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Waterwinning aan  
de Overijsselse Vecht

Waterproductiebedrijf Vechterweerd in het 

Overijssels Dalfsen is een mooi voorbeeld 

van zorgvuldige landschappelijke inpassing 

en integraal werken aan onze drinkwater-

voorziening. 

In het najaar van 2015 is het nieuwe drinkwaterstati-

on van Vitens geopend aan de oever van de Over-

ijsselse Vecht bij Dalfsen. Het pand is half onder de 

grond gebouwd, met veel ruimte voor waterpartijen 

en flora en fauna. Het gebouw is door de gemeente 

Dalfsen bestempeld als ‘landscape art’.

Deze locatie is ontworpen en gebouwd volgens een 

integrale duurzaamheidstoets, waarbij het drinkwa-

terbedrijf in overleg met partijen uit de omgeving een 

zeer duurzame productielocatie realiseert. Vechter-

weerd heeft een uitgebreide drinkwaterzuivering 

met beluchting en een reverse osmose installatie. 

Bijzonder is dat drinkwater hier wordt gezuiverd uit 

zogenaamd oeverinfiltraat. Dit is rivierwater dat via 

de bodem van de Vecht in de bodem infiltreert, met 

winputten wordt opgepompt en vervolgens gezuiverd. 

Vechterweerd levert elk jaar twee miljard liter kraan-

water aan inwoners van Dalfsen en Ommen. Op 

termijn zal de locatie ook Zwolle en Staphorst mede 

van kraanwater gaan voorzien.  

Waterproductiebedrijf Vechterweerd. Beeld: Vitens
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Een van de  
grootste opgaven 
van onze tijd

Dagelijks hebben we bij Vitens te maken met de gevolgen 
van klimaatverandering. Aan de ene kant neemt het ge-
bruik van drinkwater toe door demografische en econo-
mische groei en anderzijds staat de beschikbaarheid van 
water onder druk door toenemende weersextremen. Het is 
voor ons zaak om klimaatadaptief te worden en daar in-
vesteren we, zo valt ook verderop in dit magazine te lezen, 
fors in. Maar er zijn nog meer investeringen nodig. 
Ik merk als bestuurslid van NGinfra dat Vitens niet alleen 
voor een dergelijke opgave staat. Integendeel zelfs. Dit is 
een van de grootste uitdagingen van onze tijd, waarbij 
het goed is dat we als infrabeheerders elkaar vasthouden. 
Al was het maar omdat elke beslissing die we nemen, op 
de postzegel die Nederland is, de andere infrabeheerder 
raakt.
 
We moeten als infrabeheerders dan ook toe 
naar systeemdenken. Zoals wij met water-
schappen samenwerken om water vast 
te kunnen houden zodat we voldoende 
hebben als schaarste dreigt op te tre-
den. Een mooi voorbeeld ligt wel-
licht in de woningbouwopgave die 
Nederland heeft. Wie een compleet 
nieuwe wijk wil aanleggen, treft 
bijna alle infrabeheerders aan die 
verenigd zijn in NGinfra. Wegen, 
openbaar vervoer, water, elektriciteit 
enzovoorts. Daar bovenop komen de 
grote onderwerpen als de energietran-
sitie, klimaatadaptatie en ook digitalisering 

die ook bij de realisatie van zo’n wijk spelen. Als je als 
infrabeheerder gaat kijken wat op dergelijke onderwerpen 
de dominante onzekerheden zijn, ontdek je dat die veelal 
dezelfde zijn. Goed dat we dan ook binnen NGinfra met 
elkaar een themacenter hebben dat zich richt op die toe-
komstverkenningen.
 
Gezamenlijk kunnen we tot gedegen analyses van onze im-
pact op de maatschappij komen. Ik weet dat netwerkbedrijf 
Alliander ver is met die analyse via het raamwerk van de 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Ook 
Schiphol is uitermate ver met zijn impact reporting naar 
diverse stakeholders. Rijkswaterstaat heeft dan ook weer 
prachtige toekomstverkenningen gemaakt. 

Veel oplossingen voor de toekomst van morgen bedenken 
we niet vanuit ons eigen perspectief. Dat betekent 

dat we er perspectieven bij moeten betrekken. 
En zo brengt elke infrabeheerder wel iets 

mee naar onze NGinfra-tafel. Die tafel is 
belangrijk om ook de keuzes die volgen 
uit de analyses te delen. Niet alleen 
omdat je daarmee voorkomt dat je in 
elkaars vaarwater zit, maar ook om 
keuzes beter op elkaar af te stemmen. 
Daarbij kunnen we gebruikmaken van 
de scenariomodellen van het nieuwe 

MOVICI (voorheen SIM-CI, lees ook ver-
derop in dit magazine) dat nu onderdeel 

is van NGinfra. Beeldender dan dat zij het 
laten zien, kun je het haast niet hebben. 

THEMA VEERKRACHT  B I J  KL IMAATVERANDER ING 

Waterbeschikbaarheid:

Marike Bonhof
CFO van Vitens en bestuurslid NGinfra
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HOOFDREDACT IONEEL  

Tussen droom en  
daad staan wetten en 
praktische bezwaren
Als infrabeheerders worden we 
dagelijks met de gevolgen van 
klimaatverandering geconfronteerd. 
Bovengronds en ondergronds. We 
ondervinden er allemaal hinder van, 
op verschillende manieren. En in de 
toekomst raakt het ons nog meer, 
want een oplossing vinden vraagt 
om veranderingen in de ruimtelijke 
inrichting van Nederland. Dat bete-
kent bijvoorbeeld dat je als infrabe-
heerder vanwege de Omgevingswet 
al snel aan de slag moet met decen-
trale overheden. Maar dat is niet het 
enige. Met elk besluit dat je neemt 
om klimaatadaptief te worden, raak 
je een andere infrastructuur. Het is 
daarom verstandig dat we binnen 
NGinfra het gesprek aangaan en 
samen optrekken om de analyse van 
het probleem te doen. Hoe komen 
we samen verder? 

Concrete acties 
Dat gesprek komt ook echt op gang, 
zie ik. Ook het besef dat we daad-
werkelijk samen moeten werken om 
tot duurzame oplossingen te komen 
is er. De uitdaging is nu om dat in 
concrete acties te vertalen. Onze 
nieuwe collega’s van MOVICI kun-

nen ons daarbij helpen: zij kunnen 
verschillende scenario’s modelleren 
en de gevolgen op lokale, regionale 
en nationale schaal visualiseren. Op 
bewustwording hoef ik niet meer 
te hameren bij de next generation 
die ook in dit magazine volop aan 
bod komt. Het is ook goed dat die 
nieuwe generatie zich roert zodat 
het klimaatprobleem op het netvlies 
blijft van de samenwerkende infra-
partijen in NGinfra.

Over de grenzen
Een bekende dichtregel van Elsschot 
luidt: […] tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische 
bezwaren. Daar hebben wij ook last 
van. Als infrabeheerders zijn wij 
niet ideaal georganiseerd om het 
huidige vraagstuk van adaptatie aan 
klimaatverandering van een pas-
send antwoord te voorzien. Wetge-
ving en regulering zijn ontworpen 
per sector, en vaak per specifieke 
infrastructuur. Daarmee maak je het 
infrabeheerders erg moeilijk om over 
de grenzen van de eigen sector en 
het eigen verzorgingsgebied heen 
te kijken. Bijvoorbeeld: Vitens en 
Alliander mogen met hun tarieven 

alleen de kosten van hun exploitatie 
dekken. Voor grote investeringen 
hebben ze toestemming nodig van 
de toezichthouder. Die moet vooral 
naar de kosteneffectiviteit kijken voor 
de betreffende infrastructuur. Dat 
kan noodzakelijke investeringen in 
oplossingen voor klimaatadaptatie 
danig in de weg staan. 

Proactief investeren
Als Vitens in de snel ontwikkelende 
regio Zwolle nieuwe watervoorra-
den nodig heeft om lange perioden 
van droogte te overbruggen, dan 
botst dat per definitie met andere 
uitbreidingsplannen in de schaarse 
ruimte. Een ander voorbeeld: de 
leadtime van investeringsprojecten 
in de elektriciteitsnetwerken is veel 
groter dan die van investeringen 
in zonneparken. Zonneparken wil 
je het liefst realiseren op plaatsen 
waar ruimte is, waar de grond 
goedkoop is en waar dus weinig 
mensen wonen. Als netbeheerder 
zou je proactief moeten investeren 
in die lege gebieden, ook als je nog 
niet zeker weet waar en wanneer 
precies die zonneparken gebouwd 
gaan worden. Dat botst met de 
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logica van de toezichthouder. En dat 
verklaart dat er nu allerlei zonnepar-
ken zijn die niet aangesloten kunnen 
worden, omdat het huidige netwerk 
ter plaatse onvoldoende capaciteit 
heeft. Zo gaat het dus niet goed met 
de energietransitie.

Onzekerheden meenemen
Infrabeheerders moeten in staat wor-
den gesteld om proactief te investe-
ren. We moeten af van het eenzij-
dige kortetermijnefficiency-denken. 
Ik durf de stelling aan dat proactief 
investeren in capaciteit en innovatie 
de sleutel is voor flexibiliteit in de 
toekomst. Natuurlijk bestaat daarbij 
een risico van over- en zelfs van on-
derinvesteren. We praten over pro-
jecten die 20, 30, 40 jaar of zelfs 
langer meegaan. Het lastige daarbij 
is dat niemand kan voorspellen wat 
er in dat soort tijdsbestekken gebeurt 
met ruimtelijke, demografische en 
economische factoren. Maar ik wil 
af van het denken dat infrastructuur 
alleen maar volgend zou moeten zijn 
op de maatschappelijke ontwikke-
lingen, want dan ben je per definitie 
altijd te laat met je investeringen. 

Strategische benadering
Onderschat niet dat infrastructuur-
investeringen op hun beurt sociale 
en economische ontwikkelingen 
uitlokken. Ik zou dus willen pleiten 
voor een meer strategische benade-
ring van proactief investeren, maar 
wel met een belangrijke randvoor-
waarde: dat elk investeringsproject 
wordt getoetst op zijn effecten voor 
andere infrastructuren. We moeten 
niet in een situatie komen waarin 
het oplossen van een knelpunt voor 
de ene infrastructuur allerlei nieuwe 
knelpunten in andere infrastructuren 
veroorzaakt. Nog mooier zou het 
zijn als de infrabeheerders geza-
menlijk met een cross-sectoraal 
samenhangend ontwikkelingsplan 
komen. Daarom ben ik zo blij met 
de initiatieven van onze infrabeheer-
ders om samen scenarioanalyses, 
modellen en simulaties te maken, 
waarin we ook de onzekerheden in 
ons denken over de Nederlandse 
infrastructuur voor de toekomst 
meenemen. 

Want, en dat wil ik gezegd hebben, 
we horen met onze infrastructuur 
tot de absolute wereldtop. Dat heeft 

het specialisme in diverse sectoren 
ons gebracht. Nu bij ons het grote 
vraagstuk van klimaatadaptatie 
voorligt, moeten en kunnen we niet 
anders dan samenwerken als speci-
alisten. Binnen NGinfra, geholpen 
door de fantastische wetenschap die 
we tot onze beschikking hebben. 
Daarmee moeten we onze droom in 
daden kunnen omzetten. 

Margot Weijnen
wetenschappelijk directeur  

van NGinfra
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De grond in heel Nederland ver-
zakt. Dat toont een nieuwe kaart 
aan die de Technische Universiteit 
Delft in samenwerking met verschil-
lende instanties heeft gemaakt. Op 
bodemdalingskaart.nl is op detail-
niveau te zien hoe de bodem zich 
in de loop der tijd gedraagt. 

Tweehonderd miljoen radars die 
in heel het land geplaatst staan, 
worden vanuit de ruimte met een 
satelliet gemonitord. Zo zijn verzak-
kingen per brug, huis en tuin continu 
te volgen. Eerder werd er alleen ge-
meten op plekken waar verzakkin-
gen verwacht werden. Doordat er 
nu continu gemeten wordt, geeft de 
nieuwe kaart verrassende inzichten. 
Hoogleraar Ramon Hanssen van 
TU Delft: ‘Dijken, spoorwegen en 
bruggen kun je zien bewegen. Op 
sommige plekken is dat normaal, 
maar op andere plekken hadden 
we dat niet verwacht. Bijvoorbeeld 
op bepaalde plekken op snelwe-
gen, daar voel je dat het wiebelig 
rijdt, maar konden we de schade 
pas opmeten als die er al was. Nu 
kunnen we zien hoe snel het verzak-
kingsproces gaat en wanneer Rijks-
waterstaat onderhoud moet plegen, 
nog voor er schade ontstaat.’

Droogte en druk
Oorzaak van de verzakkingen 
zijn zowel droogte als druk op 
de infrastructuur. Hanssen: ‘In 
heidegebieden zie je fl inke 
verzakkingen, die worden 
op de kaart met rode 
stipjes aangeduid. Die 
verzakkingen daar ko-
men door de droogte. 
Maar we zien ook 
grote verzakkingen 
rondom de infrastruc-
tuur in de Randstad. 
Als je de hele Betuwe-
lijn op de kaart volgt, 
zie je dat die overal 
verzakt.’
Had de kaart een instorting 
zoals op de Grimburgwal in 
Amsterdam kunnen voorspel-
len? ‘Ja, achteraf gezien hadden 
we dat met deze metingen kunnen 
voorzien. Dat vergt alleen wel een 
heel intensieve monitoring’, zegt 
Hanssen. Reden voor hem en zijn 
team om de kaart online te zetten 
‘zodat iedereen het kan bekijken en 
kan inzoomen op de plek waar je 
geïnteresseerd in bent’. 

Bron: ANP, Beeld: Bodemdalings-
kaart.nl

Bodemdalingskaart moet schade aan infra 
door bodemverzakking voorkomen

Gemeenten schreeuwen om meer duidelijkheid 
rond energietransitie
Om de energietransitie mogelijk te maken moet het Rijk 
snel met meer duidelijkheid komen voor gemeenten. 
Anders dreigen de energiedoelen uit beeld te raken, 
waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG).

Gemeenten hebben aan het proces om onder meer van 
het gas af te gaan randvoorwaarden gesteld. Zo moet 

het voor inwoners en gemeenten betaalbaar blijven. Maar 
volgens VNG blijft uit hoe het Rijk daaraan wil voldoen. 
‘Op alle punten dreigt er vertraging op te lopen en raken 
de doelen voor 2030 uit beeld’, aldus VNG. ‘Gemeenten 
en provincies willen hier hun schouders onder zetten, maar 
staan met lege handen. Wij verzoeken het kabinet dan 
ook om de minister van Binnenlandse Zaken te vragen snel 
met duidelijkheid te komen.’
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Boudewijn Siemons benoemd 
tot nieuwe COO Havenbedrijf 
Rotterdam
Met ingang van 1 oktober 2020 is Boudewijn Sie-
mons (56) de nieuwe Chief Operating Offi cer (COO) 
van Havenbedrijf Rotterdam N.V. Siemons volgt 
Ronald Paul op, ook in het bestuur van NGinfra.

Werktuigbouwkundig ingenieur Boudewijn Siemons 
was tot voor kort president van de divisie Americas van 

Koninklijke Vopak. Na een studie aan het Koninklijk Instituut 
voor de Marine begon hij zijn loopbaan in 1987 bij de 

Koninklijke Marine, waar hij tot 1998 heeft gewerkt. Van 1998 
tot 2006 vervulde Siemons diverse managementfuncties bij Ko-

ninklijke VolkerWessels. In 2006 maakte hij de overstap naar Vopak 
waar hij managementposities bekleedde in Europa, het Midden-Oosten en 

Amerika. Siemons noemt het eervol en uitdagend om verantwoordelijk te 
zijn voor de belangrijke portefeuille die hij gaat bekleden binnen het 

Havenbedrijf. ‘De Rotterdamse haven heeft state-of-the-art infrastruc-
tuur waar haar klanten volop gebruik van maken. Havenbedrijf 
Rotterdam heeft de ambitie ervoor te zorgen dat die infrastructuur 
nog verder wordt verbeterd door optimaal gebruik te maken van 
technologische innovaties en digitalisering. Ik kijk ernaar uit om 
met alle collega’s en stakeholders samen te werken.’

‘Wij zijn zeer verheugd dat Boudewijn Siemons zijn brede expertise 
en ruime ervaring gaat inzetten voor Havenbedrijf Rotterdam’, zegt 
Miriam Maes, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC).
‘Wij vertrouwen hem de verantwoordelijkheid over de uitgebreide 

infrastructuur van de grootste haven van Europa toe. Dat is een be-
langrijke taak want de infrastructuur in ons havenindustriële complex 

moet van wereldklasse blijven.’ 
Met ingang van 1 oktober 2020 bestaat de Algemene Directie uit 

CEO Allard Castelein, CFO Vivienne de Leeuw en COO Boudewijn 
Siemons.

Subsidie aardgasvrije wijken
Als voorbeeld noemt de VNG het Programma Aardgas-
vrije Wijken. Daarvoor konden gemeenten zich opgeven 
om met fi nanciering van de rijksoverheid woonwijken van 
het aardgas af te helpen. Zo’n 70 gemeenten meldden 
zich dit jaar aan, terwijl maar voor 25 wijken subsidie 
beschikbaar is. Welke wijken het zijn geworden, laat nog 
op zich wachten, terwijl dat eigenlijk op 1 oktober bekend 

zou worden. Volgens VNG voorziet het programma ‘in 
een grote behoefte’ van gemeenten en provincies om van 
start te gaan. ‘We zien dus graag dat de minister van Bin-
nenlandse Zaken zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over 
het proces van de aardgasvrije wijken en de toekenning 
van de subsidie.’

Bron: ANP



KORT  

10 NGINFRAMAGAZINE

Alle Nederlandse treinstations zijn sinds oktober rookvrij. ProRail  
bedacht een groen, gezond en milieuvriendelijk alternatief voor de rook-
palen op de stations: een transformatie tot laadpaal voor e-bikes. 

Met volledig rookvrije stations komen ProRail en NS tegemoet aan de 
wens van het overgrote deel van de reizigers dat overlast ervaart van 
rokende medereizigers. Ook leveren ProRail en NS zo een bijdrage 
aan het streven naar een rookvrije generatie in 2040. Niet alleen 
honderden rookpalen, maar ook asbaktegelroosters en bewegwij-
zeringsborden zijn weggehaald en opgeslagen. Hergebruik van 
deze afgedankte materialen past perfect in de circulariteitsvisie 
van ProRail, NS en Bureau Spoorbouwmeester. Het gaat in 
totaal om materialen van zo’n 400 stations met dagelijks zo’n 
2,5 miljoen bezoekers.

Het Amsterdamse Lightwell is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling ervan en presenteerde de laadpaal onlangs tij-
dens de Dutch Design Week. Ontwerper Florian Mesch van 
Lightwell, gespecialiseerd in smartcityoplossingen, vindt het 
een treffend voorbeeld van upcycling, waarbij oude materia-
len een nieuwe, duurzame functie krijgen. 

Bron: Lightwell

ProRail transformeert rookpalen tot laadpalen

Cobouw: Infrabouwers maken zich grote zorgen 
na stikstofplan kabinet
Genegeerd, teleurgesteld, in de kou 
gezet. Zo voelen infrabouwers zich 
over het nieuwe stikstofplan van 
het kabinet. Zij schieten niets op 
met de nieuwe maatregelen, terwijl 
het water hen aan de lippen staat. 
Dat concludeerde Cobouw na een 
rondgang langs betrokken partijen. 

In het nieuwe stikstofplan van 
minister Schouten wordt de bouw 
vrijgesteld van stikstofuitstoot. Maar 
die vrijstelling geldt uitsluitend voor 
de bouw- en aanlegfase, niet voor 
de gebruiksfase. Een grote dreun 
voor infrabouwers, die bij vele 
projecten juist daarmee te maken 
hebben. ‘Het structurele probleem 
is hiermee niet opgelost’, zegt Ton 
Hillen, directievoorzitter van He-
ijmans, tegen Cobouw. Net als veel 

andere grote bouwers maakt hij 
zich zorgen. Zo had VolkerWessels 
meer van het plan verwacht. ‘Wij 
hoopten op meer stikstofruimte voor 
mobiliteit. Dat had enorm veel kun-
nen oplossen’, aldus woordvoerder 
Ingrid Prins.

Stikstofdossier grootste 
bedreiging
Ook kleinere infrabouwers zijn niet 
blij. ‘Dit is een kwalijke zaak’, ver-
woordde Hennie Peek, directeur van 
Peek Bouw & Infra, het gevoel van 
vele mkb’ers tegen Cobouw. ‘We 
zijn de dupe van de uitstoot in de 
gebruiksfase. Door de grote uitstoot 
van auto’s krijgen opdrachtgevers 
wegenbouwprojecten niet stikstofvrij 
gerekend. Dat betekent dat het werk 
nóg niet op de markt komt.’ Volgens 
infradirecteur Jan Huijbers stevent de 

grond-, weg- 
en water-
bouwsector 
af op een 
ravijn. ‘Het 
stikstofdos-
sier is de 
grootste 
bedreiging 
voor de 
inframarkt’, 
zegt de 
eigenaar van 
Van den Herik 
vol zorgen. ‘Vanaf 
kwartaal drie volgend 
jaar is het menens. Dat 
blijkt uit een berekening van 
de Taskforce Infra, waar ik zelf 
ook in zit.’

Bron: Cobouw
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Vitens ontvangt ISO 55001- 
certificaat voor assetmanagement
Marike Bonhof (CFO Vitens) en Annemarie Verbeek (Manager 

Asset Management Vitens) hebben in oktober gezamenlijk het 
certificaat ISO 55001 in ontvangst genomen. ISO 55001 

is een internationale normering voor assetmanage-
mentsystemen.

De certificering toont aan dat Vitens processen 
hanteert die waarborgen dat de afwegingen 

om te investeren in assets of het onderhoud 
daarvan op een transparante, uniforme en 
onderbouwde wijze tot stand komen. Au-
ditoren van KIWA hebben dit vastgesteld.

Veel assets onzichtbaar, 
maar essentieel 
Vitens beschikt over een infrastructuur 
met een totale vervangingswaarde van 
zeven miljard euro. Die infrastructuur be-
staat onder andere uit 50.000 kilometer 

aan leidingen en 93 productiebedrijven 
waar water wordt gezuiverd. Vitens gaat 

de komende jaren fors investeren in extra 
en duurzame productie- en transportcapa-

citeit. Zo wil het bedrijf tegemoetkomen aan 
de toenemende drinkwatervraag, de effecten 

van warmte (klimaat) en droogte en de eisen van 
stakeholders. Het belang van goed afgewogen 

onderhouds- en investeringsbeslissingen wordt daardoor 
groter. 

Bonhof: ‘Het maatschappelijke belang van onze infrastructuur is 
enorm. Die infrastructuur moet in orde zijn om continu betrouwbaar 
en betaalbaar drinkwater te kunnen blijven leveren. De ISO-
certificering is voor ons een bevestiging dat het proces om tot de 
juiste onderhouds- en investeringsbeslissingen te komen, in orde is. 
Veel van onze assets zijn niet zichtbaar, omdat ze zich onder de 
grond bevinden. Maar ze zijn essentieel. Daarom is Vitens is al 
jaren bezig met het optimaliseren van zijn assetmanagementproces. 
We moeten namelijk in staat zijn sneller en adaptiever te schakelen 
tussen verschillende schaalniveaus en belanghebbenden om voort-
durend de beste afweging te maken tussen kosten, prestaties en 
risico’s. Zowel bij onderhoud als bij investeringen, voor de gehele 
levensduur van de infrastructuur.’

Bron: Vitens

Vitens]Kraanwater 

Graag, campagne op de 

Nijmeegse Vierdaagse 

van vorig jaar
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Royal Schiphol Group is sinds 
november volledig eigenaar van 
het vrachtinformatieplatform 
Cargonaut. Het platform zorgt voor 
informatie-uitwisseling tussen alle 
vrachtpartijen op Schiphol.

De luchthaven heeft al sinds de 
oprichting van Cargonaut in 1986 
aandelen in het bedrijf. Met de 
volledige overname wil Schiphol de 
regie pakken om het Port Commu-
nity System (PCS) van Cargonaut te 
verbeteren en te vernieuwen zodat 
vrachtpartijen nog vollediger en 
sneller informatie kunnen uitwis-
selen. Schiphol werkt de komende 
2 jaar aan de vernieuwing van het 
systeem.

Klaar voor de toekomst
‘Deze overgang maakt de goede-
renstroom voorspelbaarder omdat 
we door goede datagegevensuit-
wisseling nog beter weten wan-

In het derde kwartaal van 2020 nam de 
teruglevering van zonne-energie verder toe. 
In vergelijking met het vorige kwartaal steeg 
zowel het aantal zonneparken (9 procent) en 
het aantal consumenten met zonnepanelen op 
hun dak (6 procent). Het aantal windparken 
nam met 1 procent minder hard toe. 

Dat blijkt uit de cijfers van Alliander die het elk 
kwartaal deelt om een beeld te geven van de 
versnelling van de energietransitie. 

200 voetbalvelden vol  
zonnepanelen
In vergelijking met het voorgaande kwartaal 
groeide het aantal grote bedrijven, zoals zon-
neparken, dat zonne-energie teruglevert aan 
het net van Alliander met 482. Een stijging 
van 9 procent, waarmee het totaal komt op 
5945. Ook het gecontracteerd vermogen (het 
maximale vermogen dat producten van groene 
stroom op enig moment in een jaar terug te 

leveren) steeg aanzienlijk, namelijk met 136 
megawatt tot 1385 megawatt (+11 procent). 
Een stijging van omgerekend bijna 200 
voetbalvelden vol zonnepanelen. Het aantal 
consumenten met zonnepanelen steeg in 
het derde kwartaal met 6 procent naar 
460.980. Het opgesteld vermogen nam 
met 6 procent toe naar 1837 megawatt. De 
cijfers zijn in lijn met de toename van terugle-
vering van zonne-energie in de laatste jaren.

Grootste windpark geopend
In het derde kwartaal noteerde Alliander 
5 nieuwe invoeders om windenergie op te 
wekken (+1 procent). Het gecontracteerd 
vermogen steeg met 162 megawatt tot 1691 
megawatt (+11 procent). De toename is vooral 
toe te schrijven aan de opening van windpark 
Wieringermeer. Het park is met 99 windmo-
lens het grootste in zijn soort in Nederland.

Bron: Alliander

neer welk type vracht binnenkomt. 
Daardoor kunnen we processen en 
partijen op de luchthaven slimmer 
en efficiënter inzetten, wat zorgt 
voor een soepele vrachtafhande-
ling’, aldus Miriam Hoekstra-van der 
Deen, Directeur Airport Operations 
bij Amsterdam Airport Schiphol. 
Jonas van Stekelenburg, CEO 
van Cargonaut a.i., voegt daar-
aan toe: ‘Met het vernieuwde 
systeem dat Cargonaut en 
Royal Schiphol Group ontwik-
kelen, zijn we straks helemaal 
klaar voor de toekomst. We 
verbeteren het huidige systeem 
zodat vrachtpartijen makkelijker 
kunnen communiceren. Zowel met 
elkaar als met de overheid, zoals 
de douane. Bovendien zorgt het 
dat de vrachtsector de verwachte 
toename van e-commercegoederen 
aankan.’

Bron: Schiphol

Schiphol volledig eigenaar van vrachtinformatieplatform Cargonaut

Alliander: Zonne-energie stijgt flink in derde kwartaal
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Nederlands spoor implementeert gestan-
daardiseerd Europees treinsysteem

Met een gestandaardiseerd Europees treinsysteem wordt het 
Nederlandse spoor straks nog veiliger. In 2040 moeten 

alle treinen in Nederland met het zogeheten European 
Rail Traffic Management System (ERTMS) rijden. Het 

kabinet heeft daar in totaal 7 miljard euro voor 
uitgetrokken.

Wijnand Veeneman, wetenschappelijk directeur 
van NGinfra en vervoersonderzoeker aan de 
TU Delft, vertelt dat het systeem de ‘lappen-
deken’ aan Europese systemen vervangt. Via 
een draadloze verbinding stuurt het ERTMS-
systeem straks informatie heen en weer tussen 
de infrastructuur en treinen. Dat systeem moet 
ervoor zorgen dat elke trein in de Europese 
Unie ‘in een klap door moet kunnen rijden’. Nog 
een voordeel: de software zit straks zowel in de 

trein als in het spoor. Het systeem moet ook de 
concurrentiepositie van de trein ten opzichte van 

de luchtvaart en het wegverkeer verbeteren, vertelt 
Wim Knopperts, programmadirecteur ERTMS bij 

spoorbeheerder ProRail, die de uitrol van het systeem 
coördineert. Met het systeem kunnen treinen straks dichter 

op elkaar en dus vaker rijden, en het legt de basis voor 
autonoom rijden, verwacht Knopperts.

Hele spoorwegnet stapt over
In 2040 moet het hele Nederlandse spoorwegnet op ERTMS rijden. Tot 

2030 gaat er 2,5 miljard euro naar het ombouwen van 1.300 treinen en loco-
motieven, het opleiden van zo’n 15.000 mensen en het ombouwen van 350 
kilometer spoor. Het gaat om trajecten in Brabant, van Schiphol naar Lelystad en 
van Eindhoven richting Utrecht. Daarna komt er meer geld beschikbaar. Vanaf 
2030 tot 2050 is er jaarlijks 100 miljoen euro extra voor het bestaande beheer- 
en onderhoudsgeld voor het spoor voor het ERTMS-systeem.

Haken en ogen
Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de invoering, zoals de bereidheid tot 
investeren in het systeem bij goederenvervoerders. Dat komt omdat zij groten-
deels voor de ombouwkosten van hun eigen materieel opdraaien, zegt Knop-
perts. Voor treinbouwers is het nieuwe systeem ook een opgave vanwege de 
toenemende vraag, verwacht Knopperts. ‘De komende tien jaar wil iedereen dit 
systeem hebben, de capaciteit in de industrie is beperkt. Of ons dat parten gaat 
spelen is nog onbekend, maar we letten er wel op.’

Bron: ANP
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Veerkracht van 
infrastructuur
De vraag hoe veerkrachtig onze vitale infrastructuur is bij gevolgen van 

klimaatverandering, houdt de afzonderlijke infrabeheerders al behoorlijk 

bezig. Zo berekent Alliander de eigen footprint en doet aan scenario-

planning. Vitens zorgt altijd voor voldoende afstemming van vraag naar 

en aanbod van drinkwater, maar probeert dat met slimme technologie 

in tijden van droogte nog scherper te managen. Rijkswaterstaat heeft 

stresstesten laten maken om de kwetsbaarheden in beeld te krijgen en 

is daarover intern gestart met risicodialogen. AUTEUR MARCEL BAYER 

Gevoeligheidsanalyse 

D
e bedreigingen worden voornamelijk groter 

doordat klimaatverandering kan zorgen voor 

het vaker optreden van extreme omstandig-

heden, en de toename van die extremen zoals 

vaker piekbuien, meer hete dagen, vaker een groot 

neerslagtekort. 

Met gevoeligheidsanalyses is in kaart gebracht welke 

delen van het hoofdwegennet in welke mate kunnen 

worden beïnvloed door de verschillende bedreigingen. 

Dit levert een landelijk dekkend beeld op, gevisuali-

seerd in kaarten met de mogelijkheid om digitaal in 

te zoomen op specifieke punten in het wegennet. De 

gevoeligheid verschilt natuurlijk regionaal en lokaal. De 

kans op meer bodemdaling komt vooral voor in gebie-

den waar veen voorkomt, de kans op bermbranden in 

gebieden met zandgronden. Opdrijving door stijging 

van de grondwaterstand en afschuiving van het weg-

talud spelen vooral in het Westen van het land. In het 

Stresstesten brengen kwetsbaarheden 
hoofdwegennet in beeld
In 2019 leverde Deltares de resultaten op van de 

stresstests op het hoofdwegennet, uitgevoerd in drie 

stappen. Eerst is gekeken naar de bedreigingen 

op dat wegennet door de klimaatverandering. Als 

tweede stap zijn met een gevoeligheidsanalyse de 

kwetsbaarheden in beeld gebracht, waar mogelijk 

kwantitatief en gedeeltelijk ook kwalitatief. Met de 

resultaten zijn in de verschillende regio’s de risico-

dialogen mogelijk, waarvoor Deltares als derde 

stap nog een methodiek heeft ontwikkeld om de 

kosten van herstel en stremmingen te berekenen. 

Denkbare bedreigingen zijn bekeken voor zowel 

wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Die 

zijn benoemd in kader 1.
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rivierengebied van Midden-Nederland, in Groningen en 

Friesland staan de wegen substantieel onder water bij 

een overstroming met middelgrote kans. 

In het hele land kan plasvorming plaatsvinden bij 

bepaalde objecten en wegvakken. De onderzoekers van 

Deltares gaan niet in op wat er te doen staat met die 

risico’s. Daar gaan de dialogen over. Of er maatrege-

len nodig zijn omdat de frequentie van extreme buien 

toeneemt, is onderwerp van studie in stap 3. Daarin 

worden de bedreigingen gemonetariseerd.

UItvoeringsagenda
De dienst Water, Verkeer Leefbaarheid (WVL) bij Rijks-

waterstaat, opdrachtgever van het onderzoek, is op dit 

moment in een aantal van zijn regio’s begonnen met 

het intern bespreken van de stresstests.  ‘We hebben de 

gevoeligheden nu landelijk in beeld en bespreken die 

op detailniveau met onze regionale collega’s, met name 

met de mensen die gaan over beheer en onderhoud.’, 

legt Myrthe Leijstra uit. Zij is adviseur klimaatbestendig 

ruimtegebruik bij WVL. ‘We maken dan als het ware 

een uitsnede van de gevoelige plekken in bijvoorbeeld 

Noord -Holland. Zo checken en valideren we de bevin-

dingen met onze eigen experts ter plekke.’ Daar kan uit 

naar voren komen dat er aanvullend onderzoek nodig is.

Haar collega Angela Vlaar (programmamanager Kli-

maatbestendige Netwerken) vult aan. ‘Deltares geeft in 

het onderzoek aan dat op veel plekken nader onderzoek 

nodig is om de lokale omstandigheden meer in detail 

te bekijken. Denk aan de bodemgesteldheid, de grond-

soorten, het reliëf en de specifieke lokale risico’s op 

en rond de wegen. De stresstesten zijn niet meer dan 

een aanloop naar waar het echt om gaat: het gesprek 

over de risico’s, wat je acceptabel vindt en wat niet, en 

welke maatregelen je dan gaat nemen tegen die laatste 

categorie risico’s. Waar we voor gaan is dat straks in de 

hele organisatie op alle niveaus inziet dat dit een thema 

is waar ze mee aan de slag moeten.’ 

Koelen van de brug over de Noord, om uitzetting van staal en  beton en schade te voorkomen. Beeld Alblasserdamsnieuws.nl
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CFO Marike Bonhof van Vitens

‘Klimaatadaptatie vraagt om buiten-
gewoon forse investeringen’
Een drinkwaterbedrijf probeert vraag en aanbod van drinkwater optimaal op 
elkaar af te stemmen, zegt CFO Marike Bonhof van drinkwaterbedrijf Vitens. ‘De 
klimaatverandering gooit aan beide kanten roet in het eten.’
AUTEUR RONALD BRUINS

Een resultaat van het veranderend 
klimaat is meer neerslag in een 
grilliger neerslagpatroon. Marike 
Bonhof: ‘We moeten met de keuzes 
voor onze productielocaties rekening 
houden met de kans op overstromin-
gen. Dat doen we eigenlijk al van 
oudsher en daar kijkt, vanwege onze 
maatschappelijke taak, de overheid 
bij mee. Uit onze analyses blijkt dat 
de kans en de impact van een teveel 
aan water toeneemt.’ 
Een tweede resultaat van klimaat-
verandering is toename van droog-
teperiodes. ‘We hebben allemaal 
de hittegolven en de records van 
afgelopen zomers gezien. Niet 
alleen hebben we te maken met 
minder regenval, ook neemt, onder 
meer door de zwembaden in menig 
tuin, de piekvraag naar water enorm 
toe. Daarbij komt een demografisch 
aspect. We kennen in Nederland 
steeds meer eenpersoonshuishoudens 

en die verbruiken verhoudingsgewijs 
meer water dan een gezin. Ook leidt 
meer economische bedrijvigheid 
veelal tot extra vraag. In de delta-
scenario’s wordt de impact hiervan 
op de drinkwatervraag voor 2050 
geschetst. En die kunnen fors zijn.’

Elke druppel water telt 
Wat kan Vitens aan de gevolgen 
van klimaatverandering doen? ‘Al-
lereerst proberen we consumenten 
bewust te maken dat elke druppel 
water telt. Daarnaast moeten we 
via innovatieve manieren ervoor 
zorgen dat we kijken waar we 
drinkwater voor gebruiken en wat 
ook alternatieven zijn. We kun-
nen meer doen met regenwater. 
Dus regentonnen om de tuin te 
sproeien, maar ook wc’s doorspoe-
len met hemelwater. Dat laatste is 
in het verleden al eens geprobeerd 
en niet gelukt. Maar dat betekent 

niet dat we er decennia later niet 
opnieuw naar kunnen kijken.’ 

Bonhof vervolgt: ‘Op grotere schaal 
werken we samen met waterschap-
pen, onder meer met innovatieve 
oplossingen om water beter vast te 
houden in de grond. We zien dat 
regen grilliger over het land valt, 
waardoor het ene gebied droog blijft 
en het andere met een overschot zit. 
We kijken samen met waterschap-
pen naar hoe we water vast kunnen 
houden, zodat we buffers bouwen 
die we bij schaarste kunnen aan-
spreken. Bijvoorbeeld in bekkens of 
onder de grond.’ 

Drinkwater garanderen
Aanpassen vraagt ook om investe-
ringen, beschouwt Bonhof. ‘Om ons 
aan te passen aan onder andere het 
veranderende klimaat hebben we in 
de afgelopen 4 jaar ons investerings-
niveau verdubbeld. Dat gaat vooral 
over uitbreidingen van waterwin-
ningen, maar ook over saneringen 
van leidingtrajecten, cybersecurity 
en vervangingsinvesteringen. Ook 
zien we dat meer zuiveringsinspan-
ningen nodig zijn. Maar eigenlijk 
moeten we nog meer doen om 
ook in de toekomst de levering van 
drinkwater te kunnen garanderen. 
Dat is meteen dan ook een oproep 

Nader onderzoek
Het tijdpad is best ambitieus. Eind dit jaar willen ze bij 

WVL al een eerste versie van een uitvoeringsagenda 

kunnen maken. ‘Daar zullen nog niet heel veel maatre-

gelen in staan’, denkt Vlaar, want we maken die afwe-

gingen samen met de collega’s van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Die maken daar 

momenteel een afwegingskader voor. Volgend jaar gaan 

we de eerste agenda dan verder uitwerken om deze eind 

2021 wel zover klaar te hebben dat we concrete maatre-

gelen kunnen gaan nemen.’

Tegen die tijd moeten ook de uitvoeringsagenda’s voor 

het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem klaar 

hebben. Vooral de stresstests van het hoofdvaarwegen-

net zijn complex. Leijstra: ‘We zitten daar nu middenin. 

Voor het hoofdvaarwegennet doen we de stresstest 

daarom in delen. We kijken daar eerst naar de impact 

van droogte en daarna naar hoogwater. De eerste voor 

de impact van de droogte bij de Rijntakken is klaar en 

wordt meteen gevalideerd, zodat we de leerervaringen 

daarbij kunnen meenemen bij de stresstest van de vol-

gende fasen, zoals van de Maas.’

De uitkomsten van de stresstesten tot dusver zijn niet 

echt verrassend. Wel is uit stap 3, de te nemen maat-

regelen, gebleken dat voor een thema als bodemdaling 

de herstelkosten echt significant zijn. Uit de eerste 

validatiesessie in de regio West-Nederland Noord kwam 

naar voren dat de kosten in de stresstest wel eens een 

stuk hoger kunnen liggen, licht Vlaar toe. ‘Dat roept 

dus de vraag op of zo’n stresstest altijd en overal wel 

een realistisch beeld schetst. Dat moeten we met nader 

onderzoek dus aanvullen. En dat is nog maar alleen de 

bodemdaling.’
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aan de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat (Cora van Nieuwenhui-
zen, red.). Om deze investeringen 
te kunnen doen, moeten de drinkwa-
terbedrijven voldoende rendement 
halen. Rendement dat nodig is 
voor het meefinancieren van deze 
investeringen. Het baart me als CFO 
zorgen dat, als er niets verandert, de 
toekomstige investeringsopgave niet 
gefinancierd kan worden waarmee 
de leveringszekerheid van drinkwater 
onder druk kan komen te staan.’

In samenhang bekijken
Bonhof wijst daarbij ook op het 
belang van NGinfra. ‘Alles wat we 
als infrabeheerder op de postzegel 
die Nederland is ondernemen, 
heeft invloed op een andere 
infrabeheerder. Daarnaast kunnen 
we voor de analyses van proble-
men, bijvoorbeeld de effecten van 
klimaatverandering, samen optrek-
ken en van elkaar leren. Zo leren 
wij bijvoorbeeld van Alliander waar 
het gaat om impact reporting. Of 
van de toekomstverkenningen zoals 
gemaakt door Rijkswaterstaat. In de 
themacenters vindt een rijke uitwis-
seling aan kennis plaats. Samen 
weten we meer. We benutten daar 
ons collectieve brein. De complexe, 
met elkaar samenhangende vraag-
stukken, vragen hierom.’

Grotere rol ICT
Bonhof ziet in de toekomstige 
drinkwatervoorziening ook een 
grote rol weggelegd voor ICT. ‘Hoe 
intelligenter we onze watervoorzie-
ning maken, hoe beter en preciezer 
we op de vraag kunnen inspelen 
zonder ook maar een druppel water 
te verspillen. Het maakt ook dat we 
wendbaarder zijn en het systeem 
kunnen omleiden als daar noodzaak 
toe is. Maar ook dat vergt investerin-
gen in digitalisering en – allerminst 
onbelangrijk – de beveiliging van 

die digitalisering.’ 
Kortom, Vitens investeert veel en 
langdurig. Maar wil en moet zelfs 
zijn investeringsniveau opschroeven 
om toekomstige vraag en aanbod 
in de pas te laten lopen. Dat alles 
in een situatie van veranderend 
klimaat, toenemende weersextremen 
en demografische en economische 
ontwikkelingen. Bonhof tot slot: ‘We 
moeten de waarde van water meer 
onderkennen als samenleving. Naast 
een energietransitie is een watertran-
sitie nodig.’

Water voor nu en later
In 2020 alleen al investeert Vitens 170 miljoen euro. ‘En ook de komende 
jaren zijn forse investeringen nodig’, zegt Marike Bonhof, CFO van drink-
waterbedrijf Vitens. ‘Voor het derde jaar op rij hebben we in Nederland te 
maken met droogte. Dit heeft grote impact op de kwaliteit en kwantiteit van 
onze bronnen en de productie en levering van drinkwater. De kosten van 
winning en productie lopen op en er zijn extra investeringen nodig in kwa-
liteit en capaciteit. Dat laatste is bovendien nodig om aan de vraag van de 
groeiende bevolking – en op termijn ook weer de economie – te voldoen.’ 
Vitens constateert een stijging van het drinkwatergebruik van 7,5 procent over 
de afgelopen 6 jaar. ‘Dit komt door een combinatie van demografische ont-
wikkeling, economische groei en klimaatverandering’ In 2018 is Vitens gestart 
met ‘Water voor nu en later’, een versnellingsprogramma waarin uitbreiding 
van operationele capaciteit, vergunnings- en reservecapaciteit, waterbespa-
ring en een klimaatrobuust concept centraal staan. Hierdoor zijn de investe-
ringskosten van Vitens de afgelopen 4 jaar met 70 procent toegenomen.

Kwetsbare bruggen
De actuele werkelijkheid helpt zeker 

om het bewustzijn over de gevolgen 

van klimaatverandering binnen 

Rijkswaterstaat en vooral bij 

de regionale uitvoeringsdien-

sten te verhogen. Dat merken 

ze bijvoorbeeld bij de dienst 

West-Nederland Zuid, een 

van de eerste regio’s waar de 

uitkomsten van de stresstes-

ten en de gevoeligheden in het 

wegennet worden besproken. ‘De 

afgelopen twee zomers met veel 

hitte hebben ervoor gezorgd dat dit 

nadrukkelijk op de agenda is komen 

te staan’, stelt Annemarie Burgemees-

ter vast. Zij werkt bij de beheerder, dus 

bij het district en het cluster dat over 

de beweegbare stalen bruggen gaat. 

‘Sommige van onze bruggen heb-

ben te lijden onder extreme hitte. 

Vooral de oudere bruggen in het 

wegennet kunnen gevoelig zijn 

en als die er tijdelijk uit liggen 

door uitzetting van het staal en 

beton heeft dat grote gevolgen, 

niet alleen voor het wegverkeer, 

maar ook voor het vaarverkeer.’ 

Het heeft effect op de gehele con-

structie, zowel het beweegbare deel, 

de klep, als de andere brugdelen, legt 

ze uit. Dat hebben we in de zomer van 

2019 bijvoorbeeld gezien bij de Merwede-

‘De stresstesten zijn niet 

meer dan een aanloop 

naar waar het echt om 

gaat: het gesprek over 

de risico’s’



18 NGINFRAMAGAZINE

VEERKRACHT  B I J  KL IMAATADAPTAT IE  

Hans Nooter, CSR-adviseur bij Alliander

‘Hoe extremer het weerbeeld,  
hoe fundamenteler keuzes worden’
Wat betekent klimaatadaptatie voor Alliander? De netwerkbeheerder berekent 
zijn eigen footprint, rapporteert daarover via het raamwerk van de Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TFCD) en doet aan scenarioplanning.
AUTEUR RONALD BRUINS

‘We zijn volop bezig onze eigen 
impact en footprint op het klimaat 
in kaart te brengen’, zegt Hans 
Nooter, adviseur impact en mvo 
van het team Corporate Social 
Affairs bij Alliander. ‘Daar zitten 
we op dit moment middenin. Er 
zijn veel ontwikkelingen rondom 
de vraag hoe je die impact nu 
eigenlijk meet. Daar hebben we 
het ook met onze collega’s binnen 
NGinfra over. Wij hebben gekozen 
voor het internationale raamwerk 
van de TFCD. Het wordt binnen 
de financiële sector veel gebruikt 
bij de beoordeling van risico’s en 
kansen van een bedrijf of sector. 
Wij werken doorgaans met grote 
en langdurige investeringsprojecten 
en het gaat al snel om infrastruc-
tuur die 20, 30, 50 of meer jaar 
meegaat.’ 

Andere eisen aan netwerk 
De vervolgvraag is simpel: als die 
infrastructuur zo lang meegaat, hoe 
moet dit dan vorm worden gege-
ven? En waar moet je dan rekening 
mee houden? ‘Omdat het klimaat 
verandert, moeten we andere eisen 
stellen aan ons netwerk. Dat gaat 

dus over hoe toekomstbestendig je 
bent. En het gaat ook nog eens over 
maatschappelijk geld dat je zo doel-
matig mogelijk wilt investeren.’ 
Naast de kansen en risico’s die 
Alliander in beeld brengt, maakt 
de netwerkbeheerder ook scena-
rio’s. ‘We rekenen daarbij vanuit 
het Parijsakkoord, dat overigens 
alweer uit 2015 stamt. Nederland 
heeft zich aan dat klimaatakkoord 
verbonden. Dat scenario gaat uit 
van 1,5 graad opwarming van de 
aarde. Daar bovenop hebben we 
een scenario gezet dat uitgaat van 
4 graden opwarming. In dergelijke 
scenario’s zie je dat extremere 
temperaturen en extremer weer 
vaker voorkomen en andere pieken 
bereiken.’ 

Oude componenten
Droogte heeft nu al een effect voor Al-
liander, stelt Nooter. ‘We hebben een 
van de betrouwbaarste gas- en elek-
triciteitsnetwerken ter wereld en dat 
willen we, ondanks de effecten van 
klimaatverandering, zo houden. Met 
de komst van hete en droge periodes 
merken we dat bepaalde oudere 
componenten in bepaalde regio’s in 

ons netwerk hier niet goed tegen kun-
nen en vaker uitvallen. Je moet weten: 
Alliander is ontstaan als fusiebedrijf 
van gemeentelijke en provinciale ener-
giebedrijven die allemaal een andere 
kijk hadden op netwerkbeheer en ver-
schillende componenten gebruikten. 
Nu is ons uitgangspunt dat we zoveel 
mogelijk dezelfde componenten 
gebruiken, maar dat was toen nog 
niet het geval. Die oude componenten 
willen nog weleens tot verstoringen 
leiden bij extreme droogte of hitte. 
Die vervangen we dan ook zodra dat 
mogelijk is.’ 

Doorrekenen klimaatveran-
dering
Alliander is volop bezig met de 
analyse waar de klimaatverande-
ring het netwerk kan raken. ‘We 
hebben die impact wel benoemd, 
maar nog niet volledig doorgere-
kend. In de scenario’s kijken we 
waar we kunnen meebewegen met 
het wijzigende klimaat. Dat is voor 
een groot deel rekenen op basis 
van onzekerheden. Je weet niet 
welke scenario’s het worden en je 
weet dan ook nog niet of de effec-
ten optreden en waar ze het grootst 
zijn. We weten wel dat de informa-
tie tot een goed gesprek zal leiden 
met diverse stakeholders, over de 
vraag waar en hoe we onze inves-
teringen voor de toekomst richten. 
Die zet je dan af tegen de risico’s 
die zich met klimaatverandering 
voordoen. Ook werken we in de 
analyse aan effecten in de energie-
keten zoals in de relatie met andere 
infrabeheerders.’ 

brug Gorinchem. Als de klep te veel uitzet ten opzichte 

van de ruimte die de voegen geven, kan deze niet meer 

omhoog voor het vaarwegverkeer, of sluit niet meer goed 

waardoor het wegverkeer er hinder van heeft. Naast 

hinder voor de gebruikers kan het leiden tot het kapot 

drukken van onderdelen van de brug. Voordat Deltares 

met de kwetsbaarhedenanalyse kwam hadden we als 

gevolg van de ervaringen over de extreme hitte in 2019 

al veel in beeld. Door de hitte periode in 2020 zijn we 

weer veel wijzer geworden.’

Burgemeester legt uit dat maatregelen voornamelijk be-

staan uit meten, preventief koelen en voegvergrotingen 

door wegbranden van staal. Vergroting van de ruimte bij 

de voegen kan in de winter weer andere problemen ge-

ven. ‘Bij de constructie van bruggen hebben we te maken 

met normen, die aangeven hoe groot voegbreedtes en 

marges mogen zijn. De voegen mogen namelijk ook niet 

te groot zijn vanwege periodes met strenge vorst. Ook is 

er een relatie tussen voeggrootte en geluidshinder.’

We hebben meer kennis nodig over het gedrag van de 
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Stresstesten
Alliander participeert ook in het 
nationale Deltaprogramma, waarin 
het Rijk, provincies, gemeenten, 
waterschappen, Rijkswaterstaat 
en verschillende maatschappelijke 
organisaties samenwerken. ‘Ook 
dat moet Nederland klimaatadap-
tief maken. Dat programma zoomt 
in op crises en calamiteiten. In dat 
verband zijn we voorbereid op de 
stresstesten die in dat programma 
worden uitgevoerd.’ Het program-
ma moet ervoor zorgen dat heel 
Nederland in 2050 waterrobuust 
en klimaatbestendig is ingericht. 
De eerdergenoemde analyse van 
de effecten van klimaatverandering 
heeft implicaties voor talloze tra-
jecten waar Alliander met partners 
mee bezig is. Van energietransitie 
tot aan lokale energieproductie. ‘In 
alle plannen zullen we het kopje 
klimaatverandering mee moeten 
nemen. Dat gaat van wateroverlast 
en hitte tot aan droogte en de kans 
op overstroming. Die effecten be-
schrijf je in scenario’s en dan pel 
je de gevolgen af. Bijvoorbeeld 
voor bepaalde kwetsbare delen 
van onze infrastructuur. Je brengt 
dan ook de kans op verstoringen 
in beeld. Een heat map laat zien 
waar problemen en ook kansen 
zich kunnen voordoen.’ 

Geschikt voor waterstof? 
Vanuit de analyse stelt Nooter tot 
slot: ‘Hoe extremer het weerbeeld, 
hoe meer fundamenteel de keuzes 
worden. Als je op een gegeven 
moment met een hogere zeespiegel 

te maken hebt, komen plaatsen 
voor je netwerk in laaggelegen 
polders onder druk te staan. Maar 
ook: als we als Nederland van het 
gas afgaan, hoe gaan we dan 
om met het bestaande netwerk? 
Wij zijn als Alliander betrokken bij 
een pilot waarbij we kijken of dat 

gasnetwerk geschikt kan zijn voor 
waterstof. Dat soort effecten moet je 
altijd in de keten bekijken. Want als 
wij worden geraakt, geldt dat ook 
voor de infrabeheerders verenigd in 
NGinfra. Daarom is het goed dat 
we dit onderwerp binnen NGinfra 
integraal bekijken.’ 

bruggen onder hete omstandigheden, geeft Burgemees-

ter aan. Het is een nieuw fenomeen sinds 2019. Iedere 

brug is anders geconstrueerd en gedraagt zich uniek. 

Van belang is om te weten welke bruggen hittestress 

gevoelig zijn. Het plan van aanpak is daarop gericht: 

middels een iteratief proces maatregelen uitvoeren aan 

de bruggen die hittestress gevoelig zijn gebleken. Bur-

gemeester: ‘Sinds 2020 werken we in onze regio met 

een hitteprotocol voor bruggen, waarbij een hitteteam 

de situatie op de bruggen volgt en besluiten neemt. Het 

team bestaat uit diverse specialisten en heeft zijn kracht 

bewezen in augustus 2020. Het team komt bij elkaar 

zodra de weersverwachting drie dagen of langer 30°C 

of meer is en is gericht op het voorkomen van storingen 

aan de bruggen. De Merwedebrug is in de hete periode 

2020 preventief gekoeld en de klep is een stukje inge-

kort. Dit konden we zeer gedetailleerd doen vanwege 

nieuw inzicht over het gedrag van de brug doordat er 

vaste sensoren waren geplaatst die zeer bruikbare infor-

matie gaven over voegbreedtes en temperaturen.’
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Afwegen
De uitzetting op die bruggen scoort hoog bij de risi-

codialoog die intern als gevolg van de stresstesten en 

kwetsbaarheidsanalyse is gevoerd, laat Nick van Bar-

neveld weten, duurzaamheidscoördinator voor West-

Nederland Zuid. Tijdens de hittegolven in 2019 en 2020 

zie je ook dat er acuut gehandeld werd, moest je nood-

gedwongen van stress naar maatregel. Dan schiet je dus 

door de risicodialoog heen. ‘Want je zegt in feite al dat 

het niet acceptabel is dat die bruggen niet meer kunnen 

bewegen en het verkeer op de weg én op de vaarwegen 

gestremd raakt.’ 

Hij vertelt hoe met de collega’s in de regio naar de 

stresstesten in het algemeen wordt gekeken en hoe de 

risicodialoog vorm krijgt. Ook voor die regio zaten er 

geen hele grote verrassingen in de stresstesten. Wel zijn 

er risicofactoren toegevoegd, zoals vrieskou. ‘Dat was 

in ieder geval tot vorig jaar een grotere schadepost dan 

thermische expansie.’ 

Met wateroverlast heeft deze regio al enige ervaring. 

Van Barneveld: ‘We kennen bijvoorbeeld gevoelige plek-

ken, zoals de tunnelbakken van het Kleinpolderplein in 

Rotterdam en bij Schiedam in de A4. Bij hevige regen-

val is de kans op wateroverlast met de nodige strem-

mingen daar groter. Alleen weten wij ook dat er andere 

factoren meespelen die geen klimaateffect zijn, zoals 

herfstbladeren in de afvoergoten. Dat zit niet in de nati-

onale analyse. Daar zijn deze regionale validaties voor.’ 

De collega’s bij de regionale diensten van RWS herken-

nen een aantal van de kwetsbaarheden uit de nationale 

analyse niet zo omdat ze in de toekomst spelen en met 

een vrij lage kans van voorkomen, laat Van Barneveld 

weten. Zij zijn doorgaans vooral bezig met het oplossen 

van de alledaagse knelpunten in het systeem. ‘De effec-

ten als gevolg van een ondergelopen tunnelbak zien zij 

als net zo erg als dat een ongeluk een tijdje het verkeer 

platlegt. Dat water in die tunnelbak is ook in halve dag 

verholpen net als een verkeersincident. Er is echter een 

groot verschil in de kans van voorkomen en daarmee het 

risico-oordeel: verkeersincidenten komen een paar keer 

per jaar voor, terwijl het onderlopen van een tunnelbak 

misschien eens in de tien jaar gebeurd. 

Bodemdaling is een ander risico dat vaker voor gaat 

Voorbeeld van afschuiving van een talud naast de weg door afstromend regenwater bij de A74 ten oosten van Venlo. Beeld Fer Traugott



NGINFRAMAGAZINE  21

 VEERKRACHT  B I J  KL IMAATADAPTAT IE

komen en grote impact heeft qua kosten, 

maar dat bij de uitvoeringsdiensten 

van Rijkswaterstaat, althans die van 

West-Nederland Zuid nog niet 

gezien wordt als hoog risico. Van 

Barneveld: ‘Het is een dusda-

nig langzaam proces dat je dit 

misschien moet accepteren en 

de effecten makkelijker kunt 

verhelpen via het reguliere on-

derhoud van de wegen. Verder 

is kennisontwikkeling nodig op 

dit vlak. Zo wordt bij verbreding 

van de A20 tussen Nieuwerkerk 

aan den IJssel naar Gouda, een weg 

die door het laagste stukje Nederland 

loopt, gekeken naar grondwatereffecten, 

verdroging, bodemdaling. Daar doen we nu 

nader onderzoek naar de daadwerkelijke risico’s en 

schadeposten, om dat goed te kunnen afwegen tegen 

andere investeringen die we moeten doen.’

Omgevingspartners
Duurzaamheidscoördinator Van Barneveld, die zich 

behalve met klimaatadaptatie bezighoudt met energie-

transitie, circulariteit en duurzame gebiedsontwikke-

ling, vraagt zich af of partijen in algemeen zin lang 

moeten blijven ‘hangen’, in de dialoogfase. Hij noemt 

dat sowieso het ‘lastigste spoor’ binnen het Deltapro-

gramma Ruimtelijke Adaptatie. ‘Het is moeilijk om 

volledig in te schatten en te beoordelen wat hoge risico’s 

zijn en waar je op in moet zetten. Een organisatie als 

de onze heeft een sterke technische focus. Daarom ben 

ik er veel meer voor om de standaardrichtlijnen met de 

basisspecificaties aan te passen waar dat nu al kan, als 

onze experts daar aanleiding toe zien. Zo kun je die 

dan meteen meenemen als de eerstvolgende beheers- 

en onderhoudsprojecten gaan lopen.’ Overigens helpt 

het enorm om ‘maatlatten’ te hebben om de risico’s 

te beoordelen, voegt Van Barneveld toe. Zo hielp de 

introductie van het doel ‘basisveiligheid’ (maximale 

overlijdensrisico) enorm bij de vaststelling van de nor-

mering bij de primaire keringen in het Deltaprogramma 

Veiligheid. ‘Wij onderzoeken nu de mogelijkheden om 

voor de risico-afweging de standaard risicomaatlatten 

voor assetmanagement te gebruiken, de zogenaamde 

RAMSSHEEP-criteria waarbij onder meer naar veilig-

heid en imago wordt gekeken. Dat sluit goed aan bij de 

huidige praktijk.’

‘Het is overigens belangrijk om te beseffen dat het niet 

alleen om fysieke of civieltechnische maatregelen gaat’, 

meent Van Barneveld. Het gaat bijvoorbeeld ook om 

de aanpassing van matrixborden op snelwegen als er 

water op de weg staat, zodat automobilisten langzamer 

gaan rijden. Dan hebben we het dus over 

scherpere afspraken in de alledaagse 

werkprocessen. Denk ook  aan het 

maken van afspraken over welke 

wegen we wel of niet gebruiken 

voor evacuatie bij calamiteiten of 

een ramp.’ 

Van Barneveld probeert zoveel 

mogelijk aan te schuiven bij het 

overleg met gebiedspartners als 

gemeenten en de waterschap-

pen. Om te horen waar andere 

partners mee bezig zijn en om af 

te stemmen waar het werk van de 

een iets voor de ander kan beteke-

nen. Hij signaleert over en weer meer 

bewustwording, ook op het gebied van 

andere grote opgaven als de energietransitie en 

de circulariteit. 

Op landelijk niveau zoeken de verschillende infrabe-

heerders elkaar voor de klimaatopgave ook al vaker op. 

‘We hebben regelmatig overleg en maken afspraken om 

te leren van elkaars ervaringen’, zegt Angela Vlaar. ‘Met 

Prorail doen we al veel samen. Zo is er afgesproken dat 

we in de Klimaateffectatlas dezelfde manier van pre-

senteren nastreven. Nog mooier zou zij om die kaarten 

naast elkaar te leggen. Voor het hoofdwegen- en het 

spoornet is dat gedaan bij de A2, waar we als beheerders 

allebei te maken hebben met bodemdaling. Zulke infor-

matie moet je natuurlijk bundelen om tot gebiedsgerich-

te oplossingen te kunnen komen. Wat is er mooier als je 

dat straks voor elk gebied kunt doen en dat we in plaats 

van reactief, proactief kunnen opereren, dus anticiperen 

op het feit dat dit soort zaken vaker gaan voorkomen en 

dat je er in onze planning van werkzaamheden rekening 

mee kunt houden.’

‘Sommige van onze 

bruggen hebben te 

lijden onder extreme 

hitte’

Met de aanleg van nieuwe waterleidingen verhoogt Vitens de operationele capaciteit. 

Beeld Vitens
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Pieter de Waard,  
corporate strategist Port of Rotterdam

‘Elke collega moet 
begrijpen waar  
we mee bezig zijn’
In de rubriek Next Generation staat NGinfra stil bij de talenten van de toekomst. De 
nieuwe generatie die gaat waken over en zorgen voor de infrastructuur van morgen. 
Pieter de Waard hoopt als corporate strategist de richting waar de Port of Rotterdam 
naartoe beweegt helderder te krijgen. AUTEUR MARTIJN SLOT

D
e Waard is sinds december 2018 werkzaam 

bij het Havenbedrijf Rotterdam. Als adviseur 

van de directie denkt hij na over de koers die 

het bedrijf wil varen en hoe het bedrijf die nog 

helderder kan formuleren. Een belangrijk onderwerp 

daarbij is de omgang met digitalisering. ‘Na mijn komst 

bij de Port of Rotterdam ervaarde ik dat de noodzaak 

er al was om in te spelen op de digitalisering. Maar 

hoe dit vormgegeven moest worden, wat er mee moest 

gebeuren, was nog niet helder genoeg’, legt De Waard 

uit. ‘Wat levert het op? Wat zijn de gevaren als je het niet 

doet? De antwoorden op die vragen zijn vaak niet duide-

lijk genoeg. Dan blijft het een soort van buzz-woord.’

Digitalisering als concurrentievoordeel
Het is volgens De Waard sectorbreed belangrijk om 

helder te hebben wat een bedrijf met digitalisering wil. 

‘Een pdf is ook digitaal, maar het betekent niet direct 

dat het waarde toevoegt als je een pdf verstuurt in plaats 

van een handgeschreven briefje. Waar grote bedrijven 

vaak ook op terugvallen is dat digitalisering kan leiden 

tot kostenbesparing. Mijn mening is dat – als je de 

digitalisering goed vormgeeft – je aantrekkelijker wordt 

voor jouw klanten en de klanten van jouw klanten. Het 

levert niet zozeer een kostenbesparing op, maar het 

biedt een concurrentievoordeel.’

Digitalisering, bijvoorbeeld door het optimaliseren van 

het gebruik van data, kan de samenwerking tussen par-

tijen eenvoudiger maken. De Waard: ‘Het gaat erom dat 

zowel partijen die direct als die indirect gebruikmaken 

van de haven meer inzicht krijgen. Bijvoorbeeld verzeke-

raars die ladingen verzekeren, trade f inance-partijen die 

werkkapitaal financieren dat door de haven gaat of de 

fysieke gebruikers die hun eigen supplychain kunnen 

optimaliseren. Het maakt de haven aantrekkelijker als 

je eraan kunt bijdragen dat verschillende schakels in de 

logistieke keten informatie uitwisselen. Het is een veel 

inspirerender argument om zo de noodzaak van digitali-

sering uit te leggen, dan door te zeggen dat er gesneden 

kan worden in aantallen werknemers doordat het proces 

minder tijd kost.’

Moeilijk van koers te veranderen
De Waard beseft dat het niet makkelijk is om verande-

ring door te voeren binnen het Havenbedrijf. ‘Ik heb het 

bedrijf weleens vergeleken met een olietanker, die moei-

lijk van koers verandert. Als het wel lukt, die koersver-
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andering, al is dat maar 1 graad, dan is het ripple effect 

in potentie enorm. We hebben vorig jaar een onder-

zoek gedaan naar de impact van de Rotterdamse 

haven op de Nederlandse economie. Daaruit 

blijkt dat 6,2 procent van het bbp direct of in-

direct aan de haven is te koppelen. Je kunt je 

dus wel voorstellen dat als je iets ten goede 

verandert, het effect ervan dan groot is. 

Dat is denk ik mijn intrinsieke motivatie. 

Want ik word niet heel warm van te veel 

overlegstructuren. Zoals bij elke grote 

organisatie lijkt het afstemmen soms 

een doel op zich geworden. Dat is zonde 

van de tijd en energie van mensen.’

Het feit dat publieke en private belangen 

door elkaar lopen, maakt het ook ingewik-

kelder. De Waard: ‘Het is geen platte orga-

nisatie waarin wordt gezegd dat er zo veel 

mogelijk geld verdiend moet worden, maar 

er zijn andere parameters die we moeten op-

timaliseren. Dat maakt het complexer. Je moet 

verschillende belangen in het oog houden. Meer 

dan als je bijvoorbeeld voor een privaat bedrijf werkt 

dat alleen een winst maximerend model heeft. Er moet 

natuurlijk geld verdiend worden, maar dat is niet het 

enige belangrijke bestaansrecht van het Havenbedrijf 

Rotterdam. Dat maakt het leuk, maar ook moeilijk.’

Richting helderder krijgen
‘Ik hoop als corporate strategist bij het Havenbedrijf 

helderder te krijgen wat de richting is waar we naartoe 

bewegen’, vervolgt De Waard. ‘Bij het management en 

de directie daaronder is het vaak wel duidelijk, maar ik 

vind dat je ambitieuzer moet zijn. Ik vind dat je ernaar 

moet streven dat elke collega, al vaart die ergens in een 

bootje in een hoekje van de Maasvlakte, moet begrij-

pen waar we mee bezig zijn. Waarom is digitalisering 

belangrijk? Hoe werkt dat? Hoe draagt het bij aan de 

aantrekkelijkheid van het geheel? En het liefst dan ook 

duidelijk wat hij of zij daar zelf aan kan bijdragen. Nu 

is het vaak nog een ver-van-mijn-bedshow. Op dat punt 

kunnen we nog winst behalen.’

De Waard ervaart nog weleens de afstand die er is tus-

sen degenen die de strategie van het bedrijf bepalen en 

de collega’s in de operatie. ‘Het is nu met het coronavi-

rus moeilijker, maar ik ga weleens mee op een inspectie 

of met collega’s die schepen controleren op gevaarlijke 

lading. Als je daar dan aankomt, merk je de afstand. Als 

je vervolgens eenmaal aan het praten bent, wordt het 

verschil als vanzelf wel kleiner.’

Begrijpelijk en behapbaar
‘Ik vind dat je in mijn werk als strateeg de ambitie moet 

hebben om begrijpelijk en behapbaar uit te leggen waar 

je naar streeft als bedrijf. Om dat te bewerkstelligen 

wordt dan vaak alleen een communicatiebureau inge-

huurd, maar daar geloof ik niet zo in. De strategie die 

je hebt, moet zo concreet en uitlegbaar zijn dat iedereen 

het begrijpt. Van hoog- tot laagopgeleid. Dat moet niets 

uitmaken. Ik vind dat als ik dat niet kan, dat er bij mij 

iets mis is met mijn uitlegvaardigheden. Of de strategie 

is niet concreet genoeg.”

Port of Rotterdam heeft als een van de speerpunten in 

de strategie dat het een slimme partner wil zijn in lo-

gistieke ketens. De Waard: ‘Het is een helder doel, maar 

dat alleen is niet voldoende. Er is een richting nodig 

hoe wij dat met z’n allen waarmaken. De concrete acties 

moeten duidelijk zijn om dat te bereiken. De collega op 

dat bootje op de Maasvlakte moet helder hebben wat zijn 

functie bijdraagt aan het grote plaatje. Mijn collega’s 

zijn het Havenbedrijf. Als de mensen die het werk uit-

voeren weten waar ze heengaan, dan wordt het allemaal 

een stuk makkelijker. Dan wordt de richting ook helder. 

Dan kun je op een collega afstappen en vragen: wat 

doen we als bedrijf en wat draag jij daar aan bij? Het is 

het ultieme doel van de strategieafdeling dat iedereen 

die vraag goed kan beantwoorden. Het is mijn streven 

om precies dat te bereiken.’

‘Ik word niet 

heel warm van 

te veel overlegstructuren’
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Infra in verkiezingsprogramma’s

Meer woningen, minder 
vliegen en snelle spoor-
verbindingen
NGinfraMagazine spitte de beschikbare verkiezingsprogramma’s van de politieke  
partijen voor de Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart 2021 door. In de  
programma’s vallen opvallend vaak de woorden woningbouw, Schiphol, asfalt en 
snelle spoorverbindingen. AUTEUR RONALD BRUINS 

H
et belangrijkste ruim-

telijke thema in de 

aanloop naar de Tweede 

Kamerverkiezingen 

is de woningbouw. Een miljoen 

woningen moeten erbij komen en 

meerdere partij vinden dat er meer 

regie moet komen op de bouw 

ervan. De VVD: ‘De overheid 

moet harde afspraken maken met 

gemeenten over hoeveel woningen 

er de komende jaren gebouwd 

worden en desnoods zelf bouwlo-

caties aanwijzen.’ Wat betreft D66 

komt er een ‘nieuw’ ministerie 

van Wonen, Ruimtelijke Ordening 

en Milieu. Ook de SP wil een 

ministerie van wonen. ‘Deze krijgt 

de regie over de woningmarkt en 

maakt een nationaal bouwplan 

voor de bouw van duurzame en be-

taalbare woningen.’ Dezelfde wens 

voor een ministerie voor VROM 

heeft de PvdA. De SGP vindt juist 

dat het Rijk zoveel mogelijk op 

afstand moet blijven. ‘Gemeenten 

zijn de eersten die verantwoorde-

lijk zijn voor de zorg voor goede en 

betaalbare woningen.’ Wat betreft 

50Plus moeten gemeenten een 

verplichte woon leef-visie maken. 

‘Met daarin een visie op demo-

grafische ontwikkelingen voor de 

komende twintig jaar, samen met 

concrete bouwplannen.’ Ook die 

partij ziet zo’n nieuw ministerie 

wel zitten.  

Meer asfalt
Om die nieuwe woongebieden te 

verbinden, moet er wat betreft de 

VVD meer asfalt komen. ‘Maar 

ook alternatieven, zoals goed 

openbaar vervoer en andere werk- 

en schooltijden, moeten aan bod 

komen.’ De PVV ziet meer asfalt 

ook wel zitten. In een gesprek 

met vervoerders voor brancheor-

ganisatie Transport en Logistiek 

Nederland, zegt PVV-kamerlid 

Roy van Aalst dat er structureel 

te weinig is geïnvesteerd in het 

wegennet. Hij pleit daarom voor 

extra geld: structureel één miljard 

euro per jaar erbij. Om aan de 

hand daarvan onderhoud te plegen 

en nieuwe trajecten aan te leggen. 

GroenLinks is tegen meer asfalt: 

‘We leggen geen nieuwe autowe-

gen aan, want meer asfalt leidt 

alleen maar tot meer files. Met 

rekeningrijden gaan automobilis-

Beschikbare verkiezingsprogramma’s 
NGinfra bekeek halverwege november de beschikbare verkiezingsprogram-
ma’s. Die zijn vaak in concept gepubliceerd. De PVV, Forum voor Democra-
tie en Denk hadden hun programma’s toen nog niet klaar. Voor zover we 
wel standpunten konden vinden, hebben we die meegenomen in dit artikel.  
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er 

ten op een eerlijke manier betalen 

naar gebruik.’ Ook de Partij voor 

de Dieren is tegen meer asfalt.  

Hervorming autobelasting 
Het CDA wil op termijn een 

hervorming van de autobelasting. 

‘Zodat ook elektrische auto’s gaan 

bijdragen aan de aanleg en onder-

houd van wegen en spoorwegen. 

Voorwaarde is dat het totaal aan 

autobelastingen niet stijgt.’ Dat 

is ook een punt van Forum voor 

Democratie.  

De PvdA wil dat bij mobiliteit de 

vervuiler betaalt. ‘Niet het bezit 

maar het gebruik (het aantal gere-

den kilometers) weegt het zwaarst 

bij de wegenbelasting. Op routes 

met veel andere reismogelijkheden 

is de belasting hoger dan waar 

die alternatieven er niet zijn. In 

navolging van Duitsland belasten 

we het vrachtverkeer zwaarder met 

een zogeheten Mautheffing.’ Ook 

de SGP wil een vorm van betalen 

naar gebruik. ‘Het kan de filedruk 

met minstens vijftien tot dertig 

procent verlagen. De vorm, een 

vlakke heffing en/of een spitshef-

fing, moet snel worden uitge-

werkt. De SGP kiest daarbij voor 

een voor Nederlandse automobi-

listen budget-neutrale en zorgvul-

dige invoering, gecombineerd met 

investeringen in auto-OV overstap-

punten en goedkoper OV.’  

Omvorming mobiliteitsfonds 
Minister Cora van Nieuwenhuizen 

van Infrastructuur en Waterstaat 

is bezig het Infrastructuurfonds 

per 1 januari om te vormen tot een 

Mobiliteitsfonds. Volgens haar is 

het probleem dat in het Infrastruc-

tuurfonds investeringen zijn uit-

gesplitst naar modaliteit. Het geld 

gaat bijvoorbeeld naar verbreding 

van een snelweg of naar openbaar 

vervoer. Er kan tussentijds niet 

worden geswitcht. Bovendien zijn 

die investeringen vooral gericht 

op de bouw van nieuwe infrastruc-

tuur. Die ontschotting baart de 

PVV zorgen. Kamerlid Van Aalst 

is bang dat het geld voortaan gaat 

naar de ‘grote groene grabbelton’ 

in plaats van naar nieuw asfalt. 

De SGP wil juist dat het fonds 

wordt omgevormd naar een 

Bereikbaarheidsfonds ‘dat ruimte 

biedt om alle belangen mee te we-

gen die spelen bij het thema mo-
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biliteit.’ D66 zegt binnen het Mo-

biliteitsfonds meer geld te willen 

reserveren voor infrastructuur, 

vooral voor openbaar ver-

voer. ‘De focus op de auto 

binnen het huidige fonds 

houdt een echte keuze 

voor OV, en daarmee 

schone verstedelijking, 

tegen. We investeren 

in goede OV-verbin-

dingen naar nieuw te 

bouwen woonwijken, 

een snelle trein naar 

Duitsland en snel-

lere verbindingen naar 

Noord- en Zuid-Neder-

land.’ 

Eén publiek spoorbedrijf
Opvallend: de SP wil de NS 

en ProRail samenvoegen tot één 

publiek spoorbedrijf. ‘Niet concur-

reren, maar samenwerking is de 

beste manier om het spoorvervoer 

te organiseren. De ‘winst’ gaat 

niet als ‘dividend’ naar de staats-

kas, maar wordt geïnvesteerd in 

nieuwe en schone treinen.’ Voor 

de ontsluiting van nieuwe regio’s 

om te wonen en werken wil het 

CDA investeren in binnenlandse 

hogesnelheidsverbindingen naar 

het noorden (Lelylijn) en het 

oosten met een goede aansluiting 

naar de rest van Europa. Breda, 

Utrecht, Zwolle, Groningen en 

Arnhem worden knooppunten op 

het nieuwe hogesnelheidsnetwerk. 

‘Het reguliere spoornetwerk kan 

intensiever worden gebruikt, ook 

door extra maatregelen voor stiller 

en veiliger spoor. We maken af-

spraken over de mogelijkheid om 

de Duitse en Belgische hogesnel-

heidslijnen door te trekken naar 

Hengelo, Venlo, Maastricht en 

Groningen en bestaande internati-

onale verbindingen te verbeteren.’ 

Beter bereikbaar
Ook GroenLinks wil extra investe-

ren in trein- en spoorcapaciteit en 

goede stations. ‘Onze ambitie is 

om heel Nederland beter bereik-

baar te maken met het openbaar 

vervoer. We kijken daarbij onder 

andere naar een rechtstreekse ver-

binding tussen Groningen en de 

Randstad, een snelle trein tussen 

Eindhoven en Düsseldorf en uit-

breiding van het openbaar vervoer 

rond de grote steden. Daarnaast 

investeren we in de fiets en ver-

voer over water.’ In een duurzaam 

Nederland is volgens de PvdA het 

openbaar vervoer snel, duurzaam 

en betaalbaar. ‘De reistijd tussen 

Randstad en regio verkleinen we 

door te investeren in snel, duur-

zaam en betaalbaar openbaar 

vervoer. Met razendsnelle treinver-

bindingen, zoals de Lelylijn, wordt 

de Randstad verbonden met het 

noorden. Ook het oosten en zui-

den krijgen snelle verbindingen 

met de Randstad. Verder trekken 

we deze treinverbindingen door 

naar onze buurlanden.’ 

Minder vliegverkeer
De SP wil niet meer, maar minder 

vliegverkeer. Ook op Schiphol. 

‘Vliegen moet voortaan schoner, 

door vervuilende en lawaaierige 

vliegtuigen te weren. De KLM is 

afhankelijk geworden van pu-

blieke steun en moet daarom ook 

een publiek bedrijf worden.’ 

Forum voor Democratie wil 

meer zeggenschap over de 

KLM ten opzichte van 

AirFrance. De partij wil 

op lange termijn een 

nieuwe luchthaven in 

zee aanleggen. ‘Dit 

ontlast Schiphol en 

creëert extra werkge-

legenheid.’ Schiphol 

zit wat betreft de SGP 

vol. ‘Wij willen geen 

verdere groei.’ Ook de 

Partij voor de Dieren wil 

het vliegverkeer terug-

dringen. ‘Het aantal vlieg-

bewegingen wordt verlaagd 

naar maximaal 300.000 per jaar 

in 2030.’ De VVD heeft in haar 

programma staan dat het Schiphol 

en de Rotterdamse haven juist wil 

laten groeien. ‘Zodat Nederland 

als handelsland verbonden blijft 

met de wereld.’    

 

Dalend CO
2
-plafond

Voor Nederland is een concurre-

rende en duurzame luchtvaart op 

Schiphol en de regionale luchtha-

vens van groot belang voor de eco-

nomie en werkgelegenheid, stelt 

het CDA. ‘Stillere, schonere en 

zuinigere vliegtuigen moeten een 

bijdrage leveren aan het terugdrin-

gen van de overlast voor de directe 

omgeving. Voor korte afstanden 

stimuleren we het gebruik van de 

trein. De opening van vliegveld 

Lelystad wordt bezien in het licht 

van het herstel van de luchtvaart.’ 

De PvdA zegt het belang van 

Schiphol en KLM voor de econo-

mie te erkennen. ‘Maar we stellen 

wel strenge duurzaamheids- en 

arbeidsvoorwaarden die te allen 

tijde worden nageleefd. Overlast 

voor omwonenden van vliegvelden 

wordt beperkt. De Nederlandse 

luchtvaart krijgt een CO
2
-plafond 

dat jaarlijks daalt in lijn met maxi-

maal anderhalve graad opwarming 

van de aarde. In het licht van deze 

Politieke partijen 
willen snellere 

treinverbindingen, 
ook naar het 
buitenland. 
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vermindering van de luchtvaart, 

de overlast van de luchtvaart op 

bewoners en de werkgelegenheid, 

zal de positie van Schiphol én de 

regionale luchthavens opnieuw 

moeten worden gewogen.’ 

Vasthouden van water
De SGP heeft een speciaal hoofd-

stuk over water. ‘Omdat we meer 

last hebben en krijgen van extre-

me droogte, moet het vasthouden 

van water meer aandacht krijgen; 

ook bij planprocessen. In stedelijk 

gebied en op hoge gronden zijn 

waterinfiltrerende voorzieningen 

nodig. Bij zonneparken op hoge 

gronden moet dat verplicht wor-

den.’ De PvdA wil steden vergroe-

nen om extreem weer beter op te 

kunnen vangen. Er komt wat be-

treft de PvdA een programma voor 

de bescherming tegen droogte, 

omdat anders dijken beschadigd 

raken, gebieden overstromen en 

huizen verzakken.

Duurzame energiemix
Het CDA zegt te kiezen voor een 

versnelde overgang naar een 

betaalbare, duurzame energiemix. 

‘Windenergie op zee blijft een 

belangrijke bron. We blijven inves-

teren in zonne-energie, duurzame 

biomassa en energiebesparing. 

Voor de periode na 2030 is 

kernenergie een serieuze 

optie. Samen met de ener-

giesector ontwikkelen we 

daarom nieuwe plannen 

voor tenminste twee 

extra kerncentrales. 

Ook ontkomen we 

niet aan de opslag 

van CO
2
 onder de 

Noordzee.’ Wat 

betreft D66 is het 

stroomnet niet klaar 

voor de toekomst. 

‘De vraag naar stroom 

neemt sterk toe. Nu al 

is er sprake van krapte, 

waardoor nieuwe projec-

ten met duurzame energie 

niet kunnen worden aange-

sloten. Wij willen knelpunten 

snel aanpakken en het stroomnet 

voorbereiden op een toekomst 

met schone energie. We halen 

investeringen in het stroomnet 

naar voren, om de noodzakelijke 

verzwaring te versnellen. Netbe-

heerders krijgen meer ruimte om 

tijdig te investeren in infrastruc-

tuur, op basis van de adviezen van 

een Rijksarchitect.’ 

Koploper 
GroenLinks wil Nederland kop-

loper maken in groene water-

stof. Groene waterstof is volgens 

die partij een vorm van schone 

energie voor zaken die moeilijk 

op elektriciteit kunnen draaien, 

zoals de industrie en lang en 

zwaar transport. Groene water-

stof is daarnaast hard nodig voor 

transport en opslag van duurzame 

energie, aldus GroenLinks. ‘We 

investeren in kennis, innovatie 

en infrastructuur en stimuleren 

bedrijven te elektrificeren en over 

te stappen van fossiel naar groene 

waterstof. We gebruiken de oude 

gasleidingen voor het transport 

van waterstof en leggen een water-

stofeiland op zee aan.’ Nederland 

heeft volgens GroenLinks een 

snelle en eerlijke exitstrategie no-

dig voor aardgas, olie en steenko-

len. Die exitstrategie van fossiele 

brandstoffen wil de Partij voor 

de Dieren ook. Alle woningen, 

kantoren en andere gebouwen zijn 

wat betreft deze partij energieneu-

traal in 2030. ‘Alle nieuwbouw 

wordt in principe energiepositief 

en wekt dus meer energie op dan 

zij verbruikt.’   

Integrale analyse 
Aan de verschillende klimaattafels 

zijn afspraken gemaakt, consta-

teert de SGP. ‘Maar er is onvol-

doende aandacht geweest voor het 

totale energiesysteem. Wat is er 

nodig om ook tijdens een windstil-

le, bewolkte en ijskoude week vol-

doende stroom te hebben? De SGP 

wil stresstesten en een integrale 

analyse van het totale energiesys-

teem zoals dat er richting 2050 uit 

zou kunnen zien. Er moet volgens 

de partij een Meerjarenprogram-

ma Infrastructuur Klimaat en 

Energie komen, in samenwerking 

met netbeheerders en bedrijfsle-

ven, met een wettelijke borging.’ 

Bij de verdeling van het budget 

voor infrastructuur wordt volgens 

de partij vooral een economische 

afweging gemaakt: wat levert de 

meeste reistijdbaten op? De SGP 

vindt dat breder gekeken moet 

worden. ‘Verkeersveiligheid, 

regionale bereikbaarheid 

buiten de Randstad en de 

aanpak van vervoersar-

moede verdienen meer 

aandacht en gewicht. 

Filerijden en het bijbe-

horende reistijdverlies 

kosten de samenleving 

per jaar ongeveer vier 

miljard euro, verkeers-

ongevallen ongeveer 

veertien miljard euro. De 

investeringen in verkeers-

veiligheid liggen echter 

bijna tien keer lager dan de 

investeringen in infrastruc-

tuur.’

Meer duurzame 
energie in de 
energiemix en 
toekomstklaar 
maken van het 

stroomnet.
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Willemijn de Goeje:

‘We dienen allemaal  
een maatschappelijk doel’
Sinds een kleine 2,5 jaar werkt Willemijn de Goeje als Business Consultant op de 
afdeling Asset Management bij Schiphol. Daar maakte ze voor het eerst kennis met 
NGinfra en inmiddels is zij actief lid van het themacenter Waarde van Infrastructuur. 
We belden haar tijdens de lunchpauze om te praten over verandermanagement, 
impact maken en het wiel opnieuw uitvinden. AUTEUR: ANOEK VAN DER RIET

Wat doet een Business Consultant bij Schiphol 
precies? 
‘Ik werk op de afdeling Asset Management, met in totaal 

zo’n driehonderd collega’s. Wij zijn verantwoordelijk 

voor alle fysieke assets van Schiphol. Dat is eigenlijk al-

les wat je om je heen ziet als je over de luchthaven loopt. 

Van het asfalt op de landingsbaan tot aan de stoeltjes in 

de terminal waar je als passagier op je vliegtuig zit te 

wachten. Als Business Consultant vorm ik samen met 

de andere consultants, communicatiemedewerkers en 

het secretariaat de subafdeling Strategy & Business Sup-

port binnen Asset Management. Ik hou me vooral bezig 

met verandertrajecten. Als er dus iets nieuws bedacht 

wordt of als er iets verbeterd moet worden, dan treed ik 

vaak op als projectleider. Daarnaast help ik ook bij het 

maken van de jaarplannen en het invullen van onze 

strategie. Het leuke aan werken bij Schiphol is dat er 

heel veel mogelijk is, doordat het zo’n complexe organi-

satie is. Daarnaast krijg ik heel veel energie van samen-

werken en dat kan hier hartstikke goed. Sterker nog, je 

moet haast wel. Anders kom je nergens.’

Met wat voor verandertraject ben je momenteel 
bezig? 
‘Al die assets hebben regelmatig onderhoud nodig. 

Denk bijvoorbeeld aan de liften en rolpaden, maar ook 

aan het asfalt wat ik net noemde. Dat onderhoud wordt 

uitgevoerd door onze partners, zoals aannemers. Omdat 

we een voortdurend lerende organisatie willen zijn en 

we met veel verschillende partijen werken, ben ik erbij 

betrokken om te kijken waar de samenwerking nog beter 

kan. Volgens mij is de gouden tip voor verandermanage-

ment de mensen waar het om gaat meteen te betrekken 

bij wat je doet. Als je een verandering wilt doorvoeren, 

dan moet dat eigenlijk vanuit die mensen zelf komen die 

er daadwerkelijk mee moeten werken. Zorg dat ze ook 

het ‘waarom’ begrijpen, en niet alleen het ‘wat’. En dat ze 

daarnaast dus ook zelf deel uitmaken van het ‘wat’.’ 

Wat voor invloed heeft de coronapandemie op 
jouw werk? 
‘De grootste verandering is natuurlijk het thuiswer-

ken. Dat is best dubbel. Aan de ene kant is het fijn dat 

ik geen reistijd meer heb en dat ik meer tijd heb voor 

zaken als sporten en gezond koken. Maar aan de andere 

kant mis ik de sociale contacten en de spontane ont-

moetingen met collega’s op de gang. Het is een stuk 

directer of zakelijker geworden allemaal. Via online 

vergaderen kun je in contact met elkaar blijven, maar je 

mist het informele aspect. Normaal gesproken kun je 

voor of na zo’n vergadering goed aanvoelen hoe het nu 

echt valt. Maar nu ben je veel meer afhankelijk van de 

informatie die andere mensen jou geven. Als deze hele 

situatie straks voorbij is, denk ik dat we wel vaker zullen 

thuiswerken. Dat is nu wat normaler geworden. En mis-

schien dat we daardoor met z’n allen ook wat efficiënter 

kunnen gaan werken.’ 

Hoe ben je betrokken geraakt bij NGinfra en 
het TC Waarde van Infrastructuur?
‘Ik heb de deelname in het themacenter overgenomen 

van een collega. Op dat moment was ik bezig met het 
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meetbaar maken van impact binnen onze afdeling. Elk 

jaar stellen we doelen op, maar hoe zorgen we ervoor 

dat die doelen te meten zijn? Dat kan best lastig zijn. 

Het themacenter sluit daar mooi op aan, want dat is in 

feite ook wat we daar doen. Wat is onze maatschappe-

lijke impact? Kunnen we dat in kaart brengen? En hoe 

kunnen we dat met zijn allen op dezelfde manier doen? 

Daarvoor gebruiken we nu een model dat Alliander 

heeft ontwikkeld en al een aantal jaar gebruikt. Alle 

andere aangesloten infrapartijen varen daar nu eigenlijk 

op mee. Het zorgt ervoor dat we niet allemaal op ons ei-

gen houtje het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Iets 

wat veel geld, tijd en energie kost. Dat vind ik het mooie 

van NGinfra: dat we gebruik kunnen maken van elkaars 

kennis, waardoor we heel snel stappen kunnen zetten.’ 

Heb je al veel nieuwe kennis opgedaan door 
NGinfra?
‘Het leuke is dat je op deze manier eens kan zien hoe 

het er bij andere bedrijven aan toegaat. Zo heb ik wel-

eens in hoofdlijnen de nieuwe strategie van Schiphol 

uitgelegd en zij deden dat dan ook voor hun bedrijven. 

Het is leuk om van elkaar te horen waar je mee bezig 

bent, hoe je dat vormgeeft en uitwerkt binnen je bedrijf. 

Daardoor merk ik nu ook dat we allemaal toch best veel 

overeenkomsten hebben. Eigenlijk zijn we hetzelfde 

type bedrijf en ook qua cultuur sluit het mooi op elkaar 

aan. Dat wist ik eerder eigenlijk helemaal niet. We die-

nen allemaal een maatschappelijk doel. Met elkaar zijn 

wij verantwoordelijk voor de infrastructuur van Neder-

land. Samen staan we voor iets heel moois.’
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MOVICI aan boord bij NGinfra

‘Scenariogedreven 
simulaties maken 
keuzes sterker’
Sinds 1 augustus is SIM CI, ontwerper van scenariogedre-
ven simulaties op basis van gefundeerde modellen, onder-
deel van NGinfra. Daarmee heeft de van netwerkbeheer-
der Alliander overgekomen organisatie ook een andere 
naam gekregen: MOVICI. Met de nieuwe partner kunnen 
infrabeheerders inzichtelijk krijgen van de effecten zijn van 
verstoringen in de infrastructuur. Een gesprek met product 
owner Wessel Sluis: ‘Wij maken scenario’s voor infrastruc-
turen inzichtelijk.’ AUTEUR RONALD BRUINS BEELD: MOVICI

M
OVICI maakt Google 

Maps-achtige kaar-

ten die het verloop 

in de tijd laten zien; 

klip-en-klaar hoe de werkelijk-

heid kan zijn. Die simulaties doen 

levensecht aan. Of het nu gaat om 

overstromingsgevaar, de gevolgen 

van het veranderende klimaat, het 

uitvallen van stroom, vervoersmo-

daliteiten of de energietransitie. 

Compleet met wegen, vaarroutes, 

treinverbindingen, gebouwen, 

waterwegen enzovoorts. Zo 

maakt een eerder door SIM-CI 

doorgevoerde simulatie letterlijk 

zichtbaar dat delen van een stad 

snel overstromen als een sluis niet 

dicht kan gaan. In het scenario 

loopt water de stad in, waarna de 

stroom uitvalt omdat transforma-

toren onder water komen te staan. 

En dat raakt dan weer de telecom-

municatie. ‘Dat soort onderlinge 

verbanden tussen infrastructuren 

kunnen we zo heel inzichtelijk 

maken.’ 

Onderzoeksanalyse
MOVICI staat voor Modelling and 

Visualising Critical Infrastruc-

tures. Het begon ooit met een 

onderzoeksproject van netwerkbe-

heerder Alliander naar aanleiding 

van twee gecombineerde storingen 

in 2014. Daarbij zaten bewoners 

in Apeldoorn dagenlang zonder 

gas. Sluis: ‘De onderzoeksanalyse 

daarvan bracht aan het licht dat er 

voor miljoenen aan schade was. 

Wat zou er anders moeten naar 

aanleiding hiervan? En wat ging 

er mis?

Dat onderzoek was de aanleiding 

voor een zoektocht naar scena-

rioplanning en de mogelijkheden 

daarvoor. Eerst als start-up intern 

voor Alliander; in 2017 werden we 

een losstaand bedrijf dat zelfstan-

dig winst moest zien te maken.’ 

Talloze opdrachtgevers klopten 

aan, die zaten te springen om 

scenariogedreven simulaties geba-

seerd op de data van de werkelijk-

heid. Voor een verzekeraar simu-

leerde het bedrijf de gevolgen van 

massale regenbuien. ‘Zodat deze 

er de premie op kon berekenen.’ 

Het zevenkoppige team kon voor 

een willekeurige gemeente de 

gevolgen van een overstroming 

schetsen. Voor NGinfra deze ze 

dat met een beeld van de effecten 

door droogte op het vervoer van 

containers tussen de Maasvlakte 

en Dordrecht. ‘Maar ook brachten 

we de te nemen maatregelen in 

beeld die de problemen kunnen 
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verhelpen. In die casus is het zo 

dat de elektriciteitscentrales in de 

haven door de lange droge warme 

periode hun water niet meer 

voldoende kunnen koelen van-

wege milieurestricties. Hoe kun 

je dat scenario voorkomen door 

bijvoorbeeld een zonnepark aan te 

leggen?’ 

Openbaar toegankelijk
‘Veel van de data die we gebrui-

ken, zijn openbaar toegankelijk’, 

stelt Sluis. ‘Nu we onderdeel zijn 

van NGinfra kunnen we veel meer 

met de gegevens van de aangeslo-

ten partners werken. Daarnaast 

kun je data zelf af leiden uit di-

De simulaties over de Rotterdamse haven tonen het effect van een situatie waardoor containers niet meer 100 procent doorkomen 

richting Dordrecht, en van een situatie waar mitigaties (een zonnepark en de Blankenburgverbinding) het probleem verhelpen.
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verse bronnen daar waar data niet 

direct beschikbaar zijn. Wij zetten 

algoritmes in om data te gene-

reren die we niet hebben of niet 

krijgen. Met die data voeden we 

de simulatie. Omdat er satelliet-

foto’s zijn, kun je bijvoorbeeld ook 

ongeveer nagaan hoe het elektrici-

teitsnetwerk eruitziet en kun je de 

gevolgen inschatten.’ 

De zoektocht van Sluis en zijn 

collega’s begint bij een prangende 

vraag. ‘Wat willen we straks te 

zien krijgen? Oftewel: waar willen 

we antwoord op? De daaropvol-

gende vraag is dan: welke data 

hebben we daarvoor nodig? Stel, 

je wilt de bereikbaarheid van een 

stad weten. Dan kijk je wellicht 

naar hoe je snel van de ring naar 

het centrum van de stad kunt 

komen en vice versa. Vervolgens 

probeer je erachter te komen hoe-

veel minuten het reizigers kost om 

die afstand af te leggen via metro, 

trein en auto. Die gegevens stop 

je in een model dat je vervolgens 

in de tijd afspeelt alsof het video 

is. Na visualisatie kun je dan heel 

direct zien wat de bereikbaarheid 

is, ook als je een of meer factoren 

uit- of aanzet.’ 

Onderlinge afhankelijkheden
Een dergelijke simulatie is een 

spinnenweb van onderlinge af-

hankelijkheden. Waarbij modellen 

van meerdere infrabeheerders op 

elkaar kunnen aansluiten. ‘We 

bouwen in feite Nederland digitaal 

na om te kunnen oefenen met de 

gevolgen die het heeft als infrabe-

heerders ingrijpen in de werkelijk-

heid. Als je twee netwerken op 

elkaar aansluit, dan heb je twee 

mogelijke gevolgen. Als dat er drie 

zijn, dan gaat het naar zes. Als het 

vier zijn, dan wordt het twaalf en 

zo verder. Je hebt dan wel de re-

kenkracht van een computer nodig 

om dit te doorgronden en visueel 

te maken voor de mens.’ 

Dat wil MOVICI nu doen voor 

partners van NGinfra. ‘We hebben 

een jaar om ons te bewijzen, maar 

ik zie nu al dat we op de goede 

plek zitten bij NGinfra. De infra-

beheerders hebben veel data en 

wij kunnen daarmee een belang-

rijke rol spelen in het plotten van 

diverse plannen. Daarbij maken 

we inzichtelijk wat de gevolgen 

zijn voor de ene infrabeheerder als 

de ander wat onderneemt.’ 

Use cases 
Heel concreet heeft MOVICI 

al meerdere use cases, zoals 

de projecten worden genoemd, 

aangenomen. De simulatoren 

gaan meewerken aan SIVOON, 

de samenwerking van infrabe-

heerders voor het veilig omgaan 

met de ondergrond in Nederland. 

‘Nu we onderdeel zijn 
van NGinfra kunnen 

we veel meer met 
de gegevens van de 
aangesloten partners 

werken’
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Die veiligheid gaat onder andere 

over nog niet ontplofte projectie-

len, bijvoorbeeld uit de Tweede 

Wereldoorlog. Ze duiken ook in de 

gevolgen van de Japanse duizend-

knoop die een probleem vormt 

voor betonelementen. Voor de 

Kreekraksluizen laat MOVICI zien 

wat een nabijgelegen windpark 

voor nut kan hebben. Dat project 

heet ‘Pompen als het waait’. 

Nog zo’n bijzonder project: ‘Een 

buis voor een sluis’. Om de vaart 

richting Antwerpen minder te 

belasten zou een buis aangelegd 

kunnen worden voor het transport 

van allerlei vloeistoffen. Dat kost 

minder dan een sluis. In dat on-

derzoek nemen we ook de sociale 

en maatschappelijke wenselijkheid 

mee. We onderzoeken dus wat de 

beste keuze zou zijn.’ 

Leveringszekerheid
Het eerdere voorbeeld van de be-

reikbaarheid blijkt niet helemaal 

willekeurig gekozen. ‘We doen 

onderzoek naar de bereikbaarheid 

van Rotterdam. Daarbij gaan we 

samenwerken met onderzoekers 

van de Rijksuniversiteit Gronin-

gen en de Universiteit Twente in 

het zogeheten project ‘Responsive 

Infrastructure through Respon-

sive Institutions’ oftewel RITRI.’ 

Daarnaast houdt MOVICI zich 

bezig met scenario’s voor onder-

houd en investeringen in leve-

ringszekerheid. ‘Waar voeren de 

infrabeheerders werkzaamheden 

uit en hoe zijn deze van invloed 

op andere netwerken?’ Als laatste 

project waar MOVICI bij betrok-

ken is, noemt Sluis een digital 

twin van de ondergrondse leidin-

gen en kabels. ‘Zodat een infra-

beheerder kan zien waar hij wel 

of niet de grond in kan. En waar 

eventueel gezamenlijk kan worden 

opgetrokken om bijvoorbeeld ver-

vanging te plegen.’ 

MOVICI is binnen twee maanden 

na toetreding in het diepe gedo-

ken, stelt Sluis. ‘Ik zie dat we een 

mooie en belangrijke rol kunnen 

spelen bij het visualiseren van de 

gevolgen van beslissingen over 

infrastructuren. We geven daarbij 

ruimtelijk inzicht in de toekomst 

van vraagstukken als de energie-

transitie of de veranderingen in 

het klimaat. We dragen daardoor 

bij aan de veerkracht en veiligheid 

van infrastructuren en assets.’ 

Maar dat kan niet zonder data 

van de infrabeheerders, stelt 

Sluis. ‘De partners van NGinfra 

hebben lef getoond door ons aan 

boord te halen. Nu zouden we 

tussen infrabeheerders data – 

let wel, beveiligd en wel – kun-

nen delen. Zo maken we samen 

de geïntegreerde onderbouwing 

van keuzes over infrastructuur 

sterker.’

‘We maken inzichtelijk 
wat de gevolgen 
zijn voor de ene 
infrabeheerder 

als de andere wat 
onderneemt’
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Railforum Congres brengt energie- 
en ov-sector nader tot elkaar

‘Wacht niet op de 
betere technologie 
van morgen’
De ov-sector en energiesector werken samen aan een duurzame toekomst. Maar dat 
samenwerken is makkelijker gezegd dan gedaan, blijkt in de praktijk. Reden voor het 
Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor (PDOVS), NGinfra en Railforum om de 
handen ineen te slaan en een onlinecongres te houden op vrijdag 9 oktober. Met als 
doel om een brug te slaan tussen de twee sectoren. AUTEUR ANOEK VAN DER RIET

W
at kunnen de 

energie- en ov-

sector voor elkaar 

betekenen? Hoe 

kunnen ze elkaar helpen en waar 

komen ze elkaar daadwerkelijk 

tegen? Op veel vlakken, zo blijkt al 

snel tijdens het Railforum Online-

congres Energie en ov-sector, samen 

naar een duurzame toekomst. 

Pier Eringa, CEO Transdev en voor-

zitter NGinfra, Koen Eising, CSR-

director Alliander en trekker van 

het NGinfra themacenter Waarde 

van Infrastructuur, en Sacha Göd-

deke , directeur duurzaamheid NS, 

trapten het congres onder leiding 

van host Rogier Elshout af met een 

discussie. Want als het Neder-

landse openbare vervoer volledig op 

groene energie moet gaan draaien, 

dan is er heel veel van die groene 

energie nodig. En dat moet ook nog 

eens op de juiste plek, op de juiste 

tijd beschikbaar zijn. ‘Het zijn veel 

kip-eivragen’, begint Elshout. ‘Maar 

als iedereen gaat zitten wachten op 

de betere technologie van morgen, 

dan komt die technologie er niet. 

Hoe voorkomen we dat iedereen 

op elkaar wacht?’ Als het aan de 

congresbezoekers thuis ligt, die 

interactief deelnemen door via 

onlineapplicatie Menti hun mening 

te delen, is het antwoord simpel: 

gewoon doen!

Omdenken
Volgens Göddeke zou omdenken 

een oplossing kunnen zijn. Over 

de overstap van NS op windener-

gie zegt ze: ‘Daarbij hebben we 

heel erg gekeken naar hoe het wél 

kan, in plaats van alleen maar te 

focussen op waarom het niet zou 

lukken. Momenteel rijden onze 

treinen op jaarbasis gezien op 

groene energie, met windenergie 

vanaf de Noordzee. Maar als er 

geen windenergie beschikbaar is, 

omdat het niet waait bijvoorbeeld, 

dan gebruiken we wel fossiele 

brandstof. Daar willen we vanaf, 

maar daar is innovatie voor nodig. 

Daarom proberen we het nu an-

dersom te benaderen: hoe kunnen 

we onze treinen laten rijden met 

mínder energie? Dat is een andere 

manier van kijken binnen onze 

organisatie.’
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Gaan experimenteren
Volgens Eising  kan de creatie 

van maatschappelijke waarde 

alleen over de grenzen van 

infra heen plaatsvinden. ‘Alle 

infrabedrijven optimalise-

ren hun eigen terrein. Maar 

wat voor de een optimaal is, 

is dat niet voor het geheel. 

Netbeheerders worden al snel 

aangewezen als het zwarte 

schaap van de energietransitie, 

omdat ‘Alliander geen tijd heeft 

om op het net aan te sluiten’. Maar 

in werkelijkheid worden wij vaak 

overvallen door fantastische pro-

jecten, waar wij én het net niet op 

voorbereid zijn. 

Het is belangrijk om goed met 

elkaar in gesprek te gaan en over 

elkaars terrein heen te kijken. 

Waar ga jij wat doen? Zodat wij 

daarop kunnen anticiperen. Daar 

is leiderschap voor nodig. We moe-

ten gaan experimenteren, oplos-

singen bedenken die misschien 

niet helemaal gebruikelijk zijn 

en accepteren dat die mis-

schien niet honderd procent 

het allerbeste zijn. Beter is de 

vijand van het goede, want 

uiteindelijk gebeurt er dan 

helemaal niets.’

Regie pakken en gewoon 
doen

Maar wie pakt dan die regie? Wie 

zet die eerste stap? Want volgens 

de kijkers thuis is dat een van de 

kernen van het probleem. Evenals 

de huidige ‘ieder voor zich-menta-

liteit’. Daar biedt NGinfra een uit-

komst, vertelt Eringa. ‘Samen met 

de wetenschap kijken we naar wat 

er op ons afkomt en hoe we samen 

‘Het is belangrijk om 
goed met elkaar in 
gesprek te gaan en 
over elkaars terrein 

heen te kijken’
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de schouders eronder kunnen 

zetten. Zodat we dat stukje regie 

kunnen pakken. Er is een minis-

terie van infrastructuur, maar 

dat gaat niet over alles. Er zijn 

héél veel partijen bij betrok-

ken. Binnen NGinfra kunnen 

die partijen elkaar vinden en 

zorgen dat we elkaar niet ver-

rassen. Zodat we ons kunnen 

voorbereiden op de toekomst. 

Want daar zijn onze infra-

structuren nog niet klaar voor. 

Momenteel gaat het prima, het 

piept en kraakt nergens, maar dat 

gaat wel gebeuren. Daarin is het 

belangrijk dat we niet wachten op 

elkaar of op een of ander beleid, 

want dat duurt te lang. We moeten 

vanuit de praktijk samen zaken in 

de praktijk brengen en laten zien. 

Daar leer je ook van.’

Zero-emissionbussen
Een van de ov-partijen die dat 

heeft gedaan, is de RET met de 

uitrol van inmiddels 55 zero-

emissionbussen in Rotterdam. 

‘Dat heeft veel voeten in de aarde 

gehad’, vertelt Maurice Unck, 

CEO van RET, in gesprek met 

Olof van der Gaag, directeur van 

NVDE, en Bert Klerk, voorzitter 

van de Nationale Agenda, tijdens 

het tweede deel van de plenaire 

bijeenkomst. ‘We ontlasten Stedin, 

onze netbeheerder, doordat we een 

eigen laadplein hebben aangelegd 

waarbij we de groene stroom van 

ons metronet naar de bussen 

leiden.’

Belangrijk daarbij is wel, zegt 

Klerk, dat RET met andere ver-

voerders in gesprek gaat. ‘Het zou 

jammer zijn als de RET erin slaagt 

om een mooi netwerk van laad-

palen te realiseren, waar andere 

vervoerders geen gebruik van kun-

nen maken. Alleen het gesprek 

tussen die partijen schept onmid-

dellijk nieuwe kansen.’  Unck: 

‘Die gesprekken voeren we 

inderdaad al. We zien ook dat 

je niet alles voor jezelf moet 

doen. Je moet niet altijd zelf 

de eerste willen zijn en eigen 

oplossingen willen beden-

ken, want vaak is er al een 

oplossing. Je moet niet in je 

eigen hokje blijven zitten en je 

kaarten tegen de borst houden. 

Het is belangrijk open en transpa-

rant te zijn.’ 

Het is duidelijk: aan de ene kant 

moeten de ov- en energiesector 

vooraf beter met elkaar in gesprek 

gaan zodat de partijen geza-

menlijk met nieuwe initiatieven 

kunnen komen. Zonder elkaar te 

overrompelen of zelfs in de weg te 

zitten. ‘De mobiliteits- en ener-

giewereld zijn nog te veel aparte 

werelden. Terwijl we eigenlijk 

één zijn, met hetzelfde doel. Ons 

verwantschap is veel groter dan 

alleen de laadpaal waar we elkaar 

letterlijk tegenkomen’, zoals Van 

der Gaag dat zegt. Maar daarnaast 

is het vooral ook een kwestie van 

dóen en uitproberen. Want anders 

gebeurt er te weinig.

‘De mobiliteits- en 
energiewereld zijn 
nog te veel aparte 

werelden’



Normaal gesproken treft u hier een advertentie aan van Elba/REC. 

Elba/REC heeft ervoor gekozen deze keer de ruimte te gunnen aan FunFoundation.
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Onderzoeksprogramma Responsive Futures

Matchmaking zorgt 
voor connectie tussen 
wetenschap en praktijk
De verbinding zoeken tussen wetenschap en de NGinfra-partners. Dat is het idee achter 
het onderzoeksprogramma genaamd Responsive Futures: Modelling and Governance for 
Infrastructures in Transition. Het programma is tot stand gekomen door weer een samen-
werking, maar dan tussen NGinfra en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO). Onlangs vond de digitale aftrap plaats. AUTEUR MARTIJN SLOT
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H
et initiatief financiert in-

terdisciplinair onderzoek 

dat inzichten genereert 

voor de partners voor het 

ontwikkelen van een multi-infra-

structuursysteem. Dat systeem gaat 

over de grenzen van de traditionele 

infrastructuursilo’s heen en moet 

een brede besluitvorming faciliteren. 

Drie miljoen beschikbaar
NWO en NGinfra stelden een bud-

get beschikbaar van 3 miljoen euro. 

Dat budget is weer verdeeld in twee 

aparte potjes. Om in aanmerking 

te komen voor de 1 miljoen euro uit 

Type A moet een onderzoeksaan-

vraag een brede focus hebben. Het 

draait hierom om meer fundamen-

tele vragen. Eén project wordt met 

dit budget gefinancierd. 

Voor Type B-projecten is 2 miljoen 

euro ingeruimd. Hiermee financie-

ren de twee partijen vier projecten 

met een maximum van een 0,5 mil-

joen euro per stuk. In vergelijking 

met Type A-projecten moeten deze 

aanvragen een meer praktisch 

doelgericht onderzoekskarakter 

hebben. Of gericht zijn op snel 

toepasbare resultaten. Tot zo-

ver de uitgangspunten. Die 

uitgangspunten werden ver-

taald in een zogeheten call 

for proposals. Daarin werden 

onderzoekers door NGinfra 

en NWO opgeroepen om 

aan de slag te gaan met de te 

onderzoeken vragen.

Digitale aftrap
Tot 14 oktober kregen geïnteresseer-

de onderzoekers de mogelijkheid 

om zich aan te melden. In totaal 

maakten 27 onderzoeksgroepen 

gebruik van deze mogelijkheid. 

Zes dagen later vond vervolgens de 

eerste matchmakingbijeenkomst 

plaats. Het coronavirus stond helaas 

een fysieke bijeenkomst in de weg 

en dus werd een Zoom-meeting 

opgezet, met als voertaal Engels. 

Vanuit Amsterdam fungeerde 

Natasja van den Berg, expert op het 

gebied van burgerparticipatie en 

auteur van Praktisch Idealisme, als 

moderator. 

Na de aftrap van Van den Berg kreeg 

aanwezig lid van het NWO SGW-

domeinbestuur prof. dr. Harry Gar-

retsen het woord. De econoom en 

wetenschapper, verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, proefde 

veel enthousiasme onder de deel-

nemers en vond dat er veel goede 

ideeën waren. ‘We staan voor een 

tijd met veel uitdagingen. Er is een 

toenemende rol van data en data-

analyse. Dat laat de coronacrisis ons 

nog beter zien. De NGinfra-partners 

hebben bewezen klaar te zijn en 

te willen zijn voor de uitdagingen. 

Dit onderzoeksprogramma is een 

prachtig initiatief om de connectie 

te maken tussen de wetenschap en 

de praktijk. Een goede samenwer-

king is namelijk essentieel om de 

toekomstige uitdagingen het hoofd 

te bieden. Ik denk dat dit als een 

goed voorbeeld kan dienen voor 

wetenschappers en andere sectoren 

hoe de samenwerking vormgegeven 

kan worden.’

Van elkaar leren
Dr. Wijnand Veeneman, weten-

schappelijk directeur van NGinfra 

en tevens verbonden aan TU Delft, 

benadrukte dat veel uitdagingen 

hetzelfde zijn voor infrabeheerders. 

‘Nieuwe vormen van energie, urba-

nisatie en de behoefde aan circula-

riteit zijn voorbeelden van transities 

waar infrabeheerders mee te maken 

hebben. Het is daarom noodzakelijk 

om van elkaar te leren. Tevens is 

onderlinge afstemming essentieel 

om verschillende infrastructuren en 

het beheer ervan toekomstbestendig 

te maken.

Het is een feit dat de infrastructuur, 

in de snel reagerende wereld waarin 

we leven, gaat veranderen. Het is 

de vraag hoe we dat met z’n allen 

moeten oppakken en hoe dat past in 

de samenleving. Dat is de uitdaging 

en daarom zoeken we de samenwer-

king op met de wetenschap. Ik hoop 

dat we de ideeën die gepitcht wor-

den, kunnen uitwerken tot concrete 

plannen.’

27 pitches van drie minuten
Na de woorden van Harry Garret-

sen en Wijnand Veeneman was het 

tijd voor de 27 onderzoekers om 

hun ideeën te pitchen. Zij kregen 

‘Dit onderzoeks - 
programma is een 

prachtig initiatief om 
de connectie te maken 
tussen de wetenschap 

en de praktijk’
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van moderator Natasja van den Berg 

3 minuten de tijd – en geen seconde 

langer – om hun verhaal aan de 

hand van slides te presenteren. De 

pitches kwamen van diverse univer-

siteiten uit heel Nederland.

De ideeën waren gevarieerd. Van 

een mensgericht perspectief gericht 

op sociaal-technische wisselwer-

king tussen menselijk mobiliteits-

gedrag en de digitale infrastruc-

tuur, tot vragen over hoe multiteam 

systems (MTSs) kunnen bijdragen 

aan het optimaliseren van samen-

werking tussen infrabedrijven. En 

hoe infrabedrijven moeten inspelen 

op de veranderende verwachtingen 

van stakeholders, de bigdatarevolu-

tie in management en een groei-

ende nadruk op duurzaamheid. 

Uitwerking
Na de pitches, die voor alle onder-

zoekers te zien en horen waren, 

kwamen de speeddates. De onder-

zoekers kregen een kwartier de 

tijd om in gesprek te gaan met een 

NGinfra-partner om nader kennis 

te maken en hun idee verder te be-

spreken. De onderzoekers moeten 

een consortium samenstellen met 

minimaal drie NGinfra-partners.

Zij kregen enkele weken om hun 

idee op eigen initiatief uit te werken 

tot een concreet plan en verder 

contact te zoeken met de tijdens de 

matchmaking gevonden NGinfra-

partners. Vervolgens vindt op 1 

december een tweede matchma-

kingbijeenkomst plaats, waarna de 

definitieve onderzoeksvoorstellen 

op 26 januari 2021 af moeten zijn. 

Financiering
Nadat de definitieve 

onderzoeksvoorstellen 

zijn ingediend, vindt 

de beoordeling plaats. 

Een voorstel wordt 

door onafhanke-

lijke beoordelaars 

voor vijftig procent 

beoordeeld op weten-

schappelijke kwaliteit 

en voor vijftig procent 

op relevantie voor het 

NGinfra-programma. 

Tenminste twee internatio-

nale, onafhankelijke referenten 

(vaak wetenschappers in dezelfde 

hoek) beoordelen de goedgekeurde 

aanvragen. In een weerwoord kun-

nen aanvragers schriftelijk reageren 

op de rapporten van de referenten. 

Op basis van de aanvraag, de refe-

rentenrapporten en het weerwoord 

geeft de internationale beoordelings-

commissie een advies aan het NWO 

SGW-domeinbestuur over het al 

dan niet in aanmerking komen voor 

financiering van een projectvoorstel. 

Alleen aanvragen met een kwalifi-

catie ‘excellent’ of ‘zeer goed’ komen 

uiteindelijk in aanmerking voor 

financiering.

En hoe dan verder?
Aan het definitieve voorstel, wat full 

proposal wordt genoemd, wordt niet 

meer gesleuteld. Anthony Gadsdon, 

policy advisor van de NWO, vertelt 

over het verdere verloop: ‘Als dit 

voorstel vervolgens financiering 

toegekend krijgt, moet de project-

leider aan de slag om het project 

ten uitvoer te 

brengen. Dat is een 

kwestie van het juiste personeel, 

bijvoorbeeld PhD-studenten of post-

doctorale onderzoekers aanstellen 

en dan het onderzoek starten. Dan 

is het afhankelijk van het voorstel 

wat de rol van de partners is.’

Consortium volgen
Het is verplicht om met hen een 

consortium te vormen om onder-

zoek te doen, stelt Gadsdon. ‘Dat be-

tekent concreet dat de onderzoekers 

een idee hebben van het onderzoek 

dat ze bij de infrabedrijven kunnen 

doen. Ze verzamelen dan bij of met 

die bedrijven data. Zo kan het zijn 

dat er rauwe, kwantitatieve data wor-

den gedeeld of dat de onderzoeker 

interviews houdt om kwalitatieve 

data te vergaren. Het kan zijn dat 

een onderzoeker daarvoor 1 dag per 

week bij de NGinfra-partner werkt 

aan haar of zijn onderzoek zodat de 

betrokkenheid wordt vergoot. Dat 

is allemaal wel afhankelijk van de 

opzet. Vaak begint een PhD-student 

met een literatuuronderzoek en 

volgt de dataverzameling later.

Na toekenningen neemt NWO de 

rol aan van beheerder. Wij volgen de 

projecten via jaarlijkse of tweejaar-

lijkse voortgangsrapportages en 

financiële verantwoordingen. In dit 

geval is NGinfra nauw betrokken 

bij dit proces en monitoren we de 

voortgang met hen samen.’

Responsive Innovations
Het onderzoeksprogramma Responsive Futures is de tweede samenwerking 
tussen NGinfra en de NWO. Het is een vervolg op de call Responsive 
Innovations, een programma dat werd gegund in de zomer van 2017. Voor 
deze call was ook 3 miljoen euro beschikbaar; de zes onderzoeksprojecten 
zijn momenteel in uitvoering.  De projecten zijn gericht op de uitdagingen 
rondom de verstedelijking, overgang naar data en de energietransitie.

Alleen aanvragen 
met een kwalificatie 
‘excellent’ of ‘zeer 

goed’ komen uiteindelijk 
in aanmerking voor 

financiering.
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Onderzoek levert nieuwe handvatten 
op voor samenwerking

‘Omgaan met  
onzekerheden zijn 
we niet gewend’
Bij het onderzoek Design to Manage Interconnected Infrastructures bekijken  
universitair docent Mark de Bruijne en PhD-kandidaat Oddrun Røsok hoe infra-
beheerders hun belangen beter kunnen borgen als ze samen optrekken. Het vier 
jaar durende onderzoek is een rondgang langs terreinen als risicomanagement, 
project management en het omgaan met onzekerheden. AUTEUR RONALD BRUINS

D
e Bruijne schetst eerst het beeld van een 

Nederland waarin veel infrastructuren elkaar 

kruisen. ‘De nadruk ligt vaak op het aanleg-

gen van nieuwe infrastructuur en hoe dat 

beter en goedkoper kan. Maar daar komt, vanwege de 

postzegel die Nederland is, een keer een eind aan. Want 

als je telkens wat bijbouwt, nemen de beheerskosten 

ook toe.’ Daarmee heeft de universitair docent meteen 

een dilemma te pakken. ‘Namelijk, als je niet genoeg 

bouwt, ga je niet mee met de tijd. In essentie is dat de 

grote vraag voor de infrabeheerder; het is zonde voor de 

maatschappij om te veel geld uit te geven, maar je wilt 

wel met de ontwikkelingen in diezelfde maatschappij 

meegaan.’ 

Fundamentele keuzes 
Bij dergelijke keuzes kruisen de wegen van infrabe-

heerders elkaar vaker en vaker. ‘Als we bijvoorbeeld een 

gebied op de schop nemen, dan moeten we van elkaar 

als infrabeheerders weten welke uitgangspunten we 

hanteren; voor het ontwerp van de infrastructuur en 

voor de keuzes over beheer en onderhoud. Je moet uit je 

eigen silo breken en over de schutting kijken, zodat je 

samen fundamentele keuzes maakt. En die keuzes zijn 

altijd met onzekerheden omgeven, omdat je niet exact 

weet wat de toekomst brengt. Je moet daarom het ge-

sprek aangaan over wat je niet weet en wat de onzeker-

heden voor jou als infrabeheerder zijn. Bijvoorbeeld over 

klimaatrisico’s en hoe deze zich gaan manifesteren.’ 

Dat is de infrawereld nog niet gewoon, stelt De Bruijne. 

‘We hebben de neiging om zekerheden te willen en die 

zekerheid willen we uitstralen. Bijvoorbeeld tijdens pro-

jecten, maar ook richting beleidsmakers en de politiek. 

Het is een uitdaging om de dingen aan te geven die we 

niet weten.’ 

Duik in de literatuur 
PhD-onderzoeker Oddrun Røsok uit Noorwegen trad 
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voor dit onderzoek in september 

2018 aan bij de TU Delft. Het 

eerste wat ze deed was een 

diepe duik in de literatuur 

over risicomanagement, het 

management van onzekerhe-

den en projectmanagement. 

‘In die literatuur wordt vaak 

uitgegaan van het structureren 

van risico’s en de stappen die 

je neemt in projecten. Hooguit 

heeft men het over risico’s en hoe 

je daarmee om moet gaan, maar een 

risico is wat anders dan een onzeker-

heid. Een risico kun je zien aankomen en 

daar kun je maatregelen voor treffen, maar dat 

kan niet bij onzekerheden. Hoe we onzekerheden ma-

nagen is nog weinig onderzocht. Dat is dus ook de focus 

van dit onderzoek.’ 

Het literatuuronderzoek is het fundament, zegt Rø-

sok. Daarbij stuitte ze nu al op interessante begrippen: 

‘Uncoupling en practical drift. Je kunt met procedures 

voor projectmanagement tijdens 

samenwerkingen zo ver gaan dat 

je alles tot in detail hebt om-

schreven, maar hoe werkt dat 

in de praktijk? Hoe verhouden 

daadwerkelijke processen in 

de praktijk zich tot procedu-

res? In de loop der tijd zullen 

centraal ontwikkelde, maar 

lokaal onwerkbare procedures 

het verliezen van praktische 

handelingen als ogenschijnlijk 

niemand daar last van heeft. Lang-

zaamaan raakt lokaal efficiënt gedrag 

geaccepteerd. Ik onderzoek of en hoe deze 

processen het management van onzekerheid raakt 

bij gezamenlijke infrastructuurvervangingsprojecten.’

Normalisatie van afwijkingen 
Een derde begrip dat Røsok tegenkwam is de norma-

lisatie van de afwijkingen. ‘Dat is een concept van de 

Amerikaanse socioloog Diane Vaughan die het veron-

gelukken van de spaceshuttle Challenger onderzocht. 

Zij kwam erachter dat een verziekte werksfeer bij NASA 

leidde tot het accepteren van afwijkingen.’ De space-

shuttle verongelukte door een fout met een rubberen 

afsluitring tussen de twee onderdelen van de rechter-

stuwraket. Een rapport concludeerde echter dat dit 

technische defect niet op zichzelf stond. Dat het 

ongeluk überhaupt had kunnen gebeuren, 

lag aan de wijze van werken binnen NASA. 

Experts hadden er al jarenlang op gewe-

zen dat de ringen onbetrouwbaar waren, 

maar NASA had niets gedaan om dit 

te corrigeren. Sterker nog, ze hadden 

lanceringen gewoon door laten gaan, 

terwijl ingenieurs van de fabrikant 

van de stuwraketten dit sterk hadden 

afgeraden.

Røsok: ‘Langzaam maar zeker werd 

door medewerkers van de procedures 

afgeweken en deze afwijking werd 

normaal. Tot het punt dat medewerkers 

zelfs niet meer wisten dat ze afweken 

een regel. Dat heeft veel te maken met 

de cultuur van de samenwerking en de 

complexiteit van een project.’ 

Integrale leidingentunnel 
Parallel aan het literatuuronderzoek legde Røsok 

via NGinfra contact met netwerkbeheerder Allian-

der. ‘Om te kijken hoe de managers van Alliander in de 

praktijk met onzekerheden tijdens de aanleg van de inte-

grale leidingentunnel aan de Mahlerlaan in Amsterdam 

omgingen, een project dat in 2005 werd afgerond.’ Deze 

‘Het is een 
uitdaging om de 

dingen aan te geven 
die we niet weten’

Oddrun Røsok: ‘Bedoeling is nooit om een zondebok aan te wijzen, maar om te leren 

over hoe onzekerheden werden gemanaged. We willen juist leren van de ervaringen.’
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Leidraad in de maak 
voor het managen 
van onzekerheid.

leidingentunnel ligt vol kabels en leidingen. 

Elektriciteit, waterleiding, gas, rioleringsbui-

zen en stadsverwarming, het loopt allemaal 

door één tunnelbuis. Uiteindelijk bleek 

dat er in de leidingentunnel onvoldoen-

de ruimte was. Dat had te maken met 

de dikte en stijfheid van kabels waar 

te weinig rekening mee was gehou-

den. ‘Omdat het jaren geleden is, 

kunnen we wat vrijer kijken naar de 

lessen die we uit het verloop van dat 

project kunnen trekken. Bedoeling 

is nooit om een zondebok aan te 

wijzen, maar om te leren over hoe 

onzekerheden werden gemanaged 

tijdens het project. We willen juist le-

ren van de ervaringen.’ Daar is Røsok 

nog volop mee bezig. 

Deel uitmaken van het team
Dat is nog niet alles. Ze wil ook een 

gezamenlijk infrastructureel project van 

het vliegveld in Bergen in haar vaderland 

Noorwegen onder de loep nemen en de omgang 

met onzekerheden vergelijken met de werkwijze in 

Nederland. Het project in Bergen betrof de aanleg van 

een tramstation, naast een van de luchthaventerminals. 

Ze zoekt nog naar een casus in Nederland. Richting 

het eind van haar PhD-onderzoek zou Røsok de kennis 

en lessen over het managen van onzekerheden tijdens 

gezamenlijke infrastructuurprojecten graag in de 

praktijk brengen. ‘Ik zou dan deel willen uitmaken van 

een projectteam en met hen mijn opgedane kennis over 

het omgaan met onzekerheden willen toepassen. Die 

manier van onderzoeken heet action research, maar ik 

zoek nog naar een geschikt project. Corona maakt 

die zoektocht niet gemakkelijk. Mochten de 

infrabeheerders aangesloten bij NGinfra 

een gezamenlijk vervangingsproject 

voor me hebben waarin ik kan mee-

draaien, dan houd ik me aanbe-

volen. ‘ Røsok is bereikbaar via 

o.p.rosok@tudelft.nl. 

Dicht op de huid 
Røsok gaat na al dat werk aan 

de slag om concrete handvatten 

en richtlijnen te ontwikkelen 

voor gezamenlijke infrapro-

jecten. Die maken dat partijen 

binnen NGinfra die samen op-

trekken een soort leidraad voor het 

managen van onzekerheid hebben. De 

Bruijne: ‘Dit onderzoek zit in feite heel 

dicht op de huid van de infrabeheerders om te kijken 

wat er in projecten gebeurt. Daarbij willen we samen 

met de betrokken infrabeheerders in een lerende modus 

terechtkomen. Het gaat over hoe je het gesprek aangaat 

over risico’s, maar vooral over onzekerheden.’ 

Dat geeft heel concreet samenwerking in de 

praktijk vorm; een praktijk waarin de 

paden van infrabeheerders elkaar meer 

en meer kruisen. ‘Uiteindelijk wil 

je naar een Nederland toe waarin 

infrabeheerders meer met elkaar 

in gesprek gaan en plannen voor 

de komende 1, 2, 3, 5 en zelfs 

10 jaar met elkaar delen, zodat 

deze op elkaar ingrijpen en 

– als dat mogelijk is – elkaar 

versterken. Af en toe gebeurt 

dat al wel, maar nog lang niet 

structureel. Dat heeft ook te 

maken met dat we het moeilijk 

vinden om onzekerheden te delen. 

We moeten in de wereld van infra-

structuur vaker durven te zeggen wat 

we niet weten.’

Mark de Bruijne: ‘Het gaat over hoe je het gesprek aangaat over risico’s, maar vooral 

over onzekerheden. Samen met de betrokken infrabeheerders willen we in een lerende 

modus terechtkomen.’



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. Ons software-

platform MOVICI modelleert, visualiseert en analyseert 

cross sectorale vraagstukken. Daarom brengen we het 

vakblad NGinfraMagazine op de markt en organiseren 

we jaarlijks het congres NGinfraTrends.  
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T H E M A C E N T E R 

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

den en voeten geven en zichtbaar kr椀樀gen op 

 

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

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

van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 

data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 

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

WAARDE VAN  

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

T H E M A C E N T E R 

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

T H E M A C E N T E R 

TOEKOMST  

VERKENNEN
Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft 
een levensduur die langer is dan de snelheid 
waarmee nieuwe (maatschappel椀樀ke en tech-
nologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is 
de huidige infrastructuur nog wel passend b椀樀 
toekomstige behoeften van de samenleving?   
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Meer weten over ISNGI: www.isngi.org
Vragen/contact: ISNGI2021@nginfra.nl

15-17 SEPTEMBER 2021
ROTTERDAM

Via www.easychair.org/cfp/isngi2021 kunt u 
zich inschrijven als u uw onderzoek wilt presenteren 

of een workshop of special session wilt verzorgen. 

De COVID 19 pandemie heeft een enorme 

impact op ieders leven. Onze samenleving 

blijkt kwetsbaar. Maar ondanks de pandemie 

draait de samenleving op een solide basis van 

infrastructuur. Het gebruik van infra is enorm 

veranderd. In plaats van reizen over weg en 

spoor en door de lucht stapten we over op 

de digitale snelweg. We kopen nog meer via 

internet en de pakketbezorgers brengen onze 

boodschappen thuis. De infrastructuur draait en 

houdt de samenleving draaiend. 

De ontwikkeling van ‘next generation 

infrastructure’ is een wereldwijde uitdaging. 

Wereldwijd hebben landen te maken met het 

klimaatvraagstuk, digitalisering, urbanisatie en 

energietransitie. Infrastructuur is de sleutel voor 

al die transities. ISNGI 2021 biedt experts uit 

de praktijk en de wetenschap een platform om 

kennis uit te wisselen en tot nieuwe inzichten te 

komen. ISNGI gaat over sectoren en silo’s heen 

en zoekt cross sectorale antwoorden vanuit 

verschillende disciplines. 

ISNGI 2021 nodigt knappe koppen uit 

het bedrijfsleven, van infrabeheerders, de 

wetenschap en de overheid uit hun resultaten, 

ervaringen en bevindingen te delen met collega’s 

uit de hele wereld. 


