik in het 

vervolg ook niks meer aan jou.’ 

Dat terwijl bij veel partijen, óók bij de infrabeheerders, 

het geloof in een technisch rationeel perspectief erg 

sterk is. Van Marrewijk: ‘Dan geloof je dat data voor 

zichzelf spreken. Dat je het gratis beschikbaar kunt 

stellen en dat dat als vanzelf resulteert in meer kennis. 

Ook wel de mythe van data delen genoemd: door het 

delen van data, komt er vanzelf innovatie. Dat is niet 

zo. Door er vanuit een antropologisch perspectief naar 

te kijken, en door data te zien als een gift, zie je heel 

andere mechanismen. Dan kun je begrijpen waarom 

partijen wel of juist niet bereid zijn om data te delen 

met anderen.’ 

Paradox van openheid
Uit het onderzoek kwam een aantal voorwaarden en uit-

dagingen voor het delen van data aan het licht. Zo bleek 

dat het voor het delen van data belangrijk is om een aan-

tal kaders of beperkingen op te stellen. Van Marrewijk 

vertelt: ‘Limiteer het aantal partijen met wie je de data 

deelt. Zorg dat je met hen een relatie opbouwt en dat je 

hen kunt vertrouwen, want dat is erg belangrijk. Daar-

naast is het belangrijk om af te spreken wat 

voor soort data je deelt, zodat de ander er 

ook echt iets aan heeft.’ Daar komt ook 

het data als gift-aspect weer om de 

hoek kijken: ‘Data worden vooral ge-

deeld als het doel- of projectgericht 

is. Dus als het delen van data een 

duidelijk doel heeft waar je achter 

staat. Of wanneer het nodig is om 

verder te komen in een project.’ 

Kortom: om open te zijn en data te 

kunnen delen, moeten er restricties 

gesteld worden. ‘Doe je dat niet, dan 

wil niemand meer zijn data delen. Dat 

noemen we de paradox van openheid.’ 

Vijf uitdagingen 
Er zijn vijf belangrijke uitdagingen op het gebied van 

data delen, die dus zoveel als mogelijk geminimaliseerd 

moeten worden. ‘Ten eerste is het belangrijk om data-

sets, of datasilo’s zoals wij ze noemen, open te breken 

en met elkaar te verbinden. Je moet data met elkaar 

combineren om er daadwerkelijk waardevolle kennis uit 

te halen. De tweede uitdaging noemen wij data hoarding, 

dat is wanneer iemand als het ware boven op zijn of haar 

data gaat zitten en zegt: dit is van mij, daar blijf jij vanaf. 

De derde uitdaging ligt in de cultuur van organisaties. 

Als een bedrijf enorm risicomijdend is, dan is dat niet 

bepaald een stimulans voor het delen van data. Ook de 

slechte kwaliteit van data vormt een uitdaging. Alhoewel 

het grappige daarbij is dat experts dit vaak als een soort 

excuus gebruiken om de data niet te hoeven delen. Eerst 

moeten de data helemaal op orde zijn en dan kunnen we 

pas delen, zeggen ze dan. De laatste uitdaging noemen 

wij de lack of common language. Dat gaat over een stan-

daardisering en over dat iedereen moet snappen waar 

die data over gaan en wat je ermee kunt. Hoe is dat 

gemeten? Hoe verhoudt dat zich tot de werke-

lijkheid? Welke data missen er?’ 

Volgens Van Marrewijk is de bewustwor-

ding dat data niet een ding is maar een 

gift binnen een reciproke relatie, al een 

eerste belangrijke stap voor de infra-

beheerders. ‘Wees je bewust van het 

feit dat als er iets wordt uitgewisseld 

er iets voor terug moet komen. Dat 

er een bepaald doel aan moet zitten.’ 

Weet daarnaast wát je deelt en met wíe 

je het deelt en houd de vijf grootste uitda-

gingen in gedachten. Dan komt het delen 

van data een stuk dichterbij.

‘Wees je bewust van het 
feit dat als er iets wordt 

uitgewisseld, er iets 
voor terug moet komen’

Alfons van Marrewijk: ‘Er waren amper voorbeelden van projecten waar de partners al 

data met elkaar delen’
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Als adaptief je lief is III

Vernieuwing van de 
infrastructuur als sector-
overstijgende opgave
Hoe kunnen we samen oplossingen identificeren voor geïntegreerde infrastructuren en de 
discussie hierover op gang brengen? Deze aanpak waarbij sectoroverschrijdende maat-
schappelijke belangen centraal staan, staat nog in de kinderschoenen bij zowel infrabe-
heerders als kennisinstellingen, universiteiten, publieke organisaties en marktpartijen. Het 
staat beperkt op de politieke en beleidsagenda’s. Daarom een aanzet voor de noodza-
kelijke agendering en samenwerking. Vernieuwing van de infrastructuur als sectoroverstij-
gende opgave. AUTEURS MAARTEN VAN DER VLIST, MARK ZANDVOORT, WIJNAND VEENEMAN, MANON JÜTTE

Dr. ir. Maarten van der Vlist is 
strategisch adviseur adaptief wa-
termanagement bij Rijkswaterstaat 
en onderzoeker bij Wageningen 
University & Research (WUR), dr. 
Mark Zandvoort werkt bij WUR 
en TAUW, Wijnand Veeneman is 
wetenschappelijk directeur Next 
Generation Infrastructures en 
UHD TU Delft, Manon Jütte MBA 
is strategisch adviseur.

D e noodzaak tot vervan-

ging of vernieuwing 

van infrastructuur 

zorgt voor een dubbele 

uitdaging. Ten eerste zijn er voort-

durend maatschappelijke ontwik-

kelingen die om doorlopende 

herijking van de maatschappelijke 

waarde van infrastructuur vragen. 

Ten tweede zorgt de ruimtelijke 

verdichting van ons land voor 

meer onderlinge afhankelijkheid 

van infrastructuren. Daarmee 

is die maatschappelijke waarde 

afhankelijk van de interactie tus-

sen die infrastructuren en hoe 

die wordt ingepast in de vernieu-

wing. Het is van cruciaal belang 

om deze discussie op de hoogste 

politieke en beleidsagenda’s te 

plaatsen en de samenwerking in 

het veld te versnellen en vorm te 

geven, aangezien de versnippering 

daar moet worden doorbroken. De 

hamvraag is op welke wijze deze 

samenwerking gestalte is te geven, 

en door wie. Het antwoord is niet 

eenvoudig, omdat de huidige 

werkwijzen, regelgeving, agenda’s 

en processen die versnippering 

versterken. Veelal heeft dit geleid 

tot een verkokerde aanpak met 

een bepaalde machts- en kennis-

verdeling die niet eenvoudig is te 

veranderen.

 

Een verkokerde wereld
Dat wil niet zeggen dat diverse 

infrabeheerders de noodzaak niet 

voelen. Maar zodra infrabeheer-

ders op dit terrein stappen probe-

ren te zetten, komt de verkokering 

naar voren in de wijze waarop 

politiek, bestuur of beleidsdirec-

ties reageren. Daarvan zijn tal van 

illustraties. Denk aan infrabe-

heerders die verduurzaming van 

mobiliteit willen ondersteunen 

met laadpalen, het gebruik van 

waterwegen voor energieopwek-

king, aan spoorbeheerders die het 

wegverkeer veiliger willen maken 
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door overgangen te sluiten, en aan 

luchthavens die internationaal 

spoorvervoer willen stimuleren 

voor de reductie van CO2-emis-

sies. Het gaat allemaal moeizaam 

door beleidsmatige en juridische 

barrières. De kokers zijn sterke 

instituties, verder versterkt door 

de verzakelijking en een afreken-

cultuur via prestatiecontracten 

die een bredere publieke (her)

oriëntatie van infrabeheerders 

belemmert.

Teruggaan naar de situatie van 

voor de jaren negentig is geen 

optie. New public management 

was destijds een goed antwoord op 

de reële problemen in een relatief 

constante en rustige wereld. De 

daaropvolgende beheersing van 

de kosten en een scherpe focus 

van de infrabeheerder op beheer, 

onderhoud en klanttevredenheid 

is een goede stap voorwaarts 

geweest. Maar de aandacht moet 

nu gaan naar de uitdagingen in 

onze veranderende wereld en de 

kansen die de doorontwikkeling 

van infrastructuur daarvoor kan 

bieden. We moeten voor-

bij de veronderstelling 

van zekerheid over 

een stationaire 

ontwikkeling 

en met een 

sterkere focus 

op de bredere 

publieke taak 

bij zowel poli-

tiek, besturen 

en beleidsbe-

palers als bij de 

infrabeheerder. 

In brede zin is de doorontwik-

keling een vraag voor alle be-

langhebbenden, of het nou de 

beleidsbepaler, de asseteigenaar 

of de operationeel infrabeheerder 

is. De operationeel infrabeheerder 

ziet de noodzaak tot vernieuwing 

vanuit het perspectief van huidige 

problemen op de infra. De 

beleidsbepaler ziet de 

schuivende maat-

schappelijke 

waarde. De as-

seteigenaar zal 

beide perspec-

tieven moeten 

sublimeren, 

maar dat vraagt 

om verweving 

van de drie per-

spectieven met de 

noodzaak van regie 
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De langetermijn-
ontwikkeling van 
de infrastructurele 

netwerken zelf dreigt 
tussen wal en schip te 

raken

Stuw- en sluizencomplex bij Lith. Beeld: Van Roosmalen van Gessel Architecten
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op die verweving. Ze zijn allen 

betrokken bij de maatschappelijke 

opgaven en de toedeling van maat-

schappelijke middelen, inclusief 

de bijbehorende prioritering en 

agenda’s. Het is een nog niet inge-

richt werkveld, laat staan dat het is 

verankerd in de primaire processen 

van de diverse infrabeheerders. 

De Bouwcampus 
De noodzaak om na te denken over 

de volgende stap in de doorontwik-

keling van infrastructuur heeft 

geleid tot de doorstart van Next 

Generation Infrastructures (NGI). 

Het onderzoeksprogramma met 

deze naam is in 2016 voortgezet 

met een bestuur waarin de CEO’s 

van de grote infrabeheerders van 

Nederland zitting hebben. Het doel 

van NGI is om kennis over tacti-

sche en operationele zaken tussen 

de infrabeheerders te delen, met 

vragen over het assetmanagement 

en de kennis die daarvoor wordt 

ontwikkeld, en met vragen over 

hoe toekomstige ontwikkelingen in 

beeld worden gebracht. Ook wordt 

de waarde van de infrastructuur 

in beeld gebracht en wordt samen 

met NWO wetenschappelijke ken-

nis ontwikkeld voor de volgende 

fase van het infrabeheer. 

Een tweede initiatief dat in 2015 

is gestart is De Bouwcampus. 

Hier ligt de nadruk op de wens 

om gezamenlijk als sector buiten 

de normale institutionele proces-

sen om te kunnen werken aan 

de maatschappelijke opgaven 

van Nederland. Opdrachtgevers 

als Rijkswaterstaat en ProRail, 

maar ook kennisinstituten zoals 

de TU Delft en marktpartijen 

verenigd in Bouwend Nederland, 

architecten en IT-organisaties 

hebben de handen ineengeslagen 

en De Bouwcampus gestart als 

‘werkplaats voor vernieuwing’ 

met een preconcurrentiële opzet. 

Het moet gaan om ‘onderzoek en 

ontwikkeling’ waarvan de resul-

taten van iedereen zijn, zowel de 

deelnemers van het traject en de 

niet-deelnemers. De kerngedachte 

voor die werkplaats is dat het sa-

men werken en denken over grote 

opgaven zal leiden tot vernieuwing 

binnen de sector en het vinden 

van nieuwe oplossingsperspectie-

ven voor grote opgaven. Verschil-

lende opgaven zijn door diverse 

partijen aangereikt en 

samen met De Bouw-

campus opgepakt, 

zoals Grip op de 

Maas, de Dutch 

Coastline Chal-

lenge en de toe-

komst van de 

Noordersluis. 

Doel van deze 

trajecten is om 

de maatschappe-

lijke opgave centraal 

te stellen en op basis daarvan na 

te denken over de betekenis ervan 

voor de ontwikkeling van de infra-

structuur. 

Casus Grip op de Maas
Het Grip op de Maas-traject betreft 

de vervangingsopgave van zeven 

sluis-stuwcomplexen in de Maas. 

Rijkswaterstaat is de beheerder van 

deze complexen en stond voor de 

keuze om de kunstwerken een-op-

een te vervangen of te onderzoe-

ken of er een beter vervangings-

perspectief is. Rijkswaterstaat 

kon en wilde deze vraag niet zelf 

beantwoorden en heeft daarom in 

2015 de vraag naar De Bouwcam-

pus gebracht. Samen hebben ze de 

deur opengezet voor alle geïnte-

resseerden en belanghebbenden 

die mee wilden denken over de 

centrale vraag: wat nu? De kunst-

werken zijn aan het einde van hun 

levensduur en van Rijkswaterstaat 

wordt verwacht over mogelijke op-

lossingsrichtingen het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu te ad-

viseren. Rijkswaterstaat wilde zich 

graag laten inspireren met nieuwe 

perspectieven voor deze opgave. 

Uiteindelijk hebben 65 experts en 

geïnteresseerden uit zeer diverse 

sectoren over de vraagstelling 

nagedacht en in zes teams oplos-

singsperspectieven aangedragen. 

Het traject was een experiment 

waarin open en buiten de be-

staande institutionele processen de 

vervangingsopgave van infrastruc-

tuur aan de hand van een concrete 

situatie werd besproken. 

Het perspectief ‘Energie 

en Energiek’ is het verst 

uitgewerkt. De ge-

dachte erachter is om 

Maaswater te gebrui-

ken als duurzame 

energiebron. Natuur-

kundig gezien kan 1 

graad Celsius verschil 

van het oppervlaktewa-

ter een miljoen huizen 

verwarmen of koelen. Het 

Experiment levert 
zeer nuttige 

perspectieven op

De Zuidersluis (vanaf zeezijde bezien) is de oudste van het sluizencomplex IJmuiden en wordt vooral gebruikt voor de 

recreatievaart en is met 120 m lengte het kleine broertje van de 400 m lange Noordersluis. Beeld De Bouwcampus.
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resultaat is het ontwerp van een 

geïntegreerd water-energiesysteem, 

dat warmtewinning combineert 

met de vervanging en het heront-

werp van het stuw-sluiscomplex 

(zie ook essay 1). De bijbehorende 

businesscase is positief voor de 

gebruikers en andere betrokkenen. 

Een en ander resulteerde ook in 

nieuwe marktmodellen en kansen 

voor betrokken sectoren. Op dit 

moment wordt onder de paraplu 

van De Bouwcampus gewerkt aan 

verdere concretisering en worden 

enkele pilots voorbereid.

Geleerde lessen
De eerste les die we uit deze aan-

pak kunnen trekken: een dergelijk 

traject is niet eenvoudig te organi-

seren, maar het blijkt zeer nuttig 

om te verkennen wat er aan een 

vervangingsopgave vastzit en om 

een overzicht te krijgen van moge-

lijke perspectieven in de ogen van 

experts van allerlei organisaties. 

De preconcurrentiële setting en de 

cocreatieve werkwijze zijn daarbij 

basisvoorwaarden. Experts zitten 

vol energie om perspectieven te 

ontwikkelen als het gaat om ‘on-

derzoek en ontwikkeling’ waarvan 

de resultaten breed gedeeld moe-

ten worden. Als die basisvoorwaar-

de er niet is, kunnen marktpartijen 

in een latere fase bij aanbestedin-

gen worden uitgesloten. 

Een tweede les betreft de positie 

van Rijkswaterstaat. Grip op de 

Maas was nadrukkelijk bedoeld 

als experiment waarvoor Rijks-

waterstaat het initiatief nam 

binnen zijn bevoegdheid en met 

bescheiden middelen. Hoewel het 

departement (in dit geval de for-

mele asseteigenaar) positief staat 

tegenover dit initiatief is er geen 

formele opdracht (met middelen) 

om op deze manier de discussie 

over vervanging en renovatie aan 

te gaan. Dit betekent ook dat er 

geen formeel proces is om resul-

taten in de ministeriële processen 

en procedures op te pakken en 

verder te brengen.

Het perspectief ‘Energie uit Water’ 

laat een derde les zien: de meer-

waarde van de cross-over tussen 

water- en energie-infrastructuren. 

Het oplossingsperspectief overstijgt 

de beleidsdomeinen van energie 

en water. Een belangrijk punt dat 

hiermee samenhangt is de beslis-

bevoegdheid. Wie besluit er over dit 

sectoroverschrijdende perspectief? 

Wie besluit over de business- en 

marktmodellen? Of de eventuele 

aanpassing van wet- en regelge-

ving? Wie financiert de pilots? Hoe 

worden positieve eindresultaten 

ingebed in beleid, politieke agenda’s, 

standaardisatie? De vraag is dus niet 

alleen hoe we interessante oplos-

singen kunnen identificeren, maar 

ook hoe we deze doorontwikkelen, 

realiseren, besturen en verankeren 

in onze werkprocessen en beleidsa-

genda’s. Tot slot speelt ook, zoals we 

in essay 2 aangaven, de beleidsma-

tige en wettelijke verankering van de 

nieuwe taken van infrabeheerders 

een belangrijke rol. Een dergelijke 

cross-over past daar eigenlijk niet in.

Kortom, een dergelijk preconcur-

rentieel en cocreatief experiment 

levert zeer nuttige perspectieven 

op, maar werpt tegelijkertijd 

vragen op over hoe we de discussie 

over vernieuwing van infrastruc-

tuur in het kader van de vervan-

gings- en renovatieopgaven van in-

frastructuur kunnen vormgeven. 

Institutionele mogelijkheden 
In theorie zijn er grofweg drie 

Een essay in drie delen
Infrastructuren, zoals het hoofdvaarwegennet, drinkwaterleidingen en ener-
gienetwerken in Nederland, maar ook elders in de wereld, verouderen en 
met die veroudering rijzen de vragen: wat nu? en wat moeten we ermee? 
Het beantwoorden van die vragen is van groot belang. Deze zogeheten 
vervangings- en renovatieopgaven vragen grote investeringen, de levens-
duur van deze netwerken betreft vele decennia tot misschien wel een eeuw. 
Vervanging en renovatie is daarom een sleuteldossier om de infrastructuur 
weer aan te passen aan nieuwe eisen, nieuwe maatschappelijke behoef-
ten en nieuwe klimatologische omstandigheden. Dat vraagt om gerichte 
engineering en herontwerp van infrastructurele netwerken en onderdelen 
daarvan. In deel 1 (NGInfra 1, februari 2020) van dit essay gingen we 
hierop nader in. 
De opgaven zijn groot en de vraag is op welke wijze de besluitvorming 
hierover wordt voorbereid en welke rol de infrabeheerder daarin heeft. 
Die positie is niet helder, zo betoogden we in deel 2 (in NGinfra 2, juni 
2020), omdat de infrabeheerders in de jaren negentig allemaal, zij het in 
verschillende mate, op afstand zijn gezet van het politiek bestuurlijk centrum 
in Den Haag. De relatie tussen de budgetten van de infrabeheerders en 
de te leveren prestaties zijn vastgelegd in de vorm van prestaties, zoals 
gebruikerstevredenheid en beschikbaarheid.
Assetmanagement, het regulier beheer en onderhoud, kwam daarmee cen-
traal te staan en de discussies over de verdere toekomst verdwenen naar 
de achtergrond. Het politiek bestuurlijk centrum kon zich daarmee meer 
op de politieke besluitvorming richten. De langetermijnontwikkeling van de 
infrastructurele netwerken zelf dreigt daarmee tussen wal en schip te vallen.
Er is dus een grote noodzaak om over de langetermijnopgaven voor het 
infrabeheer na te denken. Dat wordt in toenemende mate onderkend, maar 
er is geen goede voedingsbodem of plek voor deze discussie. In dit derde 
essay gaan we in op mogelijke oplossingen. 
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ontwikkelingsrichtingen denkbaar 

om het spel rond vernieuwing en 

vervanging op de kar te krijgen: 

a. Terug naar de tekentafel: he-

lemaal opnieuw beginnen, al 

het infrabeheer in Nederland 

opnieuw organiseren en deze 

ontwerpen vanuit maatschappe-

lijk belang en meerwaarde;

b. Bottom-up en incrementeel: 

stapje voor stapje veranderingen 

aanbrengen;

c. Versnelling organiseren: de hui-

dige infrastructuur en werkwij-

zen in stand houden. Hiernaast 

een buitenboordmotor organi-

seren om tot nieuwe perspec-

tieven voor aanleg, renovatie en 

vervangen te komen. 

Alle drie ontwikkelrichtingen 

hebben voor- en nadelen. Optie 

A is vooral in theoretisch opzicht 

interessant. De gedachte erachter 

is dat infrastructuren de afgelopen 

eeuwen grotendeels onafhankelijk 

van elkaar zijn ontstaan en hy-

bride vormen hebben aangenomen 

door voortschrijdende technologie, 

maar in toenemende mate in hun 

functioneren van 

elkaar afhankelijk 

zijn geworden. 

Next Generation 

Infrastructures 

is de plek waar 

deze discussie al 

plaatsvindt onder 

de titel ‘system 

of systems’. Deze 

theoretische exercitie zal 

met name van nut zijn voor 

het genereren van ongedachte 

verbanden, kansen en mogelijkhe-

den. Het kan creativiteit genereren 

en ideeën het licht laten zien. De 

daadwerkelijke uitvoering en in-

passing zal naar verwachting inge-

wikkeld en tijdrovend zijn omdat 

gevestigde belangen en bestaande 

structuren niet tot nauwelijks 

zomaar aan te passen zijn. 

Ontwikkelrichting B is de huidige 

situatie waarin initiatieven als 

Grip op de Maas een kans krijgen, 

maar waarbij tegelijkertijd de 

focus blijft liggen op kosteneffici-

ency, gebruiksvriendelijkheid en 

leveringszekerheid van bestaande 

infrastructuur, en de gezochte 

systeeminnovaties 

ondersneeuwen. 

Het voordeel is dat 

bestaande struc-

turen en verant-

woordelijkheden 

maar langzaam 

veranderen. Het ge-

vaar is dat er slechts 

minimale maatschap-

pelijke meerwaarde wordt 

gecreëerd bij het vervangen of 

vernieuwen van infrastructuur.

Oplossingsrichting C als tussen-

vorm lijkt gezien de huidige om-

standigheden het meest aantrek-

kelijk. Hiermee worden de huidige 

werkwijzen en institutionele 

verdeling van rollen en patronen 

in stand gehouden zo lang als 

deze meerwaarde hebben. De es-

sentie is dat we het debat over de 

toekomst van de infrastructuur 

versnellen en nuttige vondsten uit 

experimenten inpassen.

 

Maatschappelijk debat 
Wat we nodig hebben, is een maat-

schappelijk debat tussen experts 

van diverse infrabeheerders en 

experts van marktpartijen, ken-

nisinstellingen, beleidsdirecties 

en gebruikersgroepen. Dat debat 

moet gaan over de doorontwikke-

ling van de infrastructuur met het 

oog op de grote maatschappelijke 

vraag, de onderlinge samenhang 

en de nieuwe doelstellingen om-

trent energietransitie, klimaatver-

andering en circulaire economie. 

De vergelijking met het Klimaat-

akkoord en Pensioenakkoord 

dringt zich op. 

Eerst is er overzicht nodig van 

de opgaven rond vervanging en 

vernieuwing van de diverse in-

frabeheerders met als hoofdvraag 

wat dit allemaal gaat betekenen en 

kosten als we dit een-op-een blij-

ven doen. Het is goed dat de Ne-

derlanders weten wat er allemaal 

voor werk op nationaal niveau en 

regionaal niveau ligt te wachten. 

Deze overzichten worden gedeeld 

Werken aan 
de contouren 

van een brede 
investeringsagenda

Deelnemers aan het co-creatietraject Toekomst Noordersluis (IJmuiden) zijn druk bezig met het verrijken van elkaars 

perspectieven. Beeld De Bouwcampus.
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met experts, kennisinstellingen, 

infrabeheerders en beleidsbepalers 

zodat die kunnen onderzoeken 

of er interessante oplossingsper-

spectieven zijn. Dit vraagt om een 

interactie tussen ontwerpen en 

analyseren: ontwerpen van wat 

mogelijke toekomstige perspectie-

ven kunnen zijn en het analyseren 

van de effecten van deze voorstel-

len die weer als input voor een 

volgende ontwerpslag dienen.

De genoemde overzichten vormen 

samen met de oplossingsperspec-

tieven de uiteindelijke agenda’s van 

werkzaamheden voor de komende 

decennia en geven mogelijk in 

categorieën aan wat als eerste 

aangepakt moet worden. Dat kan 

zowel het type vervanging en of re-

novatie zijn, maar kan ook geogra-

fisch geclusterd zijn, als toevallige 

samenloop van omstandigheden 

en agenda’s, gestuurd door een 

adaptieve programmering. 

Zo krijgen we de contouren van 

een brede investeringsagenda en 

is het mogelijk om een daaraan 

gekoppelde kennis- en innova-

tieagenda op te stellen. Wellicht 

is het een idee om een dergelijk 

debat in opdracht en onder lei-

ding van de departementen van 

Infrastructuur en Waterstaat en 

Economische Zaken en Klimaat te 

voeren. NGI, de WRR, de plan-

bureaus, kennisinstellingen, De 

Bouwcampus en experts uit de 

markt zullen hier uiteraard een rol 

bij spelen.

De doorontwikkeling van de 

bestaande infrastructuur is een 

uiterst belangrijke, maar ook 

complexe opgave, zowel aan de 

engineeringskant als wat betreft 

de governance. De wijze waarop 

dit georganiseerd kan worden 

vraagt nog het nodige denkwerk 

en discussie binnen de infras-

ectoren. We hopen met dit essay 

die discussie een impuls alsmede 

handvatten te geven voor realisatie 

en inbedding. Wat de uitkomsten 

daarvan ook moge zijn, het zal de 

basis vormen voor de opleiding 

van de volgende generatie asset-

managers en -beheerders door 

hbo’s en universiteiten. In deze 

opleidingen zou het denken en 

ontwerpen vanuit maatschappe-

lijke meerwaarde centraal moeten 

staan, op basis van cocreatie en 

scenario-analyse. Alleen op deze 

manier zullen infrastructuurei-

genaars en beheerders maximale 

waarde uit de vervangings- en ver-

nieuwingsopgave kunnen halen. 
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‘Ik wil mensen stimu-
leren om de trein  
in plaats van het 
vliegtuig te nemen’
In de rubriek Next Generation biedt NGinfra de vloer aan talenten van de toekomst. 
De nieuwe generatie die gaat waken over en zorgen voor de infrastructuur van mor-
gen. Eva Dijkema is Green Innovator bij ProRail en was een van de opvarenden van 
de Sail to the COP. AUTEUR MARTIJN SLOT

E en groep van 35 young professionals ging op 2 

oktober 2019 aan boord van een zeilboot met als 

eindbestemming de VN-klimaattop in Chili. De 

jongeren wilden met hun zeiltocht aandacht vra-

gen voor een klimaatbestendige toekomst van transport. 

De klimaattop werd echter nooit bereikt. Vanwege on-

rust in het Zuid-Amerikaanse land werd de top afgelast 

en vervolgens verplaatst naar Madrid. 

‘We hoorden dat de top in Chili niet door zou gaan toen 

we op de Kaapverdische Eilanden waren, een paar uur 

voordat we zouden beginnen aan de grote oversteek’, 

vertelt Dijkema. ‘Dan staan alle plannen op z’n kop. 

Er was lang onduidelijkheid over waar de top naartoe 

verplaatst zou worden en dan moet je een keuze maken, 

gaan we oversteken of niet. Er waren desondanks ge-

noeg redenen om de tocht naar Zuid-Amerika te maken. 

Veel mensen op het schip hadden de plannen voor de 

klimaattop namelijk gecombineerd met andere duur-

zaamheidsprojecten en we achtten de kans zeer groot 

dat een ander Zuid-Amerikaans land zich zou opwer-

pen. Het werd uiteindelijk Madrid. Dat was f link balen, 

maar we hebben uiteindelijk een groep jongeren uit Eu-

ropa uit ons netwerk bereid gevonden om in Madrid ons 

verhaal te vertellen. Digitaal hebben wij de top alsnog 

voorbereid en bijgewoond.’

Zeiltocht geslaagd
Dijkema vindt de zeiltocht die diende als denktank 

geslaagd, ondanks het feit dat de klimaattop niet werd 

bereikt. ‘De denktank was een soort van voorbereiding 

op de klimaattop, maar het geheel was groter. De kli-

maattop is een beleidsmatige en politieke aangelegen-

heid, terwijl er uit de denktank meer concrete ideeën 

zijn gekomen. Bijvoorbeeld om een start-up te beginnen 

voor verrassingsreizen of voor een ex-planecampagne 

om Erasmus-studenten ervan te overtuigen in Europa te 

blijven en met de trein te reizen.’

De young professionals hebben, via hun plaatsvervan-

gers, een aantal beleidsaanbevelingen aangeboden op de 

klimaattop. Die zijn met name gericht op de luchtvaart- 

en scheepvaartsector. ‘Hun rol wordt te veel onderschat 
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in de klimaatpakketten die er zijn. Het zijn 

internationale sectoren en het is lastig 

om daar overkoepelende afspraken over 

te maken. Als individueel land heb 

je weinig te zeggen. Je moet met de 

landen om je heen met z’n allen 

dezelfde afspraken maken. Als wij 

in Nederland bijvoorbeeld zouden 

zeggen dat alle vliegtuigen hier be-

lasting moeten betalen voor kero-

sine, dan zouden zij in Duitsland of 

België gaan tanken. Aangezien die 

afspraken nu nog ontbreken, zijn de 

luchtvaart- en scheepvaartsector bijna 

vrijgesteld van het nemen van maatrege-

len. Dit terwijl ze misschien wel de grootste 

vervuilende factoren van dit moment zijn. 

Zeker nu er vanwege de coronacrisis 

allerlei staatsteun komt richting die 

sectoren, moeten er afspraken 

worden gemaakt over wat zij aan 

duurzaamheid gaan doen.’

Frankrijk geeft goede voor-
beeld
Het feit dat Frankrijk een einde 

wil maken aan korte binnen-

landse vluchten vindt Dijkema een 

mooie ontwikkeling. ‘Je zou het 

liefst hebben dat dit voor alle korteaf-

standsvluchten gebeurt. Het probleem 

is dan wel dat het Europese treinnetwerk 

‘KLM vindt korte  
vluchten helemaal niet  

zo interessant. Die 
kosten vooral veel’

Eva Dijkema, ProRail: ‘De rol van de luchtvaart- en scheepvaartsector wordt te veel onderschat in de klimaatpakketten.’
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nog steeds geen volwaardig alternatief is. Er zijn nog 

veel problemen in dat systeem. Zo is het boeken van een 

internationaal treinticket gewoon een hel. Ook speelt 

mee dat er minder financiering naar het treinnetwerk 

gaat. De infrastructuur die je nodig hebt is nou eenmaal 

duurder dan de infrastructuur voor vliegverkeer. Europa 

kan de keuze maken om meer geld in het treinnet-

werk te steken. Gelukkig ziet het ernaar uit dat dit gaat 

gebeuren. De spoorsector is hard bezig ervoor te zorgen 

dat internationaal reizigersvervoer onderdeel wordt van 

de Green Deal en de Europese Commissie heeft 2021 

uitgeroepen tot Year of Rai006C.’

Aantrekkelijkheid trein verbeteren
Als Green Innovater bij ProRail hoopt Dijkema een bij-

drage te kunnen leveren aan de aantrekkelijkheid van de 

trein. ‘Ik hoop mensen te stimuleren om voor de trein 

te kiezen in plaats van voor het vliegtuig. Als je kijkt wat 

het voor het milieu betekent om een vliegtuig te laten 

vliegen, dan weegt dat absoluut niet op tegen de prijs die 

mensen betalen voor een vliegticket.’

Dijkema vindt dat er een hoop voordelen kleven aan het 

reizen met de trein. ‘De reistijd kun je gebruiken als 

moment om te werken of te relaxen. Je kunt in een trein 

goed met je collega’s samenwerken, al kunnen de facili-

teiten daarvoor nog wel worden verbeterd. Als je vliegt 

ben je veel tijd kwijt op het vliegveld. Je moet in- en uit-

checken, langs de douane en als je geland bent ook nog 

wachten op de bagage. Bovendien ben je dan vaak niet 

op de plek van bestemming en moet je nog een stukje 

reizen met de trein of bus. Als je alles bij elkaar optelt, 

dan ben je met de trein op heel veel trajecten niet eens 

zo veel langzamer. Maar je hebt een veel comfortabelere 

reis gehad, waarin je je tijd goed hebt kunnen benutten.’

Grote stappen zetten
Het is volgens Dijkema tijd voor actie om de CO2-uit-

stoot drastisch naar beneden te brengen. ‘Dat betekent 

dat we in de komende 10 jaar op het gebied van mobi-

liteit echt grote stappen moeten zetten. Uiteindelijk 

kan het betekenen dat de uitstoot van luchtvaart gaat 

verminderen. Als er innovaties komen zodat die uitstoot 

vermindert, dan sta ik daar positief tegenover. Wat mij 

betreft hoeft dé oplossing niet bij de trein te liggen. Het 

punt is dat er op dit moment geen ontwikkelingen zijn 

die binnen nu en 10 jaar zoden aan de dijk gaan zetten. 

Ik denk dat we ons voor de komende tijd moeten focus-

sen op alternatieven die we nu beschikbaar hebben. 

En dan denk ik dat de trein op dit moment het beste 

alternatief is.’

Wel een kleine kanttekening van Dijkema: ‘De trein 

is vooral een goed alternatief voor afstanden tot 1000 

kilometer. Als je langere afstanden af moet leggen, dan 

wordt het qua tijd vaak al veel minder aantrekkelijk. 

Onder een oceaan door behoort ook nog niet tot de 

mogelijkheden. Juist daarom is het zo belangrijk dat de 

luchtvaart werkt aan het verlagen van zijn footprint. We 

moeten het samen doen.’

Samenwerken om uitstoot te verminderen
Dijkema sluit ten slotte een samenwerking tussen de 

luchtvaartsector en spoorsector niet uit. ‘KLM vindt 

korte vluchten helemaal niet zo interessant. Die leveren 

niet zo veel op, die kosten vooral veel. Bovendien zit de 

grote uitstoot van een vliegtuig vooral in het stijgen en 

dalen. Ik zie het dan ook wel voor me dat je een lange af-

stand van Japan naar Parijs wel met het vliegtuig af legt, 

maar vervolgens het laatste stukje Parijs-Amsterdam 

met de trein. Daarmee wordt al een enorme winst 

geboekt. De korte vluchten zijn heel interessant om te 

vervangen.’

Aan boord op weg naar Zuid-Amerika. ‘De zeiltocht als denktank leverde interessante 

ideeën op.’



Stadszaken.nl \  Hét nieuwsplatform voor de professional die bezig is met stedelijke en gebiedsontwikkeling, bij de overheid, in 

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

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

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

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

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

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

publiek en biedt ELBA\REC u perspectief.  

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

   een wereld vol nieuws� 
�wij zitten er bovenop
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International symposium for next generation  
infrastructures - Rotterdam, 15-17 september 2021

Op weg naar een 
system-of-systems-
benadering
Sinds begin 2020 houdt het coronavirus de wereldeconomie stevig in zijn 
greep. Het is maar al te duidelijk geworden dat het gereis van mensen en 
goederen over de hele wereld niet zonder risico is. Het systeem is kwets-
baar, zo hebben we aan den lijve ondervonden. Ook is duidelijk geworden 
dat IT en telecommunicatie cruciaal zijn voor de veerkracht van onze samen-
leving in deze crisis. AUTEUR MARGOT WEIJNEN, WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR NGINFRA

D eze infrastructuren 

vormden op het diepte-

punt van lockdowns de 

lifeline met de buiten-

wereld. Dankzij IT en telecom 

konden we ons werk blijven doen, 

contacten onderhouden en men-

sen ontmoeten, al was dat op een 

beeldscherm. 

Tegelijkertijd zien we meer dan 

ooit het belang van energie, ge-

zond water, transport, informatie 

en afvalverwerking, als onder-

steuning van volksgezondheid en 

andere sociale infrastructuren. 

Deze diensten zijn nu eenmaal 

essentieel voor de gezondheid en 

het welzijn van ieder mens en voor 

diens participatie in de samenle-

ving.

Maar infrastructuurdiensten zijn 

geen vast gegeven. In Nederland 

is de basis goed en op de mondi-

ale lijstjes van bijvoorbeeld het 

World Economic Forum scoort de 

Nederlandse infra altijd hoog. ‘We 

zitten in de top van de Champions 

League’, typeert Aernout van der 

Bend, algemeen directeur van 

NGinfra, de infrastructuur in 

ons land. Om daar onmiddellijk 

op te laten volgen: ‘In ons land 

vinden we het vanzelfsprekend dat 

infrastructuur er altijd is en altijd 

functioneert. In heel grote delen 

van de wereld is dat niet zo van-

zelfsprekend. En ook wij kunnen 

niet achteroverleunen. Infrastruc-

tuur blijft niet op niveau als je het 

laat liggen.’

Kansen en risico’s
De ontwikkeling van infrastruc-

tuur is een uitdaging voor zowel 

ontwikkelde als zich ontwikke-

lende landen. In veel ontwikkelde 

landen, waaronder Nederland, is 

veel infrastructuur op leeftijd en 

toe aan vervanging of een f linke 

onderhoudsbeurt. Dat vergt f linke 

investeringen. In ons eigen land is 

in de afgelopen jaren juist vooral 

bezuinigd op onderhoud van infra-

structuur. Wanneer we dat blijven 

doen, is het risico niet denkbeel-

dig dat onze economie verwordt tot 

een reus op lemen voeten. 

Tegelijkertijd vragen klimaatver-

andering, urbanisatie en verande-

rende geopolitieke verhoudingen 
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om een andere benadering van 

infrastructuurvraagstukken. De 

traditionele wijze van beleids- en 

besluitvorming geeft daarvoor 

onvoldoende ruimte. Digitalise-

ring en slim gebruik van infra-

structuurdata vormen een deel van 

de oplossing, maar brengen ook 

weer nieuwe risico’s met zich mee. 

Technologie is maar een deel van 

de oplossing. De steeds sterkere 

vervlechting van infrastructuren 

en onderlinge afhankelijkheden 

vragen van ons dat we goed naden-

ken over infrastructuurbeleids- en 

besluitvorming. 

Die uitdaging is groot en kent in 

de wereld van de infrastructuur 

geen precedent. We zijn toe aan 

een system-of-systemsbenadering. 

Dat vraagt van ons dat we de 

interdependenties tussen infra-

structuren erkennen, herkennen 

en begrijpen. Dat infrastructuur-

beheerders van elkaar kunnen 

leren en dat samenwerken loont, 

is geen discussie. Ook binnen NG-

infra worden kennis en ervaring 

gedeeld. Op operationeel niveau 

wordt goed samengewerkt. Maar 

het ontwikkelen van een system-

of-systemsvisie en integrale 

besluiten nemen op basis van die 

visie, dat vergt nog een lange weg 

te gaan. 

Uitwisselen kennis  
en ervaring
Wereldwijd lopen er diverse grote 

wetenschappelijke onderzoeks-

programma’s op het terrein van 

next generation infrastructure, die 

vernieuwingskracht halen uit de 

combinatie van technische, sociale 

én geesteswetenschappen. De stu-

dies gaan uit van de brede waarde 

van infrastructuur, waarmee we 

bedoelen dat het ontwikkelen van 

infrastructuur niet alleen gaat om 

technische snufjes waarmee infra 

zoveel mogelijk oplevert voor de 

economie, maar ook om waarden 

als ‘sociale inclusie’ en ‘rechtvaar-

digheid’. 

Daarbij willen de wetenschappelijk 

onderzoekers actief samenwerken 

met de infrapraktijk. Immers alleen 

als de infrabeheerders zich betrok-

ken voelen bij de kennisontwikke-

ling, zal die uiteindelijk echte 

impact scoren in de 

praktijk van alle 

dag. Daarin ligt 

ook het argu-

ment dat 

NWO en 

NGinfra 

samen 

optrek-

ken bij de 

calls voor 

weten-

schap-

pelijk on-

derzoek naar 

infrastructuur-

vraagstukken. 

Dit komt allemaal 

samen op het ‘Interna-

tional symposium for next ge-

neration infrastructures’ (ISNGI) 

2021. ISNGI biedt een platform 

voor onderzoek vanuit allerlei 

disciplines om de visievorming op 

basis van een system-of-systems-

benadering verder uit te diepen, te 

concretiseren en vorm te geven. 

ISNGI 2021 nodigt wetenschappe-

lijk onderzoekers, knappe koppen 

uit de infrapraktijk en veelzijdige 

beleidsmensen uit om mee te 

doen aan het internationale sym-

posium op 15, 16 en 17 september 

2021. We gaan ervan uit dat er 

dan in ieder geval een fysiek event 

plaatsvindt in Rotterdam Ahoy. 

Waarschijnlijk gecombineerd met 

een volwaardige online dimensie. 

Op wat voor manier dan ook bie-

den we ruimte voor interactie en 

dialoog, voor het uitwisselen van 

kennis en ervaring over discipli-

nes, infrastructuren en landsgren-

zen of zelfs continenten heen. 

ISNGI biedt de scherpste geesten 

uit de praktijk, beleid en weten-

schap hier een podium om samen 

te werken aan de uitdagingen van 

de next generation infrastructure. 

ISNGI 2021 wordt 

gezamenlijk geor-

ganiseerd door 

NGinfra en 

het UK Col-

laborato-

rium for 

Research 

on In-

frastruc-

ture and 

Cities 

(UK-

CRIC) uit 

het Verenigd 

Koninkrijk. 

Net als NGinfra 

heeft ook UK-

CRIC de ambitie om te 

doorgronden hoe een system-

of-systemsbenadering bijdraagt 

aan meer veerkracht om extreme 

gebeurtenissen te doorstaan en aan 

meer adaptiviteit om in te spelen 

op veranderende omstandigheden. 

Allemaal met als doel dat de infra-

structuur voor de hele samenleving 

beschikbaar, betaalbaar en toegan-

kelijk blijft. Die publieke waarden 

staan voor de infrabeheerders als 

een huis. 

Infrastructuur is geen doel op 

zich. Infrastructuur biedt diensten 

die cruciaal zijn voor de kwaliteit 

van leven en voor de kwaliteit van 

de samenleving. Infrastructuur is 

een middel om het doel te berei-

ken van een inclusieve, welva-

rende samenleving voor komende 

generaties. 

Klimaatverandering, 
urbanisatie en veranderende 
geopolitieke verhoudingen 

vragen om een andere 
benadering van 

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

C O N N E C T I O N S

Als beheerders en eigenaren van de Nederlandse 

infrastructuur zijn we er samen verantwoordelijk 

voor dat onze netten nu en in de toekomst goed 

functioneren en ons land bereikbaar blijft. We 

staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe 

maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat 

die in kan spelen op continue veranderingen en de 

vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande 

netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker 

uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust 

dat we deze kansen alleen samen kunnen benutten, 

omdat onze wederzijdse afhankelijkheid en de 

complexiteit zo groot zijn. Dat doen we in NGinfra.  

Wie we zijn

Binnen NGinfra werken wij, Havenbedrijf Rotterdam, 

Alliander, Rijkwaterstaat, Schiphol Group, ProRail en 

Vitens, samen als infrabeheerders en –eigenaren van 

de Nederlandse infrastructuur. We zijn een stichting 

en bestaan uit vier themacenters, een bestuur, een 

Programmaraad en een Programmabureau.  

Wat we doen

We delen en ontwikkelen kennis in themacenters, ini-

tiëren nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken en ver-

rijken de dialoog met de samenleving. Daarom brengen 

we het vakblad NGinfraMagazine op de markt en orga-

niseren we jaarlijks het congres NGinfraTrends.  

B o u w c a m p u s  •  V a n  d e r  B u r g h w e g  1  •  2 6 2 8  C S  D e l f t 

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

T H E M A C E N T E R 

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

den en voeten geven en zichtbaar kr椀樀gen op 

 

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

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

van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 

data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 

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

WAARDE VAN  

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

T H E M A C E N T E R 

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

T H E M A C E N T E R 

TOEKOMST  

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



NEDERLAND VERWELKOMT DE INTERNATIONALE 
INFRASTRUCTUUR COMMUNITY

isngi.org

15-17 september 2021

Hét internationale event waar infrawetenschap 
en infrapraktijk elkaar ontmoeten, kennis  

uitwisselen en kennis verrijken.

SAVE THE DATESAVE THE DATE


