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INFRA IN  BEELD  

Geluidsribbels 
internationaal geroemd

Met dit park hebben H+N+S Landschapsarchitecten 

en Royal Schiphol Group onlangs de Jay Hollings-

worth Speas Airport Award gewonnen. Landartpark 

Buitenschot levert op een innovatie wijze een bijdrage 

aan het verbeteren van de relatie tussen luchthavens 

en de directe omgeving. Het park bestaat uit lage 

heuvels, ‘grondribbels’, die ervaren geluidsoverlast 

van opstijgende vliegtuigen doen afnemen. Het 

grondgeluid wordt hierdoor met 4 dB verminderd. Het 

park ligt ten noorden van Hoofddorp. Begin dit jaar 

werden bij de Polderbaan extra ribbels aangelegd, 

welke op dit moment worden ingezaaid met gras.

 

Naast de geluidwerende heeft het park, dat open-

baar toegankelijk is, ook een recreatieve functie. 

De bij het ontwerp betrokken kunstenaar Paul de 

Kort maakte een tweetal kunstwerken: een ‘Luiste-

rend Oor’, waar bezoekers in kunnen staan en het 

omgevingsgeluid versterkt kunnen horen, en een 

ruitvormige vijver waar bezoekers op een brug met 

golfmechaniek zelf ribbelpatronen in het wateropper-

vlak kunnen maken.

Beeld: Your Captain luchtfotografie





Jaap zorgt, samen met zijn bijna 4000 ProRail-collega’s, dat Nederland in beweging blijft. Dagelijks 

verplaatsen 1,2 miljoen reizigers en tienduizenden tonnen aan goederen zich over een van de aller drukste 

spoorwegnetwerken ter wereld. Deze gigantische 24-uursoperatie vraagt steeds weer om bijzondere 

oplossingen. Bijvoorbeeld overwegalarmbellen die hun decibelsterkte aanpassen aan de omgevings-

geluiden en daardoor geen onnodige hinder opleveren. Dit zijn ideeën uit hoofden van mensen die het 

verschil maken. Mensen zoals Jaap. Die zoeken we ook voor asset management, waar gewerkt wordt 

aan de nieuwbouw en het onderhoud van spoor, stations, tunnels, viaducten en overwegen.

Starters en ervaren technici voor asset management
Je hebt een hbo- of wo-diploma in een technische richting en staat met 1 – 3 jaar werkervaring aan het 

begin van je carrière of je heb al de nodige ervaring binnen de civiele techniek. Je houdt van aanpakken, 

neemt verantwoording en verzint graag bijzondere oplossingen. In dat geval kun je bij ProRail aan de 

slag in diverse functies in uiteenlopende disciplines:

(Junior) asset manager
In deze functie werk jij op het snijvlak van techniek, informatie, logistiek en financiën. Samen met de 

tracémanager, auditeur, hoofdtoetser en inspecteurs werk je aan het 24/7 borgen van de beschikbaar-

heid en veilige berijdbaarheid van het spoor in het contractgebied. Je bent gericht op de operationele 

zaken zoals het voorkomen van storingen, afhandelen van klant- en vervoerdersvragen en afstemming 

met projectwerkzaamheden. We hebben meerdere vacatures op junior en medior niveau.

Civiel Specialist asset management Spoor
Je bent hét kenniscontact voor beheer en onderhoud van de bestaande spoorinfrastructuur en voor de uit 

te voeren bouwprojecten. Je zorgt ervoor dat de kennis up-to-date blijft en dat het wordt ingebracht bij 

het onderhouden, verbeteren en bouwen van draagsystemen (o.a. baanlichamen, funderingsconstructies 

en tunnels. Je hebt een passie voor techniek en weet anderen hierin mee te nemen. ProRail bied je volop 

mogelijkheden om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Daarom kun je bij ProRail opleidingen volgen 

onder werktijd en bieden we een goede balans tussen werk en privé. 

Meer weten over deze of andere functies, de eisen of de arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met 

Desirée ter Haar, T 06 39 30 37 08 of desiree.terhaar@prorail.nl.

wat wordt jouw moment

Systeemspecialist

Jaap Strietman

weet plotseling hoe

je geluidsoverlast

rondom spoorweg-

overgangen kunt  

terugdringen.

02:11
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Van ons allen, met ons allen 
Infrastructuur voorziet in een groot 

maatschappelijk belang. Tegelijker-

tijd legt het een langdurige claim op 

ruimte, die veel belangen raakt. Zo 

is op dit moment de (ontwerp) Struc-

tuurvisie Ondergrond (Strong) zeer 

actueel, waarin nationale belangen 

in de ondergrond worden vastge-

legd. Denk hierbij aan mijnbouwac-

tiviteiten zoals olie- en gaswinning, 

gebruik van aardwarmte en opslag 

in de ondergrond (hernieuwbare 

energie) en de winning van drinkwa-

ter. De ondergrond wordt daarnaast 

meer en meer gebruikt voor vervoer 

en kabels en leidingen. Het is nood-

zakelijk, maar zeer complex om een 

toekomstbestendige balans te vinden 

tussen deze verschillende belangen 

in de ondergrond. Als voorbeeld de 

ondergrondse opslag van kernafval. 

Dit raakt onze generatie, toekomsti-

ge generaties en kan grote gevolgen 

hebben op het gebied van veilig-

heid, kwaliteit en kosten.

Toekomst begint vandaag

Vanwege de lange termijn en de 

hoge kosten van infrastructuur, is 

toekomst verkennen van groot be-

lang. Er is een spanningsveld tussen 

de lange periode waarin infrastruc-

tuur (technisch, economisch) moet 

worden afgeschreven en de korte 

tijdshorizon van allerlei ontwik-

kelingen zoals veranderingen in 

politiek, publieke opinie en techno-

logie. Het toekomstbestendig maken 

van infrastructuren is een uitdaging 

voor de infrabeheerders, met name 

het vergroten van de responsiviteit 

[pagina 26]. Van oudsher zijn infra-

beheerders sterk gericht op stabiliteit 

en robuustheid. Aan de andere kant 

vraagt toekomstbestendigheid om het 

actief en tijdig inspelen op ontwikke-

lingen, wat juist vraagt om flexibili-

teit en lenigheid van de infrastruc-

tuur en de beherende organisatie 

[pagina 34]. En in dit spanningsveld 

van stabiliteit en verandering dient 

te allen tijde de gebruiker centraal te 

staan [pagina 32].

Spiegel voor

Als Themacenter Toekomst Verken-

nen hebben we ons afgelopen jaar 

beziggehouden met het opstellen van 

een zelfportret. Op welke manier 

doen de verschillende infrapartners 

aan toekomst verkennen en wat zijn 

hierin overeenkomsten en verschillen 

[pagina 12]? Voortbordurend op de 

opgedane inzichten hebben we voor 

komend jaar twee speerpunten waar 

we ons op willen richten. We willen 

onderzoeken welke ontwikkelingen 

de verschillende infrabeheerders 

op dit moment op de radar heb-

ben staan en welke strategieën er 

klaarliggen om responsief op die 

ontwikkelingen in te spelen [pagina 

18]. Daarnaast is er een specifieke 

ontwikkeling waar we meer kennis 

over willen ontwikkelen en delen, 

namelijk CO2-neutraliteit. Als 

themacenter willen we gezamen-

lijk toekomstbeelden verkennen en 

schetsen ten aanzien van de rol die 

infrabeheerders kunnen spelen in 

het pad naar een klimaatneutrale 

wereld, op zo’n manier als dat ook 

voor openbaar vervoer is gedaan 

[pagina 44]. Deze thema’s stellen we 

centraal omdat, net als bij kernafval, 

de impact enorm is en het zowel 

onze als toekomstige generaties 

aangaat.

Namens Themacenter Toekomst 

Verkennen,

Rian Kloosterman 

en Vincent de Gooyert 

Trekkers Themacenter
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Zelfportret toekomst verkennen

‘Zeg, hoe 
doe jij dat 
eigenlijk, 
toekomst 

verkennen?’
Elke infrabeheerder heeft zijn eigen 

toekomstverkenningsproces. Top-down of 
bottom-up. Centraal of decentraal. Themacenter 
Toekomst Verkennen maakte een zelfportret met 
overeenkomsten en verschillen tussen de zes 
infrabeheerders. Want, hoe doet die ander  

dat nu eigenlijk? 
DOOR PATRICK VAN DER DUIN

H
oe gebruiken we onze infrastructuur in 2050? 

Het antwoord op deze vraag weten we geen 

van allen. Maar dat betekent niet dat naar de 

toekomst kijken geen zin heeft. Sterker nog, 

juist als de toekomst onzeker is en het speelveld onder 

invloed van maatschappelijke trends voortdurend veran-

dert, is de toekomst verkennen noodzaak. 

Gegeven de lange doorlooptijd van onze netwerken is 

dit voor infrabeheerders niets nieuws. De investeringen 

kennen doorgaans weinig flexibiliteit, dus hoe eerder 

nieuwe trends en ontwikkelingen kunnen worden opge-

spoord, des te kleiner de kans is dat we hierin missers 

maken. Hoe infrabeheerders naar de toekomst kijken 

verschilt per beheerder. Themacenter Toekomst Verken-

nen deed onderzoek naar de wijze waarop verschillende 

infrasectoren toekomstverkenningen doen met als doel: 

leren van elkaars best practices. 

1. Van toekomstonderzoek naar innovatie
Onderzoek doen naar toekomstige ontwikkelingen is 
één, er vervolgens ook daadwerkelijk op anticiperen 
is een lastigere vervolgstap. Die stap tussen onderzoek 
en innovatie kan op vier manieren* worden gezet, 
waarvan er drie veel voorkomend zijn in de infrasec-
tor. 
• Technology-driven: men signaleert een bepaalde 

technologie, dat dient als startpunt van innovatie. 
• Demand-driven: er komt een vraag uit de markt 

op basis waarvan de innovatie wordt gestart. 
• Hybride: een combinatie van vraag- en technolo-

giegestuurd, waarbij geen lineair patroon gevolgd 
wordt. 

Vaak komen alle manieren voor bij individuele infra-
beheerders. Er is echter wel een zwaartepunt aan 
te duiden. Daarbij geldt dat de concurrentiepositie 
waarin een netbeheerder zich bevindt een belangrijke 
pijler is. Infrabeheerders als Schiphol en het Haven-
bedrijf Rotterdam bevinden zich in een zeer concur-
rerende markt, waarin ze voortdurend de strijd moeten 
aangaan met andere havens en luchthavens wereld-
wijd. Waterbedrijf Vitens bevindt zich in een monopo-
liemarkt, waarin individuele klanten niet kiezen voor 
een bepaalde leverancier van drinkwater. Dit betekent 
overigens niet dat de klantvraag genegeerd wordt. 
Sterker nog, omdat mensen geen keuze hebben voor 
een drinkwaterbedrijf is het de publieke verantwoor-
delijkheid om te luisteren naar het geluid van de klant. 
Het bedrijf is immers aan je overgeleverd. Maar de 
insteek is wel anders, want waar het bij een waterbe-
drijf hoofdzakelijk gaat om het tevreden houden van 
de klant, gaat het in een concurrerende markt om het 
aantrekken van nieuwe klanten. 
Als driver van innovatie geldt daarom: hoe meer con-

26 NGINFRAMAGAZINE NGINFRAMAGAZINE  27

LUNCHBOX

S
inds 1 januari 2017 heeft 

NGinfra een nieuwe alge-

meen directeur: Aernout 

van der Bend. De voormalig 

directeur van de De Verkeersonder-

neming volgt Judith Schueler na acht 

jaar op. We spraken hem over de 

toekomst. Niet van de infrastructuur, 

maar van NGinfra. En de ambities die 

we als samenwerkingsverband heb-

ben. Die ambities van NGinfra laten 

zich soms maar lastig verwoorden. 

We werken aan toekomstbestendige 

netwerken. Aan een infrastructuur 

die responsive is en netwerken die 

voortdurend inspelen op eisen van de 

maatschappij. Maar wat vraagt dat nu 

precies van ons als netbeheerders? 

Waar staan we voor?

Van der Bend vat het pakkend samen. 

‘We willen inspelen op een vraag die 

voortdurend verandert. Daarom stel-

len we de vraag terug aan de samen-

leving. Wat voor verbinding heeft zij 

nodig? Dat is een heel lastige, want je 

vraagt iets waarvan je nog helemaal 

niet weet wat het is. Dus wil je jezelf 

zo adaptief mogelijk inrichten, zo aan 

de voorkant van de veranderingen, 

dat je in ieder geval desinvesteringen 

voorkomt en daarnaast een positieve 

boost kan geven aan de economie, 

participatie, leefbaarheid, energie-

transitie et cetera.’

Dat klinkt bijna alsof we netwerken 

gaan bouwen die flexibel zijn en 

zichzelf kunnen aanpassen. Maar 

infrastructuur is van nature niet 

flexibel. En daar gaat het volgens Van 

der Bend dus ook niet over: ‘Nee, we 

bedoelen daarmee niet een infra-

structuur die je iedere twee jaar kunt 

verleggen omdat de vraag verandert, 

maar hebben het over responsieve 

besluitvorming. In plaats van sect-

orgewijs, of per regio te roepen “ik 

wil dat dit er komt”, zullen we ons 

voortdurend moeten afvragen wat een 

ingreep betekent voor energie, voor 

data, voor wegen enzovoorts. Door op 

een integrale manier te kijken en de 

dialoog met elkaar en de samenleving 

aan te gaan, kunnen we logischerwijs 

ook beter inspelen op de toekomst. 

Dat is de ambitie van NGinfra’. 

En om die ambitie waar te maken, 

staan de volgende actiepunten op de 

agenda. 

In ‘De Lunchbox’ spreekt NGinfra elke 
editie iemand uit de infrapraktijk over zijn 
of haar dagelijkse werkzaamheden en 
langetermijndoelen. 

Ook een keer lunchen met de redactie? 
Mail uw verhaal naar redactie@nginfra.nl

Een publieke opdracht, 
daar mag je over vertellen
We kunnen hier in Nederland rustig slapen over iets goeds. Hoeven ons niet druk te 
maken over stromend water, licht en internet. ‘Geweldig, maar daar mogen we ook 
weleens bij stilstaan. De bewustwording dat het geweldig is wat we hier hebben, 
moet omhoog’, stelt nieuwe NGinfra-directeur Aernout van der Bend in een gesprek 

over toekomstambities.   DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM FOTOGRAFIE RON ZWAGERMAN 

Relevante 
“kennishebbers”
moeten weten 
dat NGinfra

bestaat

1. Vertellen wat we doen
‘NGinfra staat voor onderling kennis 

delen. De kennis bevindt zich echter 

vaak verspreid door de organisaties 

en die moeten we naar boven zien te 

halen. Als relevante “kennishebbers” 

niet weten dat het samenwerkings-

verband bestaat, wordt er ook niet 

gedeeld. En andersom geldt: mensen 

met de kennisvraag moeten weten 

dat zij de mogelijkheid hebben om 

NGinfra te benutten. Pas als die 

bekendheid er is, gaat het echt leven. 

Het informeren over ons bestaan, 

zodat interne organisaties elkaar vin-

den en een netwerk gaan opbouwen, 

dat is het punt dat wat mij betreft het 

hoogst op de agenda staat. Het vertel-

len aan de buitenwereld wat je aan 

het doen bent, draagt ongelofelijk bij 

aan het ontstaan van involvement.’

2. Eenheid voelen en uitdragen
 ‘Ik heb gemerkt dat het enthousi-

asme en de ambities bij de betrokken 

personen bij NGinfra groot zijn. Maar 

bedoelen we eigenlijk wel allemaal 

hetzelfde? Wat verwachten we van 

deze samenwerking? Die vraag wordt 

soms te weinig gesteld waardoor 

de ambities niet altijd allemaal op 

dezelfde manier gezien, uitgedragen 

of gevoeld worden. Dan loop je kans 

uiteen te drijven. Iets wat ik heb ge-

leerd bij De Verkeersonderneming is 

dat als je als groep wilt samenwerken 

iedereen individueel moet beseffen 

dat hetgeen wat je eruit haalt, onge-

twijfeld anders is dan waarmee je 

binnenkwam. Dat dit soms niet in je 

eigen denkkader past is niet erg, want 

daar kwam je juist voor.’

‘Zo was er onduidelijkheid over de 

rol die NGinfra heeft richting politiek 

Den Haag. Daar is nu een knoop over 

doorgehakt. Als samenwerkingsver-

band gaan we niet naar de Kamer-

leden toestappen en ze oproepen 

meer geld te stoppen in projecten 

met energie, water en (spoor)wegen. 

We kunnen wel helpen duidelijk te 

maken dat het desinvesterend werkt 

als je bij strategische toekomstverken-

ningen niet nadenkt wat de conse-

quenties zijn voor andere netwerken, 

en of je binnen een ontwikkeling 

samen kunt optrekken. We helpen bij 

het uitdragen en ontwikkelen van de 

kennis, feiten en beelden die partners 

zelf kunnen gebruiken voor een 

politieke lobby.’

 

3. Rustig slapen over iets 
goeds, maar dat wél beseffen
‘Aan de ene kant zijn we als samenle-

ving heel blij met wat we allemaal los 

kunnen laten door infrastructuur. Dat 

we ’s ochtends het licht aan kunnen 

doen, de wasmachine kunnen laten 

draaien, de treinen rijden en we inter-

net op onze telefoons hebben. En ook 

In gesprek met Aernout van der Bend, nieuwe algemeen directeur van NGinfra:

 KORT
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Je eigen  
vertrekpunt  
opzij
‘Overstappen naar 2040: flexibel 
en slim OV’ heet de gezamenlijke 
toekomstvisie van provincies, metro-
poolregio’s, NS, FMN en ProRail op 
het openbaar vervoer. Een groep vak-
genoten in dezelfde sector, maar met 
verschillende belangen en petten. De 
een voor de regio, de ander voor Ne-
derland. Hoe kwamen ze bottom-up 
tot de acht gedragen “vertrekpunten”?
DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM BEELD UNSTUDIO

Bottom-upvisie op het openbaar vervoer 

I
n 2040 verplaatsen we ons anders dan vandaag. Met 

andere vervoersmiddelen en nieuwe netwerken. Hoe 

dat eruit gaat zien, weten we niet precies, maar ons 

bestaande openbaar vervoerssysteem en de verschil-

lende bedrijven die daarvoor verantwoordelijk zijn, zullen 

zich er nu al op moeten voorbereiden. De verwachting is 

dat de stijgende lijn in het aantal openbaarvervoerbewe-

gingen doorzet en er in 2040 nog meer met het openbaar 

vervoer gereisd zal worden. Van deur tot deur, zeker in de 

stedelijke regio’s. Dat vraagt om een gezamenlijk aanpak 

binnen het ov.

Een eigen pet
Om bovenstaande reden werd de werkgroep Toekomst-

beeld Openbaar Vervoer opgericht, waarbinnen provin-

SAMENWERKING

Collectief of individueel vervoer?
Het is eenvoudig om gezamenlijk het ov-systeem te be-

schrijven dat je níet wilt in 2040. Je wilt zo min mogelijk 

lege bussen laten rijden. En je wilt niet dat administratie-

ve grenzen, denk aan provincies of regio’s, een negatieve 

invloed hebben op de reis van A naar B. Maar wat dan 

wel? Hoe willen mensen zich idealiter bewegen? Een typi-

sche toekomstverkenningsvraag. In verschillende sessies 

en een uitgebreide interviewronde (met een afvaardiging 

van de verschillende partijen) werden ontwikkelingen en 

trends verzameld, geclusterd en samengevoegd tot vier 

scenario’s langs twee assen. 

Koning: ‘De eerste onzekerheid waarmee we te maken 

krijgen is de vraag of we ons individueel of juist meer col-

lectief gaan vervoeren. De andere onzekerheid is de snel-

heid van technologieontwikkeling, die samenhangt met de 

economische ontwikkeling. Langs deze assen hebben we 

vier scenario’s gebouwd (zie kader, red.). Scenario’s waar 

een toekomstvisie allemaal rekening mee moet houden, 

want ze kunnen zich alle voordoen. De scenario’s geven 

inzicht in mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het is 

dus niet zo dat we een scenario kunnen kiezen, er kan 

zomaar een vijfde of zesde zijn.’

Vanuit de scenario’s is een doorvertaling gemaakt naar 

het ov. Wat betekent bijvoorbeeld het scenario “Verant-

woorde voorspoed” voor het systeem dat we nu hebben? 

Voor ieder scenario is die vraag gesteld, beantwoord en 

gespiegeld aan de huidige situatie. ‘Je kijkt samen welke 

ingrepen nodig zijn om het systeem aan te laten sluiten 

op de verschillende scenario’s en daaraan gekoppelde 

toekomstbeelden. Daarin maakten we onderscheid tussen 

“de kleine stapjes innovatie” die al worden gedaan en 

grotere ingrepen in het systeem om langetermijnontwik-

kelingen of disrupties – denk aan hyperloop en vliegende 

auto’s – indien nodig mogelijk te maken.’

‘Mijn’ station
De visie richt zich op 2040 en dat is best concreet en 

dichtbij. Je sorteert namelijk nu al voor op ontwikkelingen 

van dan. Hoe concreter het wordt, deze te ingewikkelder 

het gesprek dat je voert. Het betekent namelijk dat er keu-

zes gemaakt worden. ‘Op een gegeven moment zijn we de 

beelden gaan vertalen naar een kaart. Op basis van data en 

cijfers is een “magneetkaart” gemaakt, waarop aangege-

ven staat wat de plekken zijn waar grote reizigersstromen 

vandaan komen of naartoe moeten. Dan kijk je bijvoor-

beeld naar dichtheid van woningen, arbeidsplaatsen of 

voorzieningen. Maar wat als het station in de plaats waar 

jij verantwoordelijk voor bent, daar niet op staat? Dat is 

best ingewikkeld, want hoe leg je dat uit aan je collega’s? 

Met dit soort situaties hebben we wel te maken gehad. Als 

op basis van data een hogesnelheidslijn wenselijk is tus-

sen twee kernen, kan het zijn dat een tussenstation door 

dat product voorbijgereden gaat worden.’

cies, metropoolregio’s, NS, FMN en ProRail samenwerk-

ten aan één toekomstvisie. Immers, wie wil samenwerken 

aan één toekomstbestendig ov-systeem, moet ook consen-

sus bereiken over hoe dat systeem er dan uit zou moeten 

zien. En dat is gelukt. In december 2016 zetten verschil-

lende partijen de handtekening onder de visie ‘Overstap-

pen naar 2040: flexibel en slim OV’, inclusief staatsse-

cretaris Dijksma. Zo eenvoudig als het hier nu staat, was 

het echter niet. Erik-Jan Koning, adviseur bij ProRail en 

lid van het programmateam: ‘Je zit toch aan tafel met al-

lemaal partijen met een verantwoordelijkheid en belang in 

het ov. Dat moet je deels loslaten tijdens zo’n proces van 

gezamenlijke visievorming.’ 

‘Er was tot eind vorig jaar geen gezamenlijke visie op het 

ov. Voor het spoor lag er de Lange Termijn Spooragenda, 

maar in de regio’s worden ook eigen mobiliteitsvisies ont-

wikkeld. In de praktijk betekent dat, dat je toch allemaal 

met je eigen stukje bezig bent. Je staat voor vervoer in 

jouw regio of in jouw stad. Bij ProRail is het Programma 

Hoogfrequent Spoor nu volop in uitvoering. De vraag 

die we ons toen hebben gesteld is: wat gaan we daarna 

doen? Wat wordt de volgende stap in het toekomstbesten-

dig maken van het ov? Mede door de Moreelse tafel van 

Railforum en de Lange Termijn Spooragenda was er al 

goed contact tussen de belangrijkste spelers in het ov over 

de langetermijnontwikkeling van het ov. Hieruit is het 

Programma OV toekomstbeeld ontstaan.’
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Trend 1: Internet-of-things 

DIT ZEGT DE TRENDWATCHER 

Richard van Hooijdonk: ‘Slimme algoritmen maken het 

mogelijk dat vrijwel alles met alles “praat” en dat data over 

en weer gaat, waardoor het IoT antwoord geeft op alledaagse 

vragen en problemen. De groei maakt binnenkort niet al-

leen zelfrijdende auto’s mogelijk, maar zorgt er ook voor dat 

voertuigen ‘aanvoelen’ dat er iets gerepareerd moet worden 

voordat er echt iets aan de hand is.’

INNOVATIEVE TOEPASSING

Het zogenaamde Brooklyn Microgrid maakt gebruik van 

een blockchain om lokale uitwisseling van energie mogelijk 

te maken. Het netwerk van sensoren en meters meet de 

energieproductie van zonnepanelen en vergelijkt het energie-

gebruik met dat van bijvoorbeeld buren. Wanneer een huis 

meer produceert dan gebruikt, wordt het overschot verkocht 

aan een buur. 

Een gezamenlijke blik op de toekomst

De infraradar
Trend 2: Autonome systemen

DIT ZEGT DE TRENDWATCHER 

Richard van Hooijdonk: ‘Zelfrijdende systemen zijn 

al zover klaar, dat zij de manier waarop ons vervoer is 

geregeld voor altijd kunnen veranderen. Recente ontwik-

kelingen en verbeteringen op het gebied van informatie 

delende sensoren, realtime dataverwerking en draad-

loze communicatie houden in dat machines straks de 

controle over je auto overnemen. Deze trend belooft 

onontkoombare disruptie en is veel geavanceerder dan 

veel mensen zich realiseren.’

INNOVATIEVE TOEPASSING

Internationaal bedrijf Caterpillar heeft zijn eerste 

vrachtwagens geproduceerd die volledig autonoom erts 

naar klanten kunnen vervoeren. Dit gebeurt vanuit een 

centraal controlepunt, vanwaaruit het hele traject in de 

gaten gehouden kan worden. De trucks kunnen 24 uur 

per dag veilig de weg op. En dat zal niet lang meer duren 

volgens het bedrijf. 

IOT EN ONZE NETWERKEN

• Zowel onze infrastructuur als hetgeen dat daarover of 

doorheen heen gaat (voertuigen, goederen, personen) 

zijn voorzien van een digitale laag en sensoren. 

• Door die digitale laag is de efficiency van onze netwer-

ken vergroot en kunnen we met dezelfde infrastruc-

tuur een hogere capaciteit realiseren. Meer treinen 

over spoor, meer auto’s op de weg en hogere personen- 

en goederenverwerking in onze mainports.

• Ook kunnen we netwerken met elkaar laten communi-

ceren. Bijvoorbeeld zodat de brug niet openstaat als er 

een hulpdienst overheen moet. 

• Onze netwerken “praten terug”. Ze kunnen ons vertel-

len wat de actuele staat van onderhoud is, of er repara-

ties nodig zijn en ons inzicht in processen verschaffen. 

Rijkswaterstaat: ‘Met slimme 
voer- en vaartuigen en infrastruc-
tuur kunnen files en ongevallen 

voorkomen worden. Dat betekent 
niet alleen dat ons wegennet meer 
kan verwerken, het heeft ook een 
positief effect op de omgeving in 
termen van onder andere veilig-

heid en luchtkwaliteit.’

DIT KUNNEN ZELFRIJDENDE SYSTEMEN  

BETEKENEN VOOR ONZE NETWERKEN

• Zelfrijdende auto’s en schepen hebben effect op de 

fysieke (ontwerp en constructie) infrastructuur en op 

de digitale infrastructuur (verkeersmanagement). Voor 

de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen is het 

nodig dat zij met elkaar en met de omgeving (wegkant) 

communiceren.

• Autonoom vervoer heeft een boost geven aan collec-

tief en slimmer vervoer en daarmee ook de efficiency. 

Auto’s en bussen worden beter benut en daarmee ook 

de infrastructuur. 

• Drones zorgen voor een afname van vervoer over de 

wegen, inspecties op kleine schaal. Om drones te laten 

vliegen beschikken we over nieuwe infrastructuur, 

zoals landingsplatforms, en nieuwe regelgeving.

• We beheren assets met behulp van drones. 

Dit artikel kwam tot stand op basis van informele gesprekken met themacenterleden Maraat de Bruijn 
(Schiphol), Milou Wolters (Rijkswaterstaat), Rian Kloosterman (Vitens), Caroline Kroes (Havenbedrijf Rot-
terdam) en trendwatcher Richard van Hooijdonk (door middel van zijn boek Trends 2017).

Tal van innovaties, technologieën, ontwikkelingen en ook disrupties komen op ons af. 
Het is het werk van trendwatchers deze te signaleren en te vertalen naar de samenle-
ving. Als infrabeheerders doen we dit ook voortdurend, maar dan maken we de ver-
taalslag naar onze eigen netwerken. Een gezamenlijke blik op de toekomst in zeven 
trends en toepassingen. DOOR: THEMACENTER TOEKOMST VERKENNEN AUTEURS: SABINE DE GROOT EN LISETTE VAN BEUSEKOM
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Goede toekomstverkenningen, 
maar lastig door  
te vertalen in strategie 

Hoe is het gesteld met het niveau van toekomst verkennen bij Nederlandse 
infrabeheerders? En zitten ze wel op het juiste spoor? We stelden deze en an-
dere vragen aan Jan Nekkers, oprichter-directeur van Futurconsult en Daniëlle 
Snellen, onderzoeker bij het PBL.  DOOR JAN JAGER

Een kritische reflectie 

360 GRADEN

H
oe beoordeelt u het niveau van toekomst 
verkennen?
Jan Nekkers: ‘Nederland is een bijzonder 

land als het om toekomstverkenningen 

gaat. We hebben een uitgebreide plan-infrastructuur 

met het CPB, PBL, SCP en de WRR. Het zijn alle-

maal organisaties die de opdracht hebben gekregen 

toekomstgericht te denken. Grote infrabeheerders 

zijn strategische denkers en ze moeten wel, want 

grote infrastructuren zijn bij uitstek pad-afhankelijk. 

Beslissingen die eenmaal zijn genomen, zijn in de 

daaropvolgende decennia nagenoeg onomkeerbaar. 

De gedane investering heeft daarbovenop grote gevol-

gen voor andere ontwikkelingen. Denk aan Amster-

dam Centraal. Dat werd in het IJ aangelegd, terwijl 

er ook plannen waren om het station aan de zuidkant 

van de stad te situeren. Door station en spoor is de 

stad afgesneden van het water. Amsterdam zou er 

heel anders hebben uitgezien als het centraal station 

in zuid was gesitueerd.’

Onderzoeker Daniëlle Snellen van het PBL verdiepte 

zich voor NGinfra in een aantal toekomstverkennin-

gen, waaronder een paragraaf over de toekomst in 

het jaarverslag van Schiphol, de toekomstverkenning 

van het Rotterdamse Havenbedrijf, de Trendanalyse 

van Rijkswaterstaat en de mobiliteitsverkenning 

Overstappen naar 2040. ‘De toekomstverkenning van 

Schiphol is de minst uitgebreide. Het is als paragraaf 

meegenomen in het jaarverslag. Het wordt daardoor 

niet echt duidelijk wat voor methodiek er is gebruikt. 

Er wordt een aantal belangrijke trends en ontwik-

kelingen geschetst waarin is aangegeven hoe een en 

ander ingrijpt op de markt. Scenario’s ontbreken.’

‘Qua methodiek werkt het Havenbedrijf met vier ver-

schillende scenario’s. Met die analyse in gedachten 

hebben ze twee extreme toekomstbeelden gemaakt. 

Aan de hand van deze twee toekomstbeelden wordt 

geschetst wat er nu zou moeten gebeuren, mochten 

deze scenario’s uitkomen. Backcasting heet dat. Uit 

dit proces van forecasting en backcasting volgt vervol-

gens een strategie. Dat doen ze eigenlijk heel goed.’

‘Aan de hand van een workshop onder leiding van 

experts en op basis van literatuur en eerdere eigen 

analyses, is Rijkswaterstaat (RWS) tot een negental 

trends gekomen, in een vervolgstudie is de doorverta-

ling gemaakt naar de vraag wat dit voor RWS bete-

kent en dat hebben ze vrij netjes doorgeëxerceerd, 

zowel op het niveau van het management als ook 

voor de inhoud van het werk. Het lastige is dat RWS 

in beginsel geen beleid maakt en puur als uitvoerder 

optreedt, maar ze adviseren wel. En wat ik goed vind 

in de trendanalyse is bij elke trend de doorvertaling 

in beleid bespreken: waar moeten we mee doorgaan, 

waarmee niet.’

Snellen: ‘Toekomstbeeld OV is eveneens een uitge-

breide analyse, die eerst aan de hand van 

workshops is opgezet. Daarbij is gebruik-

gemaakt van regionale bevolkingsprognoses 

en -scenario’s van het CPB en PBL. Ook zijn 

er regionale analyses gedaan en is het verschil 

stad-regio uitgelicht. Scenario’s zijn uitgezet 

op een vrij klassiek assenkruis, dat twee domi-

nante vragen vertegenwoordigt: gaat mobiliteit 

zich meer richting individuele oplossingen 

bewegen, of gaan we meer naar collectieve 

oplossingen? En hoe snel gaan technologische 

ontwikkelingen? Als je het hele document 

bekijkt lijkt het vrijblijvend, maar er zit een 

goede doorexercitie achter met ‘ideaaltypen’. 

Stel: je gaat volledig inzetten op verbindingen 

tussen steden, dan krijg je een ander beeld 

dan dat je je gaat richten op verbindingen ín 

de steden.’

Jan Nekkers is gecharmeerd van de Early War-

ning Systems-aanpak van RWS.

‘Een groep mensen van het Early Warnings-

team kijkt wat de ‘zwakke signalen’ zijn 

die wijzen op een mogelijke fundamentele 

verandering. Twee keer per jaar mag de groep 

daarop reflecteren met het bestuur en een 

aantal hoofdonderwerpen aandragen die 

volgens hen een mogelijke voorbode zijn op 

een grote verandering. Vijf jaar geleden heeft 

de groep gewezen op de opkomst van de fiets. 

Toen nog zag het bestuur daar nog geen been 

in. Drie jaar later zijn ze nog eens gaan kijken 

naar de ontwikkelingen van de fiets en zie 

wat er gebeurd is: daar kwam een motor 

in, intelligentie, en RWS heeft inmiddels 

een convenant gesloten met de Fietsersbond. 

Er komen fietssnelwegen tussen belangrijke 

knooppunten. Het Wittefietsenplan van Rob 

Stolk in Amsterdam in de jaren zeventig 

was achteraf gezien ook zo’n ‘early warning’, 

maar de tijd en de technologie waren er nog 

niet rijp voor. Je ziet het nu overal in de grote 

wereldsteden: deelfietsen, die je met een code 

op je smartphone uit een docking station kunt 

halen.’

Leiden de toekomstverkenningen tot een 
juist beeld op mogelijke ontwikkelingen?
Snellen: ‘Schiphol biedt een vrij beknopt maar 

op zich wel goed overzicht van wat ons te 

gebeuren staat ten aanzien van de ruimtelijke 

omgeving en zaken rondom klimaatverande-

ring. Er wordt gerefereerd aan alle relevante 

CPB-analyses en internationale ontwikkelin-

gen die cruciaal zijn voor de luchthaven. Wat 

opvalt is dat Schiphol niet ingaat op veran-

derende consumptiepatronen.’ (zie verder 

onder).

‘Havenbedrijf Rotterdam presenteert een echte 

visie met ramingen en toekomstbeelden en 

vervolgens zetten ze ook echt de stap naar 

visie, koers en een agenda. Ik denk dat het 

een vrij compleet beeld geeft van wat er kan 

gebeuren. Verder verwijst het Havenbedrijf 

360 GRADEN

De 360 gradenfeedback is een veelgebruikt 
instrument op het gebied van beoordeling 
en ontwikkeling van medewerkers. Bij dit 
instrument geeft een aantal personen met 

een verschillend perspectief feedback op het 
gedrag en functioneren van één persoon. 

Doel is om een zo breed mogelijk beeld te 
schetsen. In de vaste rubriek ‘360-graden-
infra’ reflecteren we niet op een persoon, 

maar kritisch op de Nederlandse infra. 
Steeds met andere spelers, maar altijd over 
de stand van de Nederlandse infrastructuur 

en altijd sectoroverstijgend.

Jan 
Nekkers

Jan Nekkers 

is oprichter en di-
recteur van Future 
Consult. Daarvoor 
was hij werkzaam 
als onderzoeker 
en beleidsadvi-
seur, waarbij hij 

zich voornamelijk 
bezighield met 

scenarioplanning. 
Nekkers is auteur 
van de boeken 

‘Wijzer In De Toe-
komst’, ‘Organi-
zing Business for 

War’ en ‘Regeren-
derwijs’.
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Boven je eigen belang uitstijgen 44

De infra-radar
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360-graden-feedback

Een kritische blik op onze verkenningen 38
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1 Schiphol en Rijks- 
waterstaat tekenen  
circulaire deal  
Noord-Holland

Schiphol heeft samen met onder 
meer Rijkswaterstaat, de provincie en 
verschillende gemeenten een overeen-
komst getekend om circulaire econo-
mie in Noord-Holland te stimuleren. 
Met de intentieverklaringen spraken 
de organisaties tijdens de ‘Dag van 
de Samenwerking’ af om gebruik van 
primaire grondstoffen versneld terug 
te dringen.

Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, 

Jan Hendrik Dronkers, kijkt tevreden terug 

op de tekening: ‘Samenwerken biedt 

kansen om meer te bereiken en kosten te 

besparen. Landelijk investeren we al ste-

vig in duurzaamheidsgerichte samenwer-

king, maar echte duurzaamheidsresultaten 

moeten vorm krijgen in de haarvaten van 

de samenleving, in de regio en dicht bij 

de burger. Noord-Holland pakt daarin 

een voortrekkersrol.’

Op de Dag van de Samenwerking, ge-

organiseerd door Rijkswaterstaat, gingen 

de organisaties in gesprek over hoe zij 

elkaar kunnen inspireren en verder helpen 

op het gebied van duurzame bereikbaar-

heid, energiebesparing, duurzame ge-

biedsontwikkeling en circulaire economie. 

De deal is mede ondertekend door onder 

meer Provincie Noord-Holland, Water-

schap Amstel, Schiphol, Havenbedrijf 

Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, 

gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat 

West-Nederland Noord.

Onze infrastructuur is sterk met elkaar verweven en de 
wederzijdse afhankelijkheid wordt groter. Veel nieuws en 
actualiteiten richten zich niet langer op één sector, maar 
hebben invloed op ons gehele infrastructurele systeem.   
De trending topics op een rij. 

De Mobiliteitsalliantie is uitgebreid 
met acht nieuwe partijen. In totaal 
17 spelers op het gebied van mobi-
liteit en vervoer onderschrijven het 
manifest Vooruit! voor de inrichting 
van een duurzaam mobiliteits-
systeem, dat in december werd 
gepresenteerd.

Qbuzz, Rover, Fietsersbond, Bovag, 

de Vereniging van Nederlandse 

Autoleasemaatschappijen, MKB Infra, 

de Vereniging voor Zakelijk Rijders en 

de Federatie voor Historische voertui-

gen zijn toegetreden tot de alliantie. 

Ze stellen dat voor het oplossen van 

mobiliteitsknelpunten tot 2030 tenminste 

1 miljard euro per jaar extra nodig is, 

bovenop de reserveringen in het MIRT. 

Ook verdere ophoging en voortzetting 

van het Infrastructuurfonds voor de peri-

ode 2030-2040 en een systeemsprong 

zijn noodzakelijk. De alliantie wil daar-

naast een minister van Mobiliteit met 

‘doorzettingsmacht’ die de transitie naar 

duurzame mobiliteit vorm gaat geven.

Nog meer partijen

De alliantiegenoten werken de komen-

de tijd aan de concretisering van het 

manifest en aan een politieke agenda. 

Ze willen nog meer partijen benaderen 

voor een verdere verbreding van de 

alliantie. De negen initiatiefnemers zijn 

de NS, RAI Vereniging, Transport en 

Logistiek Nederland (TLN), ANWB, 

stadsvervoerders GVB, RET en HTM, de 

Federatie Mobiliteitsbedrijven Neder-

land (FMN) en KNV.

2  Mobiliteitsalliantie breidt uit
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3  Duurzame energieopwekking  
in beheergebieden 

Netbeheerders Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van 
hun beheergebied beschikbaar om duurzame energie op te 
wekken. Daarmee kunnen zij op den duur ruim in hun eigen 
energieverbruik voorzien en worden daarmee energieneu-
traal. Op initiatief van Alliander en Rijkswaterstaat wordt 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Ook Stedin en Enexis 
zijn aangehaakt .

Rijkswaterstaat gaat samen met ProRail en diverse netbeheerders (Li-

ander, Stedin en Enexis) onder de naam PetaPlan verkennen wat de 

verdere mogelijkheden zijn om gronden, onderstations en waterop-

pervlaktes beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame 

energie. Daarbij gaat het in toenemende mate over het plaatsen van 

zonnepanelen in onder andere stations, stallingen, bermen, knoop-

punten, geluidschermen, baggerdepots en het IJsselmeergebied. 

Door op te trekken met deze netbeheerders kunnen besparingen ge-

realiseerd worden in netwerkkosten door netwerkoptimalisaties. Ook 

worden onnodige netwerkinvesteringen vermeden omdat slimmer 

gebruik wordt gemaakt van de huidige netwerken. ‘Smart design’ 

(meerdere technieken op één aansluiting) en smart grids (lokale 

optimalisatie) zijn volgens Rijkswaterstaat en ProRail principes die 

daaraan bijdragen. 

Analyse

In de komende periode wordt een nadere analyse gemaakt van de 

mogelijkheden op het (beheer)gebied van Rijkswaterstaat en ProRail. 

Eind 2017 wordt deze analyse afgerond. Op dit moment zijn al 

drie pilots opgestart: drijvende zonnepanelen in baggerdepot de 

Slufter in Rotterdam (zie foto), verkeersknooppunt Deil en de Houtrib-

dijk. De samenwerking is onderdeel van de coalitie Groene Netten 

van nationale infrabeheerders waaronder Rijkswaterstaat, ProRail, 

Liander, Enexis en Stedin.

1.00.00.000
euro per jaar extra

voor het oplossen van mobiliteitsknelpunten

10 mei 2017
Nationaal Congres Aanbe-
steden en Contracteren
De Rijtuigenloods, 
Amersfoort
www.crow.nl

21 juni 2017
Dag van de Rail
Media Plaza, Utrecht
www.bouw-instituut.nl

18 mei 2017
Nationaal Windenergie 
Event
Postillion Utrecht-Bunnik, 
Bunnik
www.euroforum.nl

20-22 sept 2017
18th EPA Congress
De Doelen, Rotterdam
www.mesago.deA
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4 Samensmelting A15 en A12

De A15 wordt aangesloten op de A12, zodat een recht-
streekse wegverbinding ontstaat tussen de haven van Rot-
terdam en Duitsland. De toekomstige samensmelting van 
de A12 en A15 krijgt de naam ‘knooppunt De Liemers’, 
vernoemd naar de streek waar de nieuwe weg doorheen 
loopt. Dat hebben Rijksoverheid en provincie Gelderland 
bekend gemaakt. 

‘We leggen een belangrijke nieuwe verbinding in het Neder-

landse wegennet aan’, stelt Minister Schultz van Haegen van 

Infrastructuur en Milieu. ‘De A15 is een nationale transportcorri-

dor, van groot belang voor het transport van goederen tussen de 

haven van Rotterdam en het Europese achterland. De weg loopt 

nu nog dood in een weiland. Voor de economie van Nederland 

is het belangrijk dat het verkeer direct naar Duitsland kan door-

rijden.’

2019 start

Het totale project inclusief maatregelen op het onderliggend 

wegennet kost zo’n 860 miljoen euro. Naast de betere verbin-

ding met Duitsland draagt het nieuwe stuk snelweg ook bij aan 

de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen. Ongeveer een 

derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De 

tolheffing is tijdelijk en stopt zodra het benodigde bedrag binnen 

is. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2019. De 

nieuwe weg gaat in de periode 2021-2023 open voor het 

verkeer.

De Belgische federale regering versoepelt de regels voor 
investeringen in infrastructuur. Ze hoopt daardoor meer 
privégelden aan te trekken voor onder meer ziekenhuizen 
of wegen, bijvoorbeeld van rijke landgenoten.
 

Instortende Brusselse tunnels en nieuwe wegen en tunnels om de 

verkeersknoop rond Antwerpen te ontwarren: twee recente voor-

beelden van dringende infrastructuurprojecten bij onze zuiderbu-

ren. Geld om het op te lossen is er echter niet. 

Daarom heeft de regering de strenge regels voor de zoge-

naamde gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) 

versoepeld.  Hierdoor wordt het eenvoudiger gemaakt om 

institutionele investeerders aan te trekken en, naast vastgoed, ook 

geld te laten vloeien naar infrastructuurprojecten. Door projecten 

te verhuren aan bijvoorbeeld aan de overheid, kan rendement 

worden behaald.

100.000 euro

Ook is er een rol weggelegd voor vermogende Belgen. Particu-

lieren kunnen vanaf 100.000 euro in het kapitaal stappen van 

de institutionele (niet-beursgenoteerde) GVV’s. De aard van de 

projecten wordt bepaald door de marktvraag. ‘Maar dat kan 

zeer breed gaan, van scholen en ziekenhuizen tot wegen of 

energie-infrastructuur’, stelt het kabinet van minister van Finan-

ciën Johan Van Overtveldt (N-VA), die het initiatief nam voor de 

veranderingen. 

5  Vermogende Belg kan mee-investeren in infrastructuur
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6 Vitens publiceert langeter-
mijnvisie op infrastructuur

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft een integrale langeter-
mijnvisie op infrastructuur gepubliceerd. In de strategi-
sche visie ‘Veerkrachtig Vooruit’ stelt de netbeheerder 
het begrip veerkracht, een combinatie van flexibiliteit 
en robuustheid, centraal. 

‘De huidige tijd vraagt om een veerkrachtige infrastruc-

tuur. Een infrastructuur die robuust is, zodat we er altijd op 

kunnen vertrouwen. En die tegelijkertijd ook voldoende 

flexibiliteit biedt om de onzekerheid van de veranderingen 

adequaat te kunnen opvangen’, schrijft CEO Lieve Declercq. 

Synergie met maatschappelijke opgaven

In de visie noemt Vitens een aantal instrumenten waarmee 

de veerkracht kan worden vergroot. Zo wil het bedrijf 

integraler gaan werken door rekening te houden met andere 

belangen in de gebieden waarin grondwater wordt onttrok-

ken. Mogelijkheden daarvoor worden gezien in het creëren 

van synergie tussen maatschappelijke opgaven en de eigen 

activiteiten. 

Ook wil het drinkwaterbedrijf de complexiteit van haar 

infrastructuur verlagen door zichzelf minder afhankelijk te 

maken van lokaal beschikbare bronnen. Het verkleinen van 

de diversiteit aan assets, standaardisering, uniformering en 

het vereenvoudigen van de waterverdeling zijn hiervoor 

noodzakelijk. Dit zou het ook mogelijk maken om nieuwe 

technologie, modellen en data-analysemethoden nog beter 

te kunnen benutten en – door datagestuurd te werken – be-

ter in te spelen op kwaliteits- en kwantiteitsveranderingen.

De visie is online te lezen via ltv2016.vitens.nl 

15 jaar
blikt Vitens vooruit in de nieuwe visie
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Zelfportret toekomst verkennen

‘Zeg, hoe 
doe jij dat 
eigenlijk, 
toekomst 

verkennen?’
Elke infrabeheerder heeft zijn eigen 

toekomstverkenningsproces. Top-down of 
bottom-up. Centraal of decentraal. Themacenter 
Toekomst Verkennen maakte een zelfportret met 
overeenkomsten en verschillen tussen de zes 
infrabeheerders. Want, hoe doet die ander  

dat nu eigenlijk? 
DOOR PATRICK VAN DER DUIN
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H
oe gebruiken we onze infrastructuur in 2050? 

Het antwoord op deze vraag weten we geen 

van allen. Maar dat betekent niet dat naar de 

toekomst kijken geen zin heeft. Sterker nog, 

juist als de toekomst onzeker is en het speelveld onder 

invloed van maatschappelijke trends voortdurend veran-

dert, is de toekomst verkennen noodzaak. 

Gegeven de lange doorlooptijd van onze netwerken is dit 

voor infrabeheerders niets nieuws. De investeringen ken-

nen doorgaans weinig flexibiliteit, dus hoe eerder nieuwe 

trends en ontwikkelingen kunnen worden opgespoord, 

des te kleiner de kans is dat we hierin missers maken. 

Hoe infrabeheerders naar de toekomst kijken verschilt 

per beheerder. Themacenter Toekomst Verkennen deed 

onderzoek naar de wijze waarop verschillende infrasecto-

ren toekomstverkenningen doen met als doel: leren van 

elkaars best practices. 

1. Van toekomstonderzoek naar innovatie
Onderzoek doen naar toekomstige ontwikkelingen is 
één, er vervolgens ook daadwerkelijk op anticiperen 
is een lastigere vervolgstap. Die stap tussen onderzoek 
en innovatie kan op vier manieren* worden gezet, 
waarvan er drie veel voorkomend zijn in de infrasec-
tor. 
• Technology-driven: men signaleert een bepaalde 

technologie, dat dient als startpunt van innovatie. 
• Demand-driven: er komt een vraag uit de markt 

op basis waarvan de innovatie wordt gestart. 
• Hybride: een combinatie van vraag- en technolo-

giegestuurd, waarbij geen lineair patroon gevolgd 
wordt. 

Vaak komen alle manieren voor bij individuele infra-
beheerders. Er is echter wel een zwaartepunt aan 
te duiden. Daarbij geldt dat de concurrentiepositie 
waarin een netbeheerder zich bevindt een belangrijke 
pijler is. Infrabeheerders als Schiphol en het Haven-
bedrijf Rotterdam bevinden zich in een zeer concur-
rerende markt, waarin ze voortdurend de strijd moeten 
aangaan met andere havens en luchthavens wereld-
wijd. Waterbedrijf Vitens bevindt zich in een monopo-
liemarkt, waarin individuele klanten niet kiezen voor 
een bepaalde leverancier van drinkwater. Dit betekent 
overigens niet dat de klantvraag genegeerd wordt. 
Sterker nog, omdat mensen geen keuze hebben voor 
een drinkwaterbedrijf is het de publieke verantwoor-
delijkheid om te luisteren naar het geluid van de klant. 
Het bedrijf is immers aan je overgeleverd. Maar de 
insteek is wel anders, want waar het bij een waterbe-
drijf hoofdzakelijk gaat om het tevreden houden van 
de klant, gaat het in een concurrerende markt om het 
aantrekken van nieuwe klanten. 
Als driver van innovatie geldt daarom: hoe meer con-
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currentie er is in de markt, des te meer demand-driven 
er wordt geïnnoveerd.

2. De bron
Hoe bepaal je met welke toekomstscenario’s je reke 
ning moet houden? Naar wie luister je? De “bron” 
voor het doen van toekomstverkenningen kan ver-
schillen. Je kunt luisteren naar wat de experts op een 
bepaald vakgebied stellen (expert-based), afgaan op 
modellen en berekeningen die een prognose weer-
geven (model-based), de trends in de samenleving 
signaleren (trend-based) of voortdurend je eigen positie 
in het sociaal-technologische speelveld onder de loep 
nemen (context-based)*. Vaak zijn de verschillende 
wijzen waarop toekomstverkenningen gedaan worden 
ondersteunend aan elkaar en worden ze alle vier be-
nut*. Maar ook hier geldt dat er een zwaartepunt aan 
te duiden is per infrabeheerder. 
* Von der Gracht, Vennemann en Darkow (2010)

Bij ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Vitens en Schiphol 
zijn vervoersstromen, drinkwaterprognoses en pas-
sagiersaantallen bepalend bij toekomstverkenningen 
en daaraan gekoppelde investeringsbeslissingen. Voor 
Alliander geldt dat er veel gekeken wordt naar de 
sociaaltechnologische dynamiek en de relatie tussen de 
netbeheerder en de omgeving. Lokale energieopwek-
king is een thema dat vraagt om een context-based 
benadering. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat 
laten zich veelal leiden door trendanalyses en verande-
ringen in de omgeving, in combinatie met wat experts 
zeggen. 

Technology-

driven

Expert-based Trend-basedModel-based Context-based
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De bron

Havenbedrijf
Rotterdam

Schiphol

Alliander

Rijkswaterstaat

Vitens

ProRail

3. Doorvertaling naar de organisatie
Toekomstverkenningen kunnen drie functies of rollen 
hebben binnen de organisatie van een infrabeheer-
der**. Strategisten gebruiken een toekomstverkenning 
voor het opstellen van een visie, het inzicht krijgen 
in strategische richtingen of het opstellen van nieuwe 
businessmodellen. Het dient dus ter verrijking van de 
te kiezen strategie. ProRail, Rijkswaterstaat en Vitens 
bevinden zich hoofdzakelijk in deze strategistenrol. 
Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam bevinden zich 
vaker in de rol van initiator. Ze doen verkenningen om 
nieuwe ideeën voor innovaties te genereren, bijvoor-
beeld door het benoemen van gebruikersbehoeften, 
nieuwe technologieën en nieuwe producten en diensten 
van concurrenten. Tot slot kennen we de opponent, 
waar Alliander een voorbeeld van is. Hun toekomst-
verkenning dient vaak als advocaat van de duivel en 
daagt innovatoren uit onderbouwing van ideeën te 
toetsen en bestaande R&D-agenda’s kritisch te be-
kijken. Ook hoopt men met de toekomstverkenning 
disruptieve innovaties te identificeren.
** Rohrbeck en Gemünden, 2011

 Strategist Initiator Opponent

ProRail   

Rijkswaterstaat   

Alliander    

Vitens     

Schiphol    

Havenbedrijf 

Rotterdam    
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4. Organisatorische besluitvorming  
en implementatie
Naast verschillende manieren van toekomst verkennen, 
zijn er ook verschillende wijzen waarin opgedane ken-
nis wordt ingebed of behandeld binnen de organisatie. 
Hiërarchische en participatieve inrichting van het pro-
ces zijn hierbij de twee uitersten, waarbij hiërarchisch 
veelal top-down plaatsvindt en participatief meer 
bottom-up. Daartussen bevindt zich de hybride vorm, 
die bij alle zes organisaties voorkomt. 

5. Welk kwadrant
De manier waarop toekomstonderzoek is georga-
niseerd (centraal of decentraal) en de richting van 
waaruit de meeste toekomstonderzoeksprocessen 
plaatsvinden (top-down of bottom-up) maken samen 
vier kwadranten. Deze geven aan hoe toekomstonder-
zoek kan plaatsvinden. 

FEATURE 

Rijkswaterstaat

Plaats in organisatie Bij Rijkswaterstaat buigt het 
Programma Strategische Verkenningen zich over de 
toekomst. Het programma doet vier dingen: verzame-
len van signalen over nieuwe ontwikkelingen, in- en 
extern doorpraten over de impact hiervan, verdiepen 
en adviseren aan het Bestuur. Doel van het programma 
is het versterken van het strategisch vermogen van de 
organisatie: het vermogen om alert te blijven op omge-
vingsontwikkelingen om tijdig te kunnen bijsturen.
Gebruik rapporten en informatiebronnen  Voor 
het reguliere werk: WLO-scenario’s, klimaatscenario’s 
KNMI, Deltascenario’s e.a. Voor strategische verken-
ningen: gesprekken met (strategiecollega’s of experts 
van) bedrijven, maatschappelijke ondernemingen, 
start-ups, kennisinstellingen, andere overheden; rappor-
ten van adviesraden, planbureaus, denktanks, trendstu-
dies; digitale berichtgeving, netwerken en websites.
Methodieken. Early Warning systematiek; diverse 
werkvormen voor discussie en doorwerking in de 
organisatie; de Lichtkogel als platform voor het debat 
met partners; methoden voor verdieping, re-framing en 
impactanalyse, zoals: trendanalyse, krachtenveldana-
lyse, divergeren-convergeren, scenariowerk, fit gap 
analyse en serious gaming.

Alliander

Plaats in organisatie Bij Alliander is een holding 
afdeling Strategie. Binnen de afdeling Asset Ma-
nagement is ook een afdeling Strategie en Innovatie. 
De afdeling Strategie ontwikkelt onder meer EBA’s, 
Emerging Business Areas, oftewel projecten die niet tot 
de reguliere beheerderstaak horen en ondersteunend 
zijn aan de markt en marktveranderingen. Daarnaast 
is er een consultancyafdeling (Liandon) die strategische 
opdrachten doet voor zowel Alliander als Liander. 
Gebruik rapporten Alliander gebruikt meerdere 
scenario’s van onder meer CE Delft, PBL, RLI en pro-
beert te
begrijpen hoe andersoortige bedrijven werken en 
waarom zij bepaalde scenarioassen kiezen. Ook de 
Nationale Energieverkenningen en onderzoeksrap-
porten van onafhankelijke instanties (zoals het project 
EDGaR (Energy Delta Gas Research)) worden gebruikt 
om de gevonden trends aan te spiegelen. 
Methodieken Bij Alliander is sprake van een omslag 
(geweest) van het werken met een toekomstbeeld naar 
werken in scenario’s. De “absoluutheid van het wereld-
beeld” die van hogerop werd opgedragen begon te 
wringen, waardoor scenariodenken noodzakelijk werd. 

Hiërarchisch
1 Het lager management signaleert de 

trend of ontwikkeling
2 Communiceert dit naar het topma-

nagement
3 Top neemt een besluit over wat de 

organisatie met de trend doet, deels 
geadviseerd door externe experts 

4 Implementatie gaat middels midden-
management

Hybride
1 Identificatie van de trend door lager 

management
2 Middenmanagement en topmanage-

ment testen en analyseren de trend 
afwisselend

3 Topmanagement neemt de beslissing 
4 Midden- en lager management gaan 

over tot implementatie

Participatief
1 Lager management signaleert de 

trend of ontwikkeling
2 Communiceert dit naar het midden-

management
3 Middenmanagement bediscussieert 

de gesignaleerde trend 
4 Topmanagement neemt een besluit, 

met hulp van extern advies 
5 Implementatie gaat middels midden-

management
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Spontaan is het minst van toepassing. Infrabeheerders 
zijn vaak te formeel en planmatig
ingericht om ruimte te bieden aan spontane toekomst-
onderzoeksprocessen. Natuurlijk ontstaan er
innovatieve activiteiten op basis van toekomstonder-
zoek en zijn veel
strategische processen iteratief van aard, maar men 
is sterk gebonden aan regelgeving en belangen van 
stakeholders. 

Stimulerend is meer van toepassing, vooral als het gaat 
om het opstarten van nieuwe
innovatieve en strategische activiteiten. Bij interactieve 
en participatieve processen wordt op verschillende 
plekken in de organisatie toekomstonderzoek gedaan 
en gebruikt, al dan niet aangezwengeld vanuit hoger 
management. In tegenstelling tot vroeger is toekomst-
onderzoek niet enkel voor hoger gelegen planningsaf-
delingen, maar worden er juist meer medewerkers bij 
betrokken.

Kaderzettend is van minder betekenis geworden de 
laatste jaren. Het is van belang voor de “verplichte 
nummers” die infrabeheerders hebben vanwege regu-
lering en andere wettelijke verplichtingen. De toekomst 
ligt daardoor dus niet volledig open en dat heeft (soms 
beperkende) invloed op nieuwe, innovatieve bedrijfsac-
tiviteiten. 

Faciliterend is de tegenhanger van het kaderzettende 
kwadrant. Hier gaat het juist om mogelijke nieuwe 
activiteiten van infrabeheerders die weinig tot geen 
hinder ondervinden van de verplichte taken. De functie 
van toekomstonderzoek is dan vooral het voorbereiden 
en nadenken over die mogelijke nieuwe activiteiten, 
waarover natuurlijk altijd een soort consolidatieslag 
moet worden uitgevoerd vanuit een centrale verant-
woordelijkheid. 

6. Tijdshorizon
Het ene bedrijf kijkt maar enkele jaren vooruit, de 
ander een eeuw. De tijdshorizon van toekomstverken-
ning is afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten, maar ook 

ProRail

Plaats in organisatie ProRail beschikt over een stra-
tegische afdeling waar de “eerste” verantwoordelijkheid 
ligt voor het verkennen van de toekomst. Daarnaast heb-
ben ze een innovatie-afdeling waarin naar de toekomst 
wordt gekeken. 
Gebruik andere rapporten Onder andere WLO-
scenario’s worden gebruikt voor het verkennen van 
mogelijke de sociaaleconomische ontwikkelingen. 
Daarnaast worden Europese trendscenario’s gebruikt die 
in samenwerking met TNO zijn uitgewerkt tot een drietal 
scenario’s (voor “tonnenprognoses”) en herkomst- en 
bestemmingsmatrices. Ook maakt ProRail maakt gebruik 
van de bron CSI (Continual Service Improvement) die toe-
komstige ontwikkelingen in havens, terminals en vervoer-
methoden scant en vertaalt naar de vervoersvraag. 
Methodieken Bij ProRail wordt naast scenario-onder-
zoek ook aan “backcasting” gedaan. Niet direct als 
toekomstonderzoeksmethodiek, maar als manier om een 
prognose te evalueren (dus is de prognose uitgekomen of 
niet?). 
Ook stelt ProRail dat vier scenario’s best veel is en dat er 
in de praktijk vaak maar twee gebruikt worden. In com-
binatie met de verschillende uitwerking op de lijnvoering 
en de grote hoeveelheid aan inputvariabelen zijn vier 
scenario’s lastig te gebruiken. 

Vitens

Plaats in de organisatie Bij Vitens is de afdeling 
Asset Management verantwoordelijk voor de langeter-
mijnverkenning. Daarnaast wordt bij de afdeling Business 
Development nagedacht over de toekomst. Samen zijn zij 
de “sturende stafafdelingen”.
Gebruik rapporten Bij Vitens worden (gemeentelijke) 
bestemmingsplannen gebruikt om te weten waar ge-
bouwd wordt. Voor langetermijntrends kijkt men veelal 
naar buiten en heeft men contact met KWR en Wetsus 
voor scenario’s en voor het uitzetten van langetermijn-
innovatieonderzoek. Voor de inschatting van de omvang 
en plaats van de toekomstige vraag (huishoudens en 
personen) naar drinkwater gebruikt men het CBS, WLO-
scenario’s, TNS NIPO en Primos.
Methodieken Vitens beschouwt scenariodenken als de 
volgende stap in de organisatieontwikkeling. 
Professionals moeten op basis van gegronde scenario’s 
de afweging maken om een project te starten of niet. Sce-
nario’s maken het mogelijk om op transparante manier 
keuzes kritisch te bevragen.

2020 2025 2030

Havenbedrijf Rotterdam en ProRail: 2020-2040



NGINFRAMAGAZINE  17

FEATURE

van de investeringen. Leg je een net voor twintig of 
voor tachtig jaar aan? En een afdeling Klant kijkt veel 
minder ver vooruit dan een afdeling Assetmanagement. 
Over het algemeen kijken we als netbeheerders ver 
vooruit ten opzichte van andere organisaties. Vitens 
spant daarin de kroon (tot honderd jaar vooruitkijken), 
gevolgd door Alliander (tot vijftig jaar). Havenbedrijf 
Rotterdam en ProRail kijken met gemiddeld vijftien jaar 
(met doorkijkjes tot 2040) het minst ver.  •

C
en
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a
l

D
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a
l

Top-down

Kaderzettend

Vitens Havenbedrijf 
Rotterdam

Alliander 

ProRail

Rijkswaterstaat

Schiphol

Stimulerend 

Faciliterend Spontaan

Bottom-up

2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

Vitens en Alliander: 2040-2060

Schiphol  en RWS: 2030-2050

Havenbedrijf Rotterdam en ProRail: 2020-2040 

Onderzoeksopzet
Voor dit onderzoek zijn ruim dertig werknemers van 
in totaal zes organisaties, die zich bezighouden met 
het beheren van grootschalige infrastructuren (spoor, 
water, vliegverkeer, energie, weg- en waterbouw, ha-
ven), geïnterviewd. Dit zijn ProRail, Vitens, Schiphol, 
Havenbedrijf Rotterdam, Alliander en Rijkswaterstaat. 
Alle geïnterviewden houden zich in meer of mindere 
mate bezig met het nadenken over en kijken naar de 
toekomst en zijn ook vaak betrokken bij initiatieven die 
hieruit voortkomen. Zij hebben diverse functies (onder 
meer strateeg, innovatiemanager, planner), maar 
opereren allen op strategisch niveau. Het onderzoek is 
exploratief van aard. Het onderzoek is uitgevoerd door 
Patrick van der Duin, directeur van de Stichting Toekomst-
beeld der Techniek en Andreas Ligtvoet, destijds onder-
zoeker aan de TU Delft in opdracht van themacenter 
Toekomst Verkennen. Via toekomst-verkennen@nginfra.nl 
is de wetenschappelijke publicatie op te vragen.

Schiphol

Plaats in de organisatie Schiphol heeft een afdeling 
Airport Strategy and Development die een ver toekomst-
beeld neerzet, waarna andere afdelingen de zaken 
uitwerken. 
Gebruik rapporten Ook Schiphol gebruikt de WLO-
scenario’s, geholpen door SEO Economisch Onderzoek, 
in combinatie met drie mogelijke toekomstige rollen van 
de hub Amsterdam.
Methodieken Naast scenario-onderzoek, kijkt Schiphol 
vanuit het masterplan 2035 terug naar het heden om het 
tactische gat in te vullen met nieuwe producten en diensten. 

Havenbedrijf Rotterdam 

Plaats in de organisatie Het toekomstverkenningspro-
ces bij het Havenbedrijf Rotterdam is verdeeld over afde-
lingen. Er wordt op meerdere plaatsen in de organisatie 
aan toekomst verkennen gedaan, maar er is wel één punt 
waar het samenkomt (afdeling Corporate Strategie).
Gebruik rapporten Havenbedrijf Rotterdam gebruikt 
diverse externe studies en scenario’s, waaronder die van 
Clingendael, het CPB en het IEA.  Deze externe studies 
worden vervolgens als input voor de eigen scenario’s 
en forecasts gebruikt. Havenbedrijf Rotterdam heeft bij 
de Havenvisie op onderdelen de hulp ingeroepen van 
externe expertise, waaronder  TNO.
Methodieken Verschillende, waaronder scenario’s, 
trendanalyses en kwantitatieve toetsingen
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Trend 1: Internet-of-things 

DIT ZEGT DE TRENDWATCHER 

Richard van Hooijdonk: ‘Slimme algoritmen maken het moge-

lijk dat vrijwel alles met alles “praat” en dat data over en weer 

gaat, waardoor het IoT antwoord geeft op alledaagse vragen 

en problemen. De groei maakt binnenkort niet alleen zelfrij-

dende auto’s mogelijk, maar zorgt er ook voor dat voertuigen 

‘aanvoelen’ dat er iets gerepareerd moet worden voordat er 

echt iets aan de hand is.’

INNOVATIEVE TOEPASSING

Het zogenaamde Brooklyn Microgrid maakt gebruik van een 

blockchain om lokale uitwisseling van energie mogelijk te 

maken. Het netwerk van sensoren en meters meet de energie-

productie van zonnepanelen en vergelijkt het energiegebruik 

met dat van bijvoorbeeld buren. Wanneer een huis meer 

produceert dan gebruikt, wordt het overschot verkocht aan 

een buur. 

Een gezamenlijke blik op de toekomst

De infraradar

IOT EN ONZE NETWERKEN

•• Zowel onze infrastructuur als hetgeen dat daarover of 

doorheen heen gaat (voertuigen, goederen, personen) 

zijn voorzien van een digitale laag en sensoren. 

•• Door die digitale laag is de efficiency van onze netwer-

ken vergroot en kunnen we met dezelfde infrastructuur 

een hogere capaciteit realiseren. Meer treinen over 

spoor, meer auto’s op de weg en hogere personen- en 

goederenverwerking in onze mainports.

•• Ook kunnen we netwerken met elkaar laten communi-

ceren. Bijvoorbeeld zodat de brug niet openstaat als er 

een hulpdienst overheen moet. 

•• Onze netwerken “praten terug”. Ze kunnen ons vertel-

len wat de actuele staat van onderhoud is, of er repara-

ties nodig zijn en ons inzicht in processen verschaffen. 

Tal van innovaties, technologieën, ontwikkelingen en ook disrupties komen op ons af. 
Het is het werk van trendwatchers deze te signaleren en te vertalen naar de samenle-
ving. Als infrabeheerders doen we dit ook voortdurend, maar dan maken we de ver-
taalslag naar onze eigen netwerken. Een gezamenlijke blik op de toekomst in zeven 
trends en toepassingen. DOOR: THEMACENTER TOEKOMST VERKENNEN AUTEURS: SABINE DE GROOT EN LISETTE VAN BEUSEKOM
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Trend 2: Autonome systemen

DIT ZEGT DE TRENDWATCHER 

Richard van Hooijdonk: ‘Zelfrijdende systemen zijn al zo-

ver klaar, dat zij de manier waarop ons vervoer is geregeld 

voor altijd kunnen veranderen. Recente ontwikkelingen 

en verbeteringen op het gebied van informatie delende 

sensoren, realtime dataverwerking en draadloze commu-

nicatie houden in dat machines straks de controle over 

je auto overnemen. Deze trend belooft onontkoombare 

disruptie en is veel geavanceerder dan veel mensen zich 

realiseren.’

INNOVATIEVE TOEPASSING

Internationaal bedrijf Caterpillar heeft zijn eerste vracht-

wagens geproduceerd die volledig autonoom erts naar 

klanten kunnen vervoeren. Dit gebeurt vanuit een centraal 

controlepunt, vanwaaruit het hele traject in de gaten 

gehouden kan worden. De trucks kunnen 24 uur per dag 

veilig de weg op. En dat zal niet lang meer duren volgens 

het bedrijf. 

Rijkswaterstaat: ‘Met slimme 
voer- en vaartuigen en infrastruc-
tuur kunnen files en ongevallen 

voorkomen worden. Dat betekent 
niet alleen dat ons wegennet meer 
kan verwerken, het heeft ook een 
positief effect op de omgeving in 
termen van onder andere veilig-

heid en luchtkwaliteit.’

DIT KUNNEN ZELFRIJDENDE SYSTEMEN  

BETEKENEN VOOR ONZE NETWERKEN

•• Zelfrijdende auto’s en schepen hebben effect op de 

fysieke (ontwerp en constructie) infrastructuur en op 

de digitale infrastructuur (verkeersmanagement). Voor 

de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen is het nodig 

dat zij met elkaar en met de omgeving (wegkant) com-

municeren.

•• Autonoom vervoer heeft een boost geven aan collec-

tief en slimmer vervoer en daarmee ook de efficiency. 

Auto’s en bussen worden beter benut en daarmee ook 

de infrastructuur. 

•• Drones zorgen voor een afname van vervoer over de 

wegen, inspecties op kleine schaal. Om drones te laten 

vliegen beschikken we over nieuwe infrastructuur, zoals 

landingsplatforms, en nieuwe regelgeving.

•• We beheren assets met behulp van drones. 

Dit artikel kwam tot stand op basis van informele gesprekken met themacenterleden Maraat de Bruijn 
(Schiphol), Milou Wolters (Rijkswaterstaat), Rian Kloosterman (Vitens), Caroline Kroes (Havenbedrijf Rot-
terdam) en trendwatcher Richard van Hooijdonk (door middel van zijn boek Trends 2017).
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TOEKOMST  

Trend 4: Data & dataveiligheid

DIT ZEGT DE TRENDWATCHER

Richard van Hooijdonk: ‘Big data is een aanzwellende 

tsunami van informatie, gegenereerd door mobiele appara-

ten, sensoren, het Internet en genetwerkte objecten als pin-

apparaten en wearables. (.…) In de toekomst maken steeds 

meer steden gebruik van bigdata-analyses om het dagelijks 

leven efficiënter te maken. Denk aan

minder files, geoptimaliseerde nutsvoorzieningen en een 

nog slimmere stad dankzij geavanceerde kunstmatige intel-

ligentie. Het gebruik van big data kent geen grenzen, maar 

er zit ook nadrukkelijk een griezelige kant aan deze trend.’

INNOVATIEVE TOEPASSING

ProRails DataLab werkt aan het combineren van datasets 

om storingen beter te kunnen voorspellen. Daartoe worden 

gegevens over het materieel en de infrastructuur verzameld 

en geanalyseerd. De computer legt daarna de verbanden, 

die te complex of onverwacht zijn om zelf te verzinnen. 

Samen met experts wordt toegewerkt naar een model met 

een voorspellend vermogen dat goed genoeg is om iets mee 

te doen in de praktijk. Om verzakking van het spoor te voor-

spellen worden bijvoorbeeld de verbanden tussen data over 

de spoorconstructie, ondergrond, werkzaamheden, weers-

omstandigheden en de hoeveelheid treinen op het gedeelte 

van het spoor gelegd. 

Dit kan data en dataveiligheid betekenen voor onze netwer-

ken

•• Met data-analyses beheren en onderhouden we slim. We 

kunnen voorspellen wanneer onderhoud of vervanging 

nodig is door geavanceerde modellingtechnieken. Dat 

betekent dat de reparatie al is uitgevoerd vóórdat er iets 

stuk gaat. 

•• Cybercrime heeft tot een toename van risico’s geleid en 

remt ook innovatie. Dataveiligheid is namelijk een voor-

waarde om te kunnen innoveren.

•• We gebruiken data om het gebruik van netwerken en 

eisen die gesteld worden voortdurend te monitoren en 

voorspellen. Op basis daarvan schatten we toekomstige 

gebruikerseisen beter in. We kunnen vandaag exact 

voorspellen hoe druk het morgen op de weg en in de trein 

wordt en hoeveel water men gaat tappen. 

•• We maken voortdurend privacyafwegingen op het 

moment dat we data met derden delen. Daarin zoeken 

we naar een optimum: hoe zwaar weegt de privacycom-

ponent ten opzichte van de maatschappelijke winst? 

Hetzelfde geldt voor veiligheid en het delen van data. 

Rijkswaterstaat: ‘Er zijn geen zwart-
witkeuzes. We maken permanent afwe-
gingen tussen de benodigde privacy en 
dataveiligheid en de voordelen die het 
beschikbaar stellen van informatie kan 

bieden.’ 

Trend 3: 3D-printing

DIT ZEGT DE TRENDWATCHER

Richard van Hooijdonk: ‘Doordat 3D-printtechnologie 

het mogelijk maakt om op aanvraag te produceren en 

printers in de nabije toekomst niet per se op een centrale 

plaats hoeven te staan, kun je straks eenvoudig een pro-

duct bestellen en het thuis binnen enkele minuten prin-

ten. Ditzelfde gemak geldt ook voor bedrijven, die niet 

meer hoeven te wachten tot een vervangend onderdeel 

is verscheept en afgeleverd. Ook zij kunnen onmiddellijk 

in house printen, waardoor doorlooptijden straks tot het 

verleden horen. 4D-printtechnologie voegt de dimensie 

van tijd toe aan 3D-geprinte objecten. Door te begrijpen 

hoe bepaalde structuren reageren op bijvoorbeeld water, 

laten onderzoekers van Harvard zien dat ze 3D-objecten 

kunnen ontwerpen die later van vorm veranderen.’

INNOVATIEVE TOEPASSING

Het Nederlandse bedrijf MX3D print ’s werelds eerste 

brug van metaal. Op de NDSM-werf is een bouwlocatie 

geopend, waar robots de volledig functionele voetgan-

gersbrug, die eind 2017 geplaatst gaat worden, gaan prin-

ten. De brug van 8 bij 4 meter komt over de gracht van de 

Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. 

DIT KAN 3D-PRINTEN BETEKENEN VOOR ONZE NETWERKEN

•• Met 3D-printing als productiemethode voeren we 

reparaties aan assets sneller uit. Denk aan scheeps- of 

vliegtuigonderdelen die ter plaatse snel geprint kunnen 

worden en ook (onderdelen van) fysieke infrastructuur 

zelf.

•• 3D-printen vervangt transport. Printers worden nieuwe 

“havens” waar producten binnenkomen. We hebben 

daardoor te maken met andere goederenstromen, 

namelijk grondstoffen, die via andere wegen vervoerd 

moeten worden, bijvoorbeeld per pijpleiding. 

•• We kunnen assets 4D-printen, zodat ze zichzelf repare-

ren als dat nodig is. 

Havenbedrijf  
Rotterdam: ‘We  

hebben geïnvesteerd 
in een grootschalig 
3D-printlab in onze  

haven. Veel industriële 
partijen plukken  

daar nu de  
vruchten van.’
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 TOEKOMST

DIT ZEGT DE TRENDWATCHER

Ruud Veltenaar: ‘Het roer moet om. Steeds meer bedrij-

ven en mensen werken doelgericht en effectief mee aan 

de noodzakelijke revolutie en bieden hoop op een betere 

en vooral meer duurzame wereld. De wereld kantelt van 

welvaart naar welzijn en onze focus verschuift van ego 

naar eco. (….) De ecologische crisis zal nog veel heviger 

worden dan we nu verwachten. We moeten niet langer 

rekenen met 2 graden temperatuurstijging wat ogen-

schijnlijk nog manageable is, maar met mogelijk 3 tot 4 

graden.’ 

INNOVATIEVE TOEPASSING

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beschikt 

over een controlesysteem dat gemalen op afstand real-

time kan aansturen. Het Beatrix-gemaal in Schermerhorn 

en het gemaal de Waakzaamheid in Kolhorn worden dan 

– rekening houdend met het waterpeil en de regenver-

wachting – “aangezet” zodra de energieprijs aantrekkelijk 

laag is. Deze flexibele aansturing van gemalen zorgt voor 

lagere energiekosten (circa 20 procent) en speelt in op de 

snelle groei van wind- en zonne-energie. 

Dit kan klimaatverandering en verduurzaming betekenen 

voor onze netwerken

•• Klimaatverandering heeft de eisen die we stellen aan 

infrastructuur aangescherpt. We hebben te maken met 

andere, extremere weersomstandigheden waar infra-

structuur tegen bestand moet zijn. Bruggen moeten 

hittebestendig zijn, riolering kan grote hoeveelheden 

water verwerken en bij langere periodes van droogte 

moeten we wel voldoende drinkwater beschikbaar heb-

ben. 

•• We zijn overgestapt op duurzame energiebronnen, 

zoals wind-, restwarmte- en zonne-energie. Energienet-

werken zijn smart grids waar energie in kan worden uit-

gewisseld. We kunnen energie in grotere schaal opslaan 

en daardoor efficiënter benutten. 

•• We hebben andere bedrijvigheid aangetrokken rondom 

onze mainports. Bedrijven die onderdeel zijn van een 

circulaire economie. 

•• Onze infrastructuur is waar mogelijk energieneutraal of 

energiepositief. Bruggen en sluizen wekken energie op, 

treinen rijden op zonne-energie en warmte-koudeop-

slag is de energiebron voor de luchthaven. 

•• We hergebruiken materialen slim en denken niet meer 

lineair, maar in ketens. Onze investeringen beoordelen 

we over de totale levensduur, inclusief de restwaarde. 

Dit heeft ook geleid tot innovatieve contracten met 

marktpartijen. 

•• Mensen wekken zelf energie op en hergebruiken 

drinkwater. De gevraagde capaciteit op onze netten 

verandert en de behoeften veranderen. In plaats van 

energie leveren we hetgeen nodig is om zelf energie op 

te wekken. 

Trend 5: Klimaat & verduurzaming

Rijkswaterstaat: 
‘Iedereen heeft 

dezelfde vragen.  
Hoe gaan we slim  

om met materialen, 
water en  
energie?’

BEELD: STUDIO ROOSEGAARDE
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Trend 6: Circulaire economie

DIT ZEGT DE TRENDWATCHER

Tony Bosma: ‘Organisaties zijn in de toekomst alleen 

nog maar succesvol als ze datgene wat ze onttrekken 

aan de maatschappij en aarde kunnen teruggeven. 

Naar dit soort productieconcepten en maatschappelij-

ke betrokkenheid wordt in toenemende mate gekeken. 

Maar de circulaire economie gaat verder. Het houdt 

ook in dat onze manier van consumeren circulair 

wordt.’

INNOVATIEVE TOEPASSING

De een zijn afval, is de ander zijn grondstof. Bij de 

landingsbanen van Schiphol op Schiphol-Rijk en 

Noord-West worden daarom mestkorrels van struviet 

uitgereden. Deze korrels zijn ontwikkeld in een duur-

zame pilot waarbij een fosfaatverbinding (struviet) uit 

afvalwater van vliegtuigen is gehaald. Met deze pilot, 

uitgevoerd binnen TKI Watertechnologie door Schip-

hol, Evides Industriewater, Vewin en KWR, vermindert 

de luchthaven haar milieu-impact.

Vitens: ‘Circulaire 
economie en 

technologische 
ontwikkelingen kunnen 

de watervraag sterk 
beïnvloeden. Als 

huishoudens zelf water 
gaan hergebruiken en 
er waterloze toiletten 
op de markt komen 

bijvoorbeeld.’

DIT KAN CIRCULAIRE ECONOMIE BETEKENEN  
VOOR ONZE NETWERKEN

•• De vraag en gevraagde capaciteit van netwerken is ver-

anderd. Consumenten hergebruiken materialen en delen 

spullen. Het aantal deelauto’s heeft een vlucht genomen en 

steeds meer buurten halen gezamenlijk energie uit ingeza-

meld afval.

•• Vraag en aanbod en materiaalstromen worden op lokaal 

niveau gekoppeld. Bijvoorbeeld in havens en rondom logis-

tieke mainports. 

•• We beschikken over de infrastructuur om materiaal- en goe-

derenstromen met elkaar te verbinden. Denk aan leidingen 

die met restwarmte van bedrijven huizen kunnen verwar-

men. 

•• We handelen zelf circulair, door gebruik te maken van gere-

cyclede materialen in onze assets en kennis te delen.
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DIT ZEGGEN DE TRENDWATCHERS

Trendrede 2017: ‘Overal om ons heen komt de bureau-

cratie roestend en ratelend tot stand. Terwijl de burger 

woedend roept dat de echte problemen niet aangepakt 

worden, wijzen de belanghebbenden vooral naar elkaar. 

Nederland bevindt zich in een staat van bewuste onbe-

kwaamheid. Dat het anders moet is duidelijk. Over het 

hoe wordt getwijfeld en gesteggeld. Buiten het zicht van 

de camera’s rollen pioniers en early adopters het nieuwe 

uit.’

INNOVATIEVE TOEPASSING

De gemeente Den Haag onderzoekt de toegevoegde waar-

de van dynamische 3D-modellen in het planvormingspro-

ces. Zo is een dynamisch 3D-model van bedrijventerrein 

De Binckhorst ontwikkeld, waarmee het mogelijk is in een 

paar muisklikken helderheid te krijgen over de inpassing 

van een nieuw project in de omgeving en bestaande regel-

geving. Dit voorkomt tijdrovende procedures en helpt de 

samenwerking tussen initiatiefnemers op weg, omdat ze 

tijdens de ontwerpfase direct de impact van hun scena-

rio’s in beeld zien. 

TOEKOMST

DIT KUNNEN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS BETEKENEN VOOR 
ONZE NETWERKEN

•• Onder de Omgevingswet wordt meer lokaal, op ge-

meenteniveau geregeld. Daarom zijn nieuwe samen-

werkingsverbanden opgetuigd om maatwerk mogelijk 

te maken. Het krachtenveld is veranderd. 

•• Bestuurlijke vernieuwing is doorgevoerd. Als infrabe-

heerders kunnen we flexibeler reageren en de kansen 

die nieuwe wetgeving biedt benutten. Procedures zijn 

korter. 

•• We werken netwerkoverstijgend samen en zijn voort-

durend met elkaar en andere stakeholders in gesprek. 

Bijvoorbeeld omdat we elkaar op bepaalde plekken let-

terlijk tegenkomen. 

•• Demografische veranderingen als vergrijzing en krimp 

hebben lokaal invloed gehad op gebruik van infrastruc-

tuur. Ouderen verbruiken bijvoorbeeld minder water en 

minder gas en elektriciteit. In krimpgebieden is sprake 

van overcapaciteit, in stedelijke regio’s waken we ervoor 

dat de capaciteit niet te klein is. 

•• De geopolitieke onrust is toegenomen in de vorm  van 

activisme, protesten en spanningen binnen de EU. Dat 

heeft de onzekerheid waarmee netbeheerders te maken 

krijgen verder vergroot en dwingt ons tot transparantie 

en een voortdurende dialoog met de samenleving. Ook 

protectionisme is toegenomen.

Trend 7: Maatschappelijke trends: deregulering, 
politieke onrust, verdichting en vergrijzing

Havenbedrijf 
Rotterdam: 

‘Protectionisme kan 
voor ons als haven 
negatieve gevolgen 
hebben. We lobbyen 

voor open handel 
binnen Europa, maar 
meer invloed hebben 

we er niet op.’
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ROADMAP

Roadmap Toekomstverkennen
2017 Cross-innovation 

Doel Leren cross-sectoraal innoveren

Omschrijving: Innovatie vindt steeds minder 

plaats binnen de muren van een enkele orga-

nisatie. Echter vindt de echte innovatie plaats 

in ecosystemen. Het belang van intersectorale 

samenwerking kan daarin niet ontbreken. In 

de cross-innovation workshop werken we aan 

nieuwe producten en diensten met mensen 

van verschillende achtergronden, op basis van 

technologieën die op tafel worden gelegd.

Kartrekker Patrick van der Duin

2017 CO2-neutrale infra
Doel Tot een gedeeld beeld te komen van 

CO2- neutrale infrastructuur

Omschr椀樀ving Bij toekomstverkenning 

worden regelmatig scenario’s van andere 

partijen meegenomen. Als aanvulling hierop 

willen we de aandacht voor een dialoog 

tussen organisaties versterken over gemeen-

schappelijke aannames en redeneringen. Dit 

geldt ook voor het thema ‘CO2- neutraal’. 

Alle infrapartners zijn hiermee bezig, maar 

er zijn veel verschillende (vaak impliciete) 

aannames over. Om tot een gedeeld beeld te 

komen van CO2- neutrale infrastructuur zal 

een workshop plaatsvinden in het Decision 

Lab van het Nijmegen School of Manage-

ment. 

Kartrekkers : Erna Ovaa, Caroline Kroes en 

Vincent de Gooyert
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ROADMAP

oekomstverkennen
2017 Korte versus lange termijn

Doel inzicht krijgen in manieren om gat tussen 

lange en korte termijn te overbruggen

Omschr椀樀ving Infrapartners zijn zich bewust 

van het gat tussen toekomstverkenningen op de 

lange termijn en die op de kortere termijn. Een 

manier om dit gat te verkleinen is het

logisch op elkaar aan proberen te laten sluiten 

van verschillende methoden en technieken van 

toekomstverkennen. Over dit thema start een 

promotietraject in Nijmegen waar we als The-

macenter bij willen aansluiten. 

Begin 2018 Impact schatten

Doel De aandacht voor mogelijke disrupties 

versterken

Omschr椀樀ving Toekomstverkenningen 

worden vaak gemaakt op basis van de ver-

wachte ontwikkeling van kernindicatoren. Als 

aanvulling hierop willen we de aandacht voor 

mogelijke disrupties van buitenaf te verster-

ken. Dit doen we samen met studenten van 

de cursus ‘Strategic scenarios and business 

models’ (Bedrijfskunde, Radboud Universi-

teit). Deze studenten faciliteren om de beurt 

een workshop waarin verschillende deelne-

mers de mogelijke impact van toekomstige 

ontwikkelingen van buitenaf (de ‘contextuele 

omgeving’) inschatten.

2017-2019 Dilemma’s van de toekomstverkenner 

Doel Leren van elkaar over toekomstverkenningsdilemma’s 

Omschr椀樀ving Het opgestelde zelfportret geeft een goed beeld op welke 

vlakken de infrapartners gelijk zijn. De vervolgvraag is waarop we juist 

verschillen. Om van elkaar te leren zullen tijdens themacenteroverleg de 

verschillen uitgediept worden (elke partner presenteert één keer) op de 

belangrijkste toekomstverkenningsdilemma’s, zoals: 

•  Hoe de verbinding te leggen tussen toekomstverkenners en de rest van 

de organisatie?

•  Hoe de verbinding te leggen tussen de lange en de korte termijn?

•  Hoe de verbinding te leggen tussen bottom-up en top-down toekomst-

verkennen?

•  Hoe externe stakeholders te betrekken en tegelijkertijd eigen expertise 

in te zetten?

Thema’s voor 2018 en verder:

•  Studentenlab toekomstbestendige infra 

Samen met studenten (voor wie nieuwe technologie) werken aan meer 

inzicht in de impact van toekomstige ontwikkelingen te verkennen. 

•  Levenscyclus & circulaire economie 

Wat is de rol van infrastructuur in een klimaatneutrale, circulaire econo-

mie?

•  Integrale visie en softe factoren 

Hoe kan de hoeveelheid aan verwachtingen en trends worden gefilterd 

en vertaald naar investeringen? Kunnen we een beter op elkaar aan-

gesloten toekomstbeeld ontwikkelen dat kan bijdragen aan een meer 

integrale visie op infrastructuren in Nederland?

•  Robotisering 

Wat is de invloed van robotisering (inclusief drones), zelfsturende pro-

cessen, AI en zelfservices op infrastructuur?
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LUNCHBOX

S
inds 1 januari 2017 heeft NG-

infra een nieuwe algemeen 

directeur: Aernout van der 

Bend. De voormalig direc-

teur van de De Verkeersonderneming 

volgt Judith Schueler na acht jaar op. 

We spraken hem over de toekomst. 

Niet van de infrastructuur, maar van 

NGinfra. En de ambities die we als 

samenwerkingsverband hebben. Die 

ambities van NGinfra laten zich soms 

maar lastig verwoorden. We werken 

aan toekomstbestendige netwerken. 

Aan een infrastructuur die responsive 

is en netwerken die voortdurend in-

spelen op eisen van de maatschappij. 

Maar wat vraagt dat nu precies van 

ons als netbeheerders? Waar staan we 

voor?

Van der Bend vat het pakkend samen. 

‘We willen inspelen op een vraag die 

voortdurend verandert. Daarom stel-

len we de vraag terug aan de samen-

leving. Wat voor verbinding heeft zij 

nodig? Dat is een heel lastige, want je 

vraagt iets waarvan je nog helemaal 

niet weet wat het is. Dus wil je jezelf 

zo adaptief mogelijk inrichten, zo aan 

de voorkant van de veranderingen, 

dat je in ieder geval desinvesteringen 

voorkomt en daarnaast een positieve 

boost kan geven aan de economie, 

participatie, leefbaarheid, energietran-

sitie et cetera.’

Dat klinkt bijna alsof we netwerken 

gaan bouwen die flexibel zijn en zich-

zelf kunnen aanpassen. Maar infra-

structuur is van nature niet flexibel. En 

daar gaat het volgens Van der Bend 

dus ook niet over: ‘Nee, we bedoelen 

daarmee niet een infrastructuur die je 

iedere twee jaar kunt verleggen omdat 

de vraag verandert, maar hebben het 

over responsieve besluitvorming. In 

plaats van sectorgewijs, of per regio te 

roepen “ik wil dat dit er komt”, zullen 

we ons voortdurend moeten afvra-

gen wat een ingreep betekent voor 

energie, voor data, voor wegen enzo-

voorts. Door op een integrale manier 

te kijken en de dialoog met elkaar en 

de samenleving aan te gaan, kunnen 

we logischerwijs ook beter inspelen 

op de toekomst. Dat is de ambitie van 

NGinfra’. 

En om die ambitie waar te maken, 

staan de volgende actiepunten op de 

agenda. 

In ‘De Lunchbox’ spreekt NGinfra elke 
editie iemand uit de infrapraktijk over zijn 
of haar dagelijkse werkzaamheden en 
langetermijndoelen. 

Ook een keer lunchen met de redactie? 
Mail uw verhaal naar redactie@nginfra.nl

Een publieke opdracht, 
daar mag je over vertellen
We kunnen hier in Nederland rustig slapen over iets goeds. Hoeven ons niet druk te 
maken over stromend water, licht en internet. ‘Geweldig, maar daar mogen we ook 
weleens bij stilstaan. De bewustwording dat het geweldig is wat we hier hebben, 
moet omhoog’, stelt nieuwe NGinfra-directeur Aernout van der Bend in een gesprek 

over toekomstambities.   DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM FOTOGRAFIE RON ZWAGERMAN 

‘Relevante 
kennishebbers
moeten weten 
dat NGinfra

bestaat’

In gesprek met Aernout van der Bend, nieuwe algemeen directeur van NGinfra:
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1. Vertellen wat we doen
‘NGinfra staat voor onderling kennis 

delen. De kennis bevindt zich echter 

vaak verspreid door de organisaties 

en die moeten we naar boven zien te 

halen. Als relevante “kennishebbers” 

niet weten dat het samenwerkings-

verband bestaat, wordt er ook niet 

gedeeld. En andersom geldt: mensen 

met de kennisvraag moeten weten 

dat zij de mogelijkheid hebben om 

NGinfra te benutten. Pas als die 

bekendheid er is, gaat het echt leven. 

Het informeren over ons bestaan, 

zodat interne organisaties elkaar vin-

den en een netwerk gaan opbouwen, 

dat is het punt dat wat mij betreft het 

hoogst op de agenda staat. Het vertel-

len aan de buitenwereld wat je aan het 

doen bent, draagt ongelofelijk bij aan 

het ontstaan van involvement.’

2. Eenheid voelen en uitdragen
 ‘Ik heb gemerkt dat het enthousi-

asme en de ambities bij de betrokken 

personen bij NGinfra groot zijn. Maar 

bedoelen we eigenlijk wel allemaal 

hetzelfde? Wat verwachten we van 

deze samenwerking? Die vraag wordt 

soms te weinig gesteld waardoor de 

ambities niet altijd allemaal op dezelf-

de manier gezien, uitgedragen of ge-

voeld worden. Dan loop je kans uiteen 

te drijven. Iets wat ik heb geleerd bij 

De Verkeersonderneming is dat als je 

als groep wilt samenwerken iedereen 

individueel moet beseffen dat hetgeen 

wat je eruit haalt, ongetwijfeld anders 

is dan waarmee je binnenkwam. Dat 

dit soms niet in je eigen denkkader 

past is niet erg, want daar kwam je 

juist voor.’

‘Zo was er onduidelijkheid over de 

rol die NGinfra heeft richting politiek 

Den Haag. Daar is nu een knoop over 

doorgehakt. Als samenwerkingsver-

band gaan we niet naar de Kamerle-

den toestappen en ze oproepen meer 

geld te stoppen in projecten met 

energie, water en (spoor)wegen. We 

kunnen wel helpen duidelijk te maken 

dat het desinvesterend werkt als je bij 

strategische toekomstverkenningen 

niet nadenkt wat de consequenties 

zijn voor andere netwerken, en of je 

binnen een ontwikkeling samen kunt 

optrekken. We helpen bij het uitdra-

gen en ontwikkelen van de kennis, 

feiten en beelden die partners zelf 

kunnen gebruiken voor een politieke 

lobby.’

 

3. Rustig slapen over iets 
goeds, maar dat wél beseffen
‘Aan de ene kant zijn we als samen-

leving heel blij met wat we allemaal 

los kunnen laten door infrastructuur. 

Dat we ’s ochtends het licht aan kun-

nen doen, de wasmachine kunnen 

laten draaien, de treinen rijden en we 

internet op onze telefoons hebben. 



En ook dat Schiphol een leading hub is en Rotterdam de 

mainport van Europa. Daar staan we eigenlijk nooit bij stil, 

maar dat is geweldig. Het zou mooi zijn als men zich er wél 

bewust van is dat dit niet vanzelf gaat, al zit daar natuurlijk 

wel een contradictie in. We beschikken in Nederland over 

een infrastructuur die behoort tot de top van de wereld. Het 

is heel gek dat er vrijwel altijd wordt geklaagd dat de treinen 

niet op tijd rijden, terwijl deze het met 91 procent betrouw-

baarheid beter doen dan de landelijke norm (90 procent) 

die we hebben afgesproken. Dat ligt ook bij onszelf. We 

hebben allemaal een publieke opdracht, daar mag je wat 

over vertellen.’

4. Internationaal scoren en vermarkten
‘Het is uniek dat we hier in Nederland een samenwerking 

hebben met zes netbeheerders. Daar kunnen we internati-

onaal op scoren, op gezien worden en business uit halen. 

Ik wil dus graag die grens over. Daarbij, als een ander over 

je roept dat je het zo goed doet, gaan mensen het sneller 

beseffen. Het helpt dus de bewustwording te vergroten. En 

in het buitenland kijken doe je natuurlijk in de eerste plaats 

ook om de eigen prestaties te benchmarken en vergelijken.’

De taak die Van der Bend voor zichzelf weggelegd ziet, 

omschrijft hij met de woorden verbinden, uitdragen, dwars-

kijken, reframen, analyseren, prikkelen en weer opnieuw 

verbinden. ‘Die kernwoorden vatten samen wat ik als mijn 

rol zie binnen NGinfra. Ik vind het leuk om out of the box 

te denken en rare vragen te stellen. Zonder daarbij de boel 

uiteen te drijven. Dat is wat ze van mij kunnen verwachten.’ 

 •
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De toekomst is weerbarstig. Keer op keer laten we ons verras-

sen. Recent bijvoorbeeld bij de Amerikaanse presidentsverkie-

zingen, de Brexit en bij verschillende terroristische aanslagen, 

maar ook op heel andere vlakken: wie had bijvoorbeeld aan 

zien komen dat mensen over het spoor zouden gaan lopen, 

op jacht naar digitale wezentjes die ze met hun telefoon 

proberen te vangen? 

Maar als de toekomst zo weerbarstig is, waarom doen we dan 

aan toekomst verkennen? Misschien wel omdát het zo moeilijk 

is. Als je niet stilstaat bij toekomstige ontwikkelingen weet je 

zeker dat je ze mist, en als je het wél probeert dan maak je in 

ieder geval een iets grotere kans om goed op nieuwe ontwik-

kelingen in te spelen. Bijvoorbeeld door bij de beslissingen die 

je nu al maakt rekening te houden met mogelijke toekomsten. 

Of door nu al na te denken over wat voor beslissingen je in de 

toekomst zou kunnen maken zodat je dan, als een ontwikke-

ling zich eenmaal voordoet, in mindere mate voor verrassingen 

komt te staan. Infrabeheerders doen vaak investeringen met een 

zeer lange tijdshorizon en dat maakt het belang van vooruitkij-

ken extra groot. Maar er is ook nog een heel ander doel van 

toekomst verkennen wat ik hieronder graag wil onderstrepen. 

Toekomstverkenningen leiden niet alleen tot slimmere beslissingen 

maar zijn, juist voor infrabeheerders, van cruciaal belang voor 

hun license to innovate.

Gesteund 

Infrabeheerders zijn ten opzichte van elkaar zeer verschillend, 

maar er zijn ook overeenkom-

sten. Zo hebben ze allemaal 

in meer of mindere mate 

een geografisch monopolie. 

Natuurlijk is er ook sprake 

van concurrentie, tussen de 

HSL en Schiphol, of tussen 

de Rotterdamse haven en 

een 3D-printer, maar als je 

eenmaal hebt besloten dat 

je graag kraanwater wilt 

Toekomstverkenningen: 
cruciaal voor 
“license to innovate”

‘Infrabeheerders 
hebben door hun 

geografische mono-
polie te maken met 
kwetsbare gebrui-

kers.’



drinken en geen water uit een fles, kun je afhan-

kelijk van je locatie niet om Vitens heen. Deze 

afhankelijkheid maakt de gebruiker of consument 

van de infrastructuur kwetsbaarder dan die van 

een product of dienst waarbij meer keuzeruimte 

is. Als gebruikers ontevreden zouden zijn, kun-

nen ze door het geografische monopolie niet 

zomaar overstappen op een concurrent. In 

plaats daarvan zullen ze, willen ze hun onvrede 

uiten, zich moeten bedienen van grover geschut, 

door de publiciteit op te zoeken of in de vorm 

van een rechtszaak. Om dergelijke conflicten te 

voorkomen is het zaak om jezelf continu te verze-

keren van voldoende draagvlak. Draagvlak voor 

de manier waarop de infrabeheerders hun dagelijkse praktijk 

inrichten, we hebben het dan over de license to operate, maar 

ook draagvlak voor investeringen in innovaties die infrapartners 

noodzakelijk achten voor het toekomstbestendig houden van de 

infrastructuur. En dat is wat je ook wel de license to innovate kan 

noemen. 

Wel of niet investeren?

Er worden continu investeringen gedaan in infrastructuur om in 

te spelen op toekomstige ontwikkelingen. We weten niet hoe 

de toekomst eruitziet maar dat de wensen op het gebied van 

vervoer, drinkwater, energie et cetera veranderen, staat vast. 

Om slim in te spelen op de toekomst investeren we daarom nu 

al in andere voorzieningen dan tot nu toe gebruikelijk is en de 

gebruiker blijkt niet altijd zonder meer blij te zijn met dergelijke 

veranderingen. Voor een infrapartner is het misschien logisch dat 

bijvoorbeeld ‘slimme meters’ nodig zijn om het energienetwerk 

klaar te maken voor de toekomst, maar als de gebruiker daar 

anders over denkt heeft dit serieuze gevolgen voor de uitrol. 

Toekomstverkenningen spelen een belangrijke rol bij het draag-

vlak voor infrastructurele innovaties. Uit onderzoek blijkt dat 

draagvlak onder meer afhangt van de mate waarin gebruikers 

zich kunnen vinden in de manier waarop er voor een bepaalde 

innovatie is gekozen. Zelfs al hadden ze zelf misschien gekozen 

voor een andere innovatie, als ze het eens zijn met het proces 

dat tot de beslissing heeft geleid, zullen ze 

zich eerder bij de uitkomst neerleggen (dit fe-

nomeen heet procedural justice). En toekomst-

verkenningen zijn een belangrijk onderdeel 

van dit proces waarbij wel gekozen wordt 

voor sommige innovaties, terwijl in andere 

juist niet wordt geïnvesteerd. 

Gebruiker voorop

Toekomstverkenningen zijn dus niet alleen 

een tool om analyses mee uit te voeren, maar 

ook een communicatiemiddel om dillema’s te 

illustreren en om keuzes mee toe te lichten, te 

onderbouwen en te verantwoorden. Infrabe-

heerders hebben door hun geografische monopolie te maken 

met kwetsbare gebruikers. Mede hierdoor is er sprake van 

regulering en toezicht, maar dat instrumentarium is meer gericht 

op stabiliteit dan op verandering. Investeringen in innovaties 

hebben voor de gebruikers vergaande implicaties en het zijn 

deze gebruikers die bepalen of ze een infrabeheerder wel of 

niet de license to innovate verlenen. Met toekomstverkenningen 

als communicatiemiddel kunnen infrabeheerders proberen deze 

licentie te verdienen en te behouden. De toekomst is weerbarstig 

en laat zich niet voorspellen, maar met behulp van toekomstver-

kenningen kunnen infrapartners wel laten zien dat en hoe ze 

werken aan een nieuwe generatie infrastructuur, met het belang 

van de gebruiker voorop.  •

 

Over de auteur

Vincent de Gooyert is universitair docent Be-

drijfskunde aan de Radboud Universiteit, waar 

hij ook gepromoveerd is. Eerder behaalde 

hij een master in logistiek aan de Technische 

Universiteit Delft en een master sociologie aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam, was hij gast-

onderzoeker aan MIT te Cambridge en York 

University te Toronto, en werkte hij enkele jaren 

als adviseur. Sinds eind 2016 ondersteunt hij 

Themacenter Toekomst Verkennen. 

‘Voor een infrapartner 
is het misschien 

logisch dat “slimme 
meters” nodig zijn, 

maar als de gebruiker 
daar anders over 

denkt heeft dit 
serieuze gevolgen 

voor de uitrol.’



De smart city 
maakt ons slimmer
Slimmer OR-beheer

Slimmer parkeren

Slimmere verlichting

Slimmere afvalverwerking

Slimmere fi etsstallingen

Slimme LoRa-toepassingen

Slimmer…

Stedelijke ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte worden 

steeds uitdagender. Tegelijkertijd zorgt technologie voor steeds meer 

inzicht en handvatten om die uitdagingen op te pakken.

Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Hoe weet je in het woud aan 

mogelijkheden welke oplossingen voor jou interessant zijn?

FIWARE Lab NL helpt met deze smart-vraagstukken. Dat doen 

we met onze lab-omgeving voor ontwikkelaars, met onze Maturity 

Scan Smart Cities, met onze op maat verzorgde bootcamps of 

gewoon door samen in gesprek te gaan.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met:

FIWARE Lab NL, partner voor de smart city

www.fi ware-lab.nl 
info@fi ware-lab.nl • 033-8700 100

Een initiatief van:

DE FIWARE LAB NL 
BOOTCAMP 

Ondersteund door:

NL
Partner voor de

smart city
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DE SNELSTE WEG NAAR EEN 
OPLOSSING VOOR UW UITDAGINGEN
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Hendrik Blokhuis, directeur van het Cisco-programma Digitale Versnelling Nederland: 

‘De toekomst is  
één blinde vlek’
Exponentiële groei, disrupties en een toe-

komstradar vol blinde vlekken. We leven in 

een digitaliserende samenleving. Hoe ga 

je daarmee om als netbeheerder? Kun je 

je voorbereiden op onzekerheid? Volgens 

Cisco’s CTO Blokhuis wel. ‘De gezonde pa-

ranoia zit er zeker in. Maar dat is de beste 

drive om mee te werken.’

DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM 
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H
et signaleren van ontwikkelingen in de samenle-

ving die van invloed zijn op de eigen organisatie 

en processen. Dat is de opdracht waar toekomst-

verkenners en afdelingen strategie en innovaties 

voor staan. Maar die ontwikkelingen laten zich niet allemaal 

signaleren of voorspellen. Sommigen overvallen ons. Het zijn 

blinde vlekken op onze radars. Terwijl we ze achteraf wél heel 

goed kunnen verklaren. 

In 2008 beschreef Nassim Nicolas Taleb deze blinde vlekken 

in zijn boek ‘Black Swan Theory: the impact of the Highly 

Improbable’. Het boek is geïnspireerd op een bekende theorie 

die nog veel ouder is, namelijk dat alle zwanen wit zouden 

zijn. De groep zwarte zwanen die de Nederlandse ontdek-

kingsreiziger Willem de Vlamingh in 1697 in Australië ont-

dekte, haalde eeuwen van ‘kennis’ in één keer onderuit. Het 

is een metafoor voor het feit dat mensen de wereld om zich 

heen maar deels kunnen begrijpen. Sommige ontwikkelingen 

zien we daarom niet aankomen. De Eerste Wereldoorlog, de 

kredietcrisis, de aanslagen op de Twin Towers en het internet 

zijn voorbeelden van ontwikkelingen die ons min of meer 

overkomen.

Ook vandaag kennen we blinde vlekken. De snelheid waar-

mee technologie zich ontwikkelt ligt zo hoog, dat onze radar 

dit onmogelijk allemaal bij kan houden. Maar gaat het daar 

eigenlijk wel om? Volgens Blokhuis zijn blinde vlekken niet 

zo erg als we soms denken: ‘Je kunt niet eens meer spreken 

van een blinde vlek. Ontwikkelingen komen constant op je 

af. Dat is een gegeven. Het belangrijkste is dat je als organi-

satie snel kunt schakelen. Door consolidatie of versnelling 

heb je soms maar twaalf maanden de tijd om je strategie 

te bepalen. Daar moet je op ingericht zijn’, aldus Hendrik 

Blokhuis. Blokhuis was tot voor kort Chief Technology Officer 

voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Rusland bij het 

wereldwijde IT-bedrijf Cisco. Sinds kort is hij directeur van het 

Cisco-programma dat op landelijk niveau bijdraagt aan digita-

lisering en groei, in Nederland bekend als Digitale Versnelling 

Nederland.

Als leverancier van IT-oplossingen moet je voor-
oplopen in de markt. Dan kan je je eigenlijk geen 
blinde vlek permitteren. Hoe houden jullie je radar 
up-to-date? 
‘Voortdurend een compleet beeld hebben van al die ontwikke-

lingen is niet per se ons doel. De wereld laat zich steeds min-

der goed voorspellen. Dus de focus ligt daarom vooral op het 

voorbereiden op de onzekerheid waarmee je te maken krijgt. 

Dat geldt overigens niet alleen voor ons als IT- en netwerkspe-

cialist – al bewegen wij ons natuurlijk al wel iets langer in dit 

veld – maar voor iedere organisatie. Elke business is nu aan 

het digitaliseren en krijgt een IT-component. Ook traditio-

nele netbeheerders hebben met dezelfde transitiesnelheid te 

maken.’

De snelheid lijkt soms nogal ongrijpbaar. Bijvoor-
beeld als je praat over internet of things. Daar 
hadden we het vijf jaar geleden al over, maar de 
échte transitie moet nog komen. Op welke transi-
tiesnelheid moet je je voorbereiden? 
‘We kijken niet verder dan drie tot vijf jaar vooruit. En voor 

scenarioplanning is dat eigenlijk al lang, want soms heb je 

maar een jaar om je strategie te bepalen. Dat geldt nu voor 

internet of things bijvoorbeeld. Als je daar vandaag nog geen 

‘Je kunt niet eens meer  
spreken van een blinde vlek.  

Ontwikkelingen komen  
constant op je af’
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koers voor hebt uitgestippeld, moet je dat écht doen. We zitten 

namelijk midden in die versnellingsfase waarin een techno-

logie zich exponentieel ontwikkelt, op het steile stukje van de 

curve. Dat was vijf jaar geleden, toen er wel over gesproken 

werd inderdaad, nog niet zo.’

Moet je die verandersnelheid wel willen bijhouden 
of moet je ook accepteren dat je als “logge olie-
tanker” soms voorbij wordt gevaren door kleine 
speedbootjes?
‘Bijhouden kan niet. Wie vandaag een goed idee heeft kan 

door middel van crowdfunding en -sourcing heel snel perfec-

tioneren, vervolgens via venture capital kapitaliseren en dan 

schalen, doordat we voortdurend in verbinding staan met 

elkaar via internet. Dat kan de gevestigde orde ineens doen 

wankelen. Zo’n speedbootje word je als gevestigde orde, met 

een heel organisatieorgaan om je heen, niet dus je moet er 

heel slim mee omgaan.’

Hoe?
‘Door jezelf toch zo flexibel en agile mogelijk te maken. Dat 

kun je op verschillende manieren doen en ik denk dat er geen 

goed of fout is. Wij hebben zo’n 2 miljard aan investeringen 

uitstaan in kleine innovatieve bedrijven, zoals Blockchain en 

start-ups op het gebied van virtual augmented reality. Dat kan, 

omdat we een cash-rich bedrijf zijn. Het is een goede manier 

om met relatief weinig risico een heel breed radarbeeld op te 

bouwen.’

Dat kunnen ook bedrijfjes zijn die je processen om-
ver kunnen helpen. “Keep your enemies close?”
‘Door heel dicht bij het vuur te zitten hou je feeling met wat 

er om je heen gebeurt. En dat niet alleen, sinds het bestaan 

van Cisco hebben we zo’n 180 acquisities doorlopen. Dat zijn 

er zo’n 8 tot 12 per jaar. We hanteren een outside-in strategie: 

zodra een techbedrijfje waar we een deelneming in hebben 

exponentieel gaat groeien, stappen we erin. Dat kan omdat we 

al een positie in het bedrijf hebben verweven. In plaats van je 

af te keren van een innovatie en je eigen R&D-afdeling erop 

aan te kijken dat zij het niet bedacht hebben …’

Denkt de interne organisatie daar altijd net zo po-
sitief over?
‘We hebben daar een speciaal Integration Team voor klaar-

CV Hendrik Blokhuis
Hendrik Blokhuis (1971) werkt sinds 
1999 bij Cisco. Gedurende zijn carrière 
gaf hij onder meer leiding aan de tech-
nische organisatie van Cisco en droeg 
hij bij aan de integratie van de brede di-
gitale samenwerkingsmogelijkheden die 
het bedrijf biedt, van het platform Spark 
tot de video- en telepresenceoplossing 
WebEx. Naast zijn werk is hij onder 
andere al jaren betrokken bij ngo’s als 
ZOA, Compassion, St. Present en als 
bestuurslid bij Stichting Toekomstbeeld 
der Techniek. 
Blokhuis is getrouwd en heeft drie 
kinderen. 

2017:  Directeur van Cisco-
programma Digitale 
Versnelling Nederland

2011-2016:  CTO Europa, Midden-
Oosten, Afrika, Rusland 
– Cisco

2009-2011:  CTO Noord-Europa
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staan. Omdat we dat al vaak gedaan hebben, zijn ook alle 

fouten al een keer gemaakt. Als het bedrijf is overgenomen 

zijn we nog niet klaar. Het team moet ervoor zorgen dat 

het “geïmporteerde talent” in stand blijft en er een door-

ontwikkelde volgende versie van het product naar de markt 

kan worden gebracht. Dat is de manier om uiteindelijk ook 

het succes te meten: zijn de producten of diensten geïnte-

greerd met de rest van ons portfolio? Wat we daarnaast ook 

doen is werken met zogenaamde Alfateams. Zien we een 

bepaalde techniek of ontwikkeling die mogelijk interessant 

is, dan zetten we een team apart of “in incubatie” voor een 

periode van twee tot drie jaar. We geven ze dan de tijd en 

kans om dat verder te ontwikkelen of te onderzoeken.’

90 procent van de start-ups faalt. Heb je weleens 
te vroeg gehandeld? Of andersom: ben je wel-
eens overvallen door een ontwikkeling? 
‘Ja, beide wel. Net als andere bedrijven hebben we rond het 

millennium ook enorm ingezet op alle internetbedrijfjes die 

van de grond kwamen. In een keer stortte die internetzeep-

bel in elkaar. Dat heeft ons ook geld gekost. En een ander 

voorbeeld dat ik wel wil noemen is de Flip-videocamera, 

een handcameraatje met USB-aansluiting voor hd-filmpjes. 

In 2009 hebben we het bedrijf dat die camera had bedacht 

overgenomen voor 430 miljoen dollar. Maar we hebben 

onderschat hoe snel de camera in je smartphone zich ont-

wikkelde. De Flip was in no time outdated. Had je dat niet 

kunnen zien aankomen, is de vraag die dan wordt gesteld.’

En wat is het antwoord daarop? 

‘Misschien wel. Maar innovation is the art of failure. Als elke 

acquisitie lukt dan neem je niet genoeg risico. We schamen 

ons er ook niet voor als het een keer misgaat, daar leren we 

van. Cultuur is daar onlosmakelijk mee verbonden. Kan en 

mag er geïnnoveerd en gefaald worden? Is men niet bang 

om met een gek idee te komen en mogen daar ook uren 

aan besteed worden? Het is altijd makkelijker om iets af te 

keuren als je het niet geprobeerd hebt. Dat vraagt om durf 

en een ander soort leiderschap dan sommige bedrijven 

hebben.’

Mooi gezegd, maar als je primaire taak het leveren van 

drinkwater of energie is, dan mag je toch niet falen? 

‘Aan je primaire processen moet je niet rommelen. Daar 

staat betrouwbaarheid en stiptheid op de eerste plaats. Zie 

het als twee modaliteiten, Gartner noemt het bimodal IT, 

die je moet managen. Eén voor je kerntaken- en processen 

en één die je helpt te innoveren, te falen en daarna weer op 

te staan.’

Zijn jullie weleens bang om overbodig of inge-
haald te worden? 
‘Bang? Angst is een slechte raadgever. Daarvoor hebben we 

ook al te veel meegemaakt. Maar we constateren wel dat 

we minder snel vooruit kunnen kijken. Dat we nog flexibeler 

moeten worden om snel in te grijpen in de “blinde vlekken” 

en transities die op je afkomen. De gezonde paranoia zit er 

zeker in. Dat is de beste drive om mee te werken. Als je kijkt 

wat er om je heen gebeurt, als het gaat om digitalisering, 

dat is wel gaaf. Dan realiseer ik me dat het een geweldige 

sector is om in te werken.’ •

‘Aan je primaire  
processen moet je  

niet rommelen’

INTERVIEW



Nederland mooier maken

ELEKTRISCH 
RIJDEN

hoofddorp         breda         zoetermeer         appm.nl

Autorijden geeft ons vrijheid. Elektrisch rijden houdt onze steden leefbaar en schoon.  

Daarom zijn we er al jaren mee bezig. We weten ondertussen alles over (nieuwe) 

standaarden, slimme contracten, e昀昀ectieve technieken en belangrijke partnerships.  

We helpen u bij het ontdekken van de kansen en mogelijkheden, ontwikkelen 

actieplannen en zorgen voor succesvolle implementatie. Natuurlijk in samenwerking 

met alle relevante partijen. Kortom, volop kennis en ervaring waar u uw voordeel  

mee kunt doen. En de rest van de wereld trouwens ook.

Meer weten? Bel Mark van Kerkhof 06-5582 5874 of mail kerkhof@appm.nl  Wij horen graag van u.

JA. JA. JA.
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Goede toekomstverkenningen, 
maar lastig door  
te vertalen in strategie 

Hoe is het gesteld met het niveau van toekomst verkennen bij Nederlandse 
infrabeheerders? En zitten ze wel op het juiste spoor? We stelden deze en an-
dere vragen aan Jan Nekkers, oprichter-directeur van Futurconsult en Daniëlle 
Snellen, onderzoeker bij het PBL.  DOOR JAN JAGER

Een kritische reflectie 

360 GRADEN

H
oe beoordeelt u het niveau van toekomst 
verkennen?
Jan Nekkers: ‘Nederland is een bijzonder 

land als het om toekomstverkenningen 

gaat. We hebben een uitgebreide plan-infrastructuur 

met het CPB, PBL, SCP en de WRR. Het zijn alle-

maal organisaties die de opdracht hebben gekregen 

toekomstgericht te denken. Grote infrabeheerders zijn 

strategische denkers en ze moeten wel, want grote 

infrastructuren zijn bij uitstek pad-afhankelijk. Beslis-

singen die eenmaal zijn genomen, zijn in de daar-

opvolgende decennia nagenoeg onomkeerbaar. De 

gedane investering heeft daarbovenop grote gevolgen 

voor andere ontwikkelingen. Denk aan Amsterdam 

Centraal. Dat werd in het IJ aangelegd, terwijl er ook 

plannen waren om het station aan de zuidkant van 

de stad te situeren. Door station en spoor is de stad 

afgesneden van het water. Amsterdam zou er heel an-

ders hebben uitgezien als het centraal station in zuid 

was gesitueerd.’

Onderzoeker Daniëlle Snellen van het PBL verdiepte 

zich voor NGinfra in een aantal toekomstverkennin-

gen, waaronder een paragraaf over de toekomst in 

het jaarverslag van Schiphol, de toekomstverkenning 

van het Rotterdamse Havenbedrijf, de Trendanalyse 

van Rijkswaterstaat en de mobiliteitsverkenning 

Overstappen naar 2040. ‘De toekomstverkenning van 

Schiphol is de minst uitgebreide. Het is als paragraaf 

meegenomen in het jaarverslag. Het wordt daardoor 

niet echt duidelijk wat voor methodiek er is gebruikt. 

Er wordt een aantal belangrijke trends en ontwikkelin-

gen geschetst waarin is aangegeven hoe een en ander 

ingrijpt op de markt. Scenario’s ontbreken.’

‘Qua methodiek werkt het Havenbedrijf met vier 

verschillende scenario’s. Met die analyse in gedachten 

hebben ze twee extreme toekomstbeelden gemaakt. 

Aan de hand van deze twee toekomstbeelden wordt 

geschetst wat er nu zou moeten gebeuren, mochten 

deze scenario’s uitkomen. Backcasting heet dat. Uit 

dit proces van forecasting en backcasting volgt vervol-

gens een strategie. Dat doen ze eigenlijk heel goed.’

‘Aan de hand van een workshop onder leiding van ex-

perts en op basis van literatuur en eerdere eigen ana-

lyses, is Rijkswaterstaat (RWS) tot een negental trends 

gekomen, in een vervolgstudie is de doorvertaling ge-

maakt naar de vraag wat dit voor RWS betekent en dat 

hebben ze vrij netjes doorgeëxerceerd, zowel op het 

niveau van het management als ook voor de inhoud 

van het werk. Het lastige is dat RWS in beginsel geen 

beleid maakt en puur als uitvoerder optreedt, maar ze 

adviseren wel. En wat ik goed vind in de trendanalyse 

is bij elke trend de doorvertaling in beleid bespreken: 

waar moeten we mee doorgaan, waarmee niet.’

Snellen: ‘Toekomstbeeld OV is eveneens een uitge-

breide analyse, die eerst aan de hand van workshops 
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is opgezet. Daarbij is gebruikgemaakt van 

regionale bevolkingsprognoses en -sce-

nario’s van het CPB en PBL. Ook zijn er 

regionale analyses gedaan en is het verschil 

stad-regio uitgelicht. Scenario’s zijn uitgezet 

op een vrij klassiek assenkruis, dat twee domi-

nante vragen vertegenwoordigt: gaat mobiliteit 

zich meer richting individuele oplossingen 

bewegen, of gaan we meer naar collectieve 

oplossingen? En hoe snel gaan technologische 

ontwikkelingen? Als je het hele document be-

kijkt lijkt het vrijblijvend, maar er zit een goede 

doorexercitie achter met ‘ideaaltypen’. Stel: je 

gaat volledig inzetten op verbindingen tussen 

steden, dan krijg je een ander beeld dan dat je 

je gaat richten op verbindingen ín de steden.’

Jan Nekkers is gecharmeerd van de Early War-

ning Systems-aanpak van RWS.

‘Een groep mensen van het Early Warnings-

team kijkt wat de ‘zwakke signalen’ zijn die 

wijzen op een mogelijke fundamentele ver-

andering. Twee keer per jaar mag de groep 

daarop reflecteren met het bestuur en een aan-

tal hoofdonderwerpen aandragen die volgens 

hen een mogelijke voorbode zijn op een grote 

verandering. Vijf jaar geleden heeft de groep 

gewezen op de opkomst van de fiets. Toen nog 

zag het bestuur daar nog geen been in. Drie 

jaar later zijn ze nog eens gaan kijken naar 

de ontwikkelingen van de fiets en zie wat er 

gebeurd is: daar kwam een motor in, intelligen-

tie, en RWS heeft inmiddels een convenant 

gesloten met de Fietsersbond. Er komen 

fietssnelwegen tussen belangrijke knoop-

punten. Het Wittefietsenplan van Rob Stolk in 

Amsterdam in de jaren zeventig was achteraf 

gezien ook zo’n ‘early warning’, maar de tijd 

en de technologie waren er nog niet rijp voor. 

Je ziet het nu overal in de grote wereldsteden: 

deelfietsen, die je met een code op je smart-

phone uit een docking station kunt halen.’

Leiden de toekomstverkenningen tot een 
juist beeld op mogelijke ontwikkelingen?
Snellen: ‘Schiphol biedt een vrij beknopt maar 

op zich wel goed overzicht van wat ons te 

gebeuren staat ten aanzien van de ruimtelijke 

omgeving en zaken rondom klimaatverande-

ring. Er wordt gerefereerd aan alle relevante 

CPB-analyses en internationale ontwikkelingen 

die cruciaal zijn voor de luchthaven. Wat opvalt 

is dat Schiphol niet ingaat op veranderende 

consumptiepatronen.’ (zie verder onder).

‘Havenbedrijf Rotterdam presenteert een echte 

visie met ramingen en toekomstbeelden en ver-

volgens zetten ze ook echt de stap naar visie, 

koers en een agenda. Ik denk dat het een vrij 

compleet beeld geeft van wat er kan gebeuren. 

Verder verwijst het Havenbedrijf naar macro-

economische visies van de Europese Commis-

sie en het CPB. Een belangrijke ontwikkeling 

waar ze naar verwijzen is de verschuiving van 

het zwaartepunt van de wereldeconomie, de 

360 GRADEN

De 360 gradenfeedback is een veelgebruikt 
instrument op het gebied van beoordeling 
en ontwikkeling van medewerkers. Bij dit 
instrument geeft een aantal personen met 

een verschillend perspectief feedback op het 
gedrag en functioneren van één persoon. 

Doel is om een zo breed mogelijk beeld te 
schetsen. In de vaste rubriek ‘360-graden-
infra’ reflecteren we niet op een persoon, 

maar kritisch op de Nederlandse infra. 
Steeds met andere spelers, maar altijd over 
de stand van de Nederlandse infrastructuur 

en altijd sectoroverstijgend.

Jan 
Nekkers

Jan Nekkers 
is oprichter en di-
recteur van Future 
Consult. Daarvoor 
was hij werkzaam 
als onderzoeker 
en beleidsadvi-
seur, waarbij hij 

zich voornamelijk 
bezighield met 

scenarioplanning. 
Nekkers is auteur 
van de boeken 

‘Wijzer In De Toe-
komst’, ‘Organi-
zing Business for 

War’ en ‘Regeren-
derwijs’.
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grondstoffenschaarste en de impact van 

geopolitiek. Dat doen ze goed!’

De Trendanalyse van RWS is een vrij brede 

verkenning met verschillende thema’s. RWS 

neemt in tegenstelling tot Schiphol en het 

Havenbedrijf Rotterdam het gedrag van men-

sen wel mee. Dat is natuurlijk voor de hand lig-

gend, omdat er zich nu eenmaal veel mensen 

over de infrastructuren van RWS bewegen.’

Worden er bepaalde ontwikkelingen ge-
mist? 
Snellen: ‘Wat opvalt is dat Schiphol niet ingaat 

op veranderende consumptiepatronen. Dat 

geldt eveneens voor het Havenbedrijf. In 

hoeverre moet het vliegen meebewegen met de 

wijze waarop mensen willen vliegen? Is er een 

scenario denkbaar waarin mensen enkel nog 

duurzaam willen vliegen? Ik weet niet of dit 

over het hoofd is gezien, of dat Schiphol het 

geen relevante vraag vindt omdat ze vanwege 

de milieucontouren toch amper aan de vraag 

naar vliegbewegingen kunnen voldoen en die 

vraag alleen maar lijkt toe te nemen. Het Ha-

venbedrijf besteedt wel aandacht aan ontwik-

kelingen in de arbeidsmarkt en schaalvergro-

ting in transport, maar dat ook veranderende 

consumptiepatronen kunnen doorwerken in 

goederenstromen, zie ik niet terug. Vinden ze 

het niet relevant? Mogelijk.’

‘In de trendanalyse van RWS is maar beperkte 

aandacht besteed aan de trend van autonoom 

rijden, in elk geval minder dan in ander stu-

dies. Maar het trendrapport dateert ook van 

2013, daarna is de ontwikkeling snel gegaan.’

Nekkers: ‘Ik vind de discussie over autonoom 

rijden nogal zwalkend tussen groot optimisme 

en groot pessimisme. Enkele jaren geleden 

waren de deskundigen zeer pessimistisch 

over de ontwikkeling van de techniek. Het 

gaat nog tot minstens 2050 duren tot er 

autonome voertuigen in Nederland rijden. 

Zo hebben het Centraal Planbureau en het 

Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar de 

Welvaart en Leefomgeving-scenario’s gepresen-

teerd waarin bewust gekozen is voor “rustige” 

scenario’s. In deze scenario’s wordt de komst 

van de autonome auto tot ver in 2030 geprojec-

teerd. Deze WLO-scenario’s zijn leidend voor 

de grote infrastructurele beslissingen van de 

Rijksoverheid. Inmiddels heeft Tesla een semi-

zelfrijdende auto op de markt bracht en zitten 

we in een reagerende positie. Gelukkig heeft 

het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van 

I&M een scenariostudie verricht naar de komst 

van de zelfsturende auto. Het ging daarbij 

om twee hoofdvragen: 1) Hoe ontwikkelt de 

techniek zich ten aanzien van autonoom rijden 

en 2) blijven die auto’s eigen bezit of gaan ze 

gedeeld worden? Die scenario’s laten zien hoe 

verreikend de implicaties van de zelfsturende 

auto zijn voor de infrastructuur. Ook de ge-

meente Amsterdam heeft onderzoek laten doen 

naar de gevolgen van de zelfsturende auto voor 

het hoofdstedelijk wegennet. Die studie laat 

zien dat bijvoorbeeld het openbaar vervoer in 

Amsterdam een heel ander karakter krijgt.

‘Ik denk dat de Rotterdamse Havenbedrijf bij 

zijn toekomstverkenning een aantal zaken in 

het grotere plaatje heeft gemist. De klimaat-

verandering kan ertoe leiden dat de route 

naar Oost-Azië verschuift naar de Noordelijke 

IJszee, waardoor Rotterdam haar strategische 

positie kan verliezen aan Hamburg. De ander 

bedreiging komt uit China, dat vol inzet op 

het herstel van de oude zijderoute over land 

en maximaal investeert in de route over de 

Indische Oceaan via de Rode Zee naar Europa. 

Danielle Snellen 
is senior weten-

schappelijk onder-
zoeker mobiliteit 
en verstedelijking 
bij het Planbureau 
voor de Leefomge-
ving (PBL). Snellen 
verrichte promo-

tieonderzoek naar 
de relatie tussen de 
ruimtelijke structuur 
van stadswijken en 
het activiteiten- en 
verplaatsingspa-

troon van bewoners.

Danielle
Snellen
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Dat kan Piraeus in de kaart spelen, weer ten koste van 

Rotterdam.’

Nekkers sluit af met de energieproducenten. ‘Elke 

verkeerde beslissing kan infrabeheerders miljarden 

kosten. In dat opzicht vraag ik me letterlijk af of grote 

energieleveranciers als Electrabel en Nuon vol-

doende hebben beseft dat we in een ener-

gietransitie zitten, getuige de recente 

investeringen in kolencentrales. 

Gelukkig heeft Alliander vier jaar 

geleden een scenariostudie ver-

richt waarin de vraag centraal 

stond hoe we onze huizen 

verwarmen als het aardgas 

op is. We dachten destijds 

dat die situatie nog wel 

enkele decennia zou duren, 

maar inmiddels is die tijd 

door de gasaardbevingen 

in Groningen snel dichtbij 

gekomen.’

Is men in staat toekomstver-
kenningen door te vertalen in 
strategie?
Snellen: ‘De ‘ideaaltypen’ uit het Toe-

komstbeeld OV zijn vrij conµsciënµtieus 

doorgerekend. Er is ook een kosten-batenberekening 

geweest, maar ik vind het goed dat ze die niet breed 

uitmeten. Getallen zijn an sich niet zo interessant 

in toekomstverkenningen. De onzekerheden zijn zo 

groot. Het gaat om trends, waar moeten we op inzet-

ten. Welke spoorlijn verdubbeld moet worden, is van 

een niveau van concreetheid dat pas later komt.’

Nekkers: ‘Bij RWS richt de aandacht zich vooral op de 

vraag wat te doen in de overgangsperiode van klassiek 

rijden naar autonoom rijden, waarin de kosten voor 

de onderliggende infrastructuur hoger zijn omdat je 

twee systemen moet faciliteren. Je kunt de borden niet 

weghalen zolang er nog conventionele auto’s rijden. 

Het leidt tot dilemma’s. Moeten we verder investe-

ren in het vergroten van de wegcapaciteit, door de 

asfaltmolen te laten draaien? Hier vind ik dat RWS zijn 

toekomstverkenningen nog onvoldoende in keuzes 

doorvertaalt, ofschoon natuurlijk het Rijk de 

beslissingen neemt, bijvoorbeeld rondom 

de wegverbreding van de A1. RWS had 

naar mijn bescheiden mening beter 

in de ontwikkeling van intel-

ligente wegen kunnen inves-

teren. Kortom: de toekomst 

wordt wel verkend, maar 

nog onvoldoende vertaald 

in strategie. Ook bij de 

verkiezingen zag je dat. Het 

ging om twee dingen: meer 

asfalt of rekeningrijden. 

Geen enkele partij heeft de 

zelfsturende auto ook maar 

genoemd.’ •

‘De toekomst wordt 
wel verkend, maar 
nog onvoldoende  

vertaald in strategie’



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

C O N N E C T I O N S

Als beheerders en eigenaren van de Nederlandse 

infrastructuur zijn we er samen verantwoordelijk 

voor dat onze netten nu en in de toekomst goed 

functioneren en ons land bereikbaar blijft. We 

staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe 

maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat 

het in kan spelen op continue veranderingen en de 

vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande 

netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker 

uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust 

dat we deze kansen alleen samen kunnen benutten, 

omdat onze wederzijdse afhankelijkheid en de 

complexiteit zo groot zijn. Dat doen we in NGinfra.  

Wie we zijn

Binnen NGinfra werken wij, Havenbedrijf Rotterdam, 

Alliander, Rijkwaterstaat, Schiphol Group, ProRail en 

Vitens, samen als infrabeheerders en –eigenaren van 

de Nederlandse infrastructuur. We zijn een stichting en 

bestaan uit vier themacenters, een Raad van Inspiratie, 

een Programmaraad en een Programmabureau.  

Wat we doen

We delen en ontwikkelen kennis in themacenters, ini-

tiëren nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken en ver-

rijken de dialoog met de samenleving. Daarom brengen 

we het vakblad NGinfraMagazine op de markt en orga-

niseren we jaarlijks het congres NGinfraTrends.  
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de huidige infrastructuur nog wel passend b椀樀 
toekomstige behoeften van de samenleving?   

T H E M A C E N T E R 

DATA & SECURITY
Data over infrastructuur en het veiligstellen 
van deze data 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? 
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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?   

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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Je eigen  
vertrekpunt  
opzij
‘Overstappen naar 2040: flexibel 
en slim OV’ heet de gezamenlijke 
toekomstvisie van provincies, metro-
poolregio’s, NS, FMN en ProRail op 
het openbaar vervoer. Een groep vak-
genoten in dezelfde sector, maar met 
verschillende belangen en petten. De 
een voor de regio, de ander voor Ne-
derland. Hoe kwamen ze bottom-up 
tot de acht gedragen “vertrekpunten”?
DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM BEELD UNSTUDIO

Bottom-upvisie op het openbaar vervoer 

I
n 2040 verplaatsen we ons anders dan vandaag. Met 

andere vervoersmiddelen en nieuwe netwerken. Hoe 

dat eruit gaat zien, weten we niet precies, maar ons 

bestaande openbaar vervoerssysteem en de verschil-

lende bedrijven die daarvoor verantwoordelijk zijn, zullen 

zich er nu al op moeten voorbereiden. De verwachting is 

dat de stijgende lijn in het aantal openbaarvervoerbewe-

gingen doorzet en er in 2040 nog meer met het openbaar 

vervoer gereisd zal worden. Van deur tot deur, zeker in de 

stedelijke regio’s. Dat vraagt om een gezamenlijk aanpak 

binnen het ov.

Een eigen pet
Om bovenstaande reden werd de werkgroep Toekomst-

beeld Openbaar Vervoer opgericht, waarbinnen provincies, 

SAMENWERKING

metropoolregio’s, NS, FMN en ProRail samenwerkten 

aan één toekomstvisie. Immers, wie wil samenwerken aan 

één toekomstbestendig ov-systeem, moet ook consensus 

bereiken over hoe dat systeem er dan uit zou moeten zien. 

En dat is gelukt. In december 2016 zetten verschillende 

partijen de handtekening onder de visie ‘Overstappen 

naar 2040: flexibel en slim OV’, inclusief staatssecretaris 

Dijksma. Zo eenvoudig als het hier nu staat, was het echter 

niet. Erik-Jan Koning, adviseur bij ProRail en lid van het 

programmateam: ‘Je zit toch aan tafel met allemaal par-

tijen met een verantwoordelijkheid en belang in het ov. Dat 

moet je deels loslaten tijdens zo’n proces van gezamenlijke 

visievorming.’ 

‘Er was tot eind vorig jaar geen gezamenlijke visie op het 

ov. Voor het spoor lag er de Lange Termijn Spooragenda, 

maar in de regio’s worden ook eigen mobiliteitsvisies 

ontwikkeld. In de praktijk betekent dat, dat je toch allemaal 

met je eigen stukje bezig bent. Je staat voor vervoer in 

jouw regio of in jouw stad. Bij ProRail is het Programma 

Hoogfrequent Spoor nu volop in uitvoering. De vraag 

die we ons toen hebben gesteld is: wat gaan we daarna 

doen? Wat wordt de volgende stap in het toekomstbe-

stendig maken van het ov? Mede door de Moreelse tafel 

van Railforum en de Lange Termijn Spooragenda was er 

al goed contact tussen de belangrijkste spelers in het ov 

over de langetermijnontwikkeling van het ov. Hieruit is het 

Programma OV toekomstbeeld ontstaan.’
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Collectief of individueel vervoer?
Het is eenvoudig om gezamenlijk het ov-systeem te be-

schrijven dat je níet wilt in 2040. Je wilt zo min mogelijk 

lege bussen laten rijden. En je wilt niet dat administratieve 

grenzen, denk aan provincies of regio’s, een negatieve 

invloed hebben op de reis van A naar B. Maar wat dan wel? 

Hoe willen mensen zich idealiter bewegen? Een typische 

toekomstverkenningsvraag. In verschillende sessies en een 

uitgebreide interviewronde (met een afvaardiging van de 

verschillende partijen) werden ontwikkelingen en trends 

verzameld, geclusterd en samengevoegd tot vier scenario’s 

langs twee assen. 

Koning: ‘De eerste onzekerheid waarmee we te maken krij-

gen is de vraag of we ons individueel of juist meer collec-

tief gaan vervoeren. De andere onzekerheid is de snelheid 

van technologieontwikkeling, die samenhangt met de eco-

nomische ontwikkeling. Langs deze assen hebben we vier 

scenario’s gebouwd (zie kader, red.). Scenario’s waar een 

toekomstvisie allemaal rekening mee moet houden, want 

ze kunnen zich alle voordoen. De scenario’s geven inzicht 

in mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het is dus niet 

zo dat we een scenario kunnen kiezen, er kan zomaar een 

vijfde of zesde zijn.’

Vanuit de scenario’s is een doorvertaling gemaakt naar 

het ov. Wat betekent bijvoorbeeld het scenario “Verant-

woorde voorspoed” voor het systeem dat we nu hebben? 

Voor ieder scenario is die vraag gesteld, beantwoord en 

gespiegeld aan de huidige situatie. ‘Je kijkt samen welke 

ingrepen nodig zijn om het systeem aan te laten sluiten 

op de verschillende scenario’s en daaraan gekoppelde toe-

komstbeelden. Daarin maakten we onderscheid tussen “de 

kleine stapjes innovatie” die al worden gedaan en grotere 

ingrepen in het systeem om langetermijnontwikkelingen 

of disrupties – denk aan hyperloop en vliegende auto’s – 

indien nodig mogelijk te maken.’

‘Mijn’ station
De visie richt zich op 2040 en dat is best concreet en 

dichtbij. Je sorteert namelijk nu al voor op ontwikkelingen 

van dan. Hoe concreter het wordt, deze te ingewikkelder 

het gesprek dat je voert. Het betekent namelijk dat er 

keuzes gemaakt worden. ‘Op een gegeven moment zijn 

we de beelden gaan vertalen naar een kaart. Op basis van 

data en cijfers is een “magneetkaart” gemaakt, waarop 

aangegeven staat wat de plekken zijn waar grote reizigers-

stromen vandaan komen of naartoe moeten. Dan kijk je 

bijvoorbeeld naar dichtheid van woningen, arbeidsplaatsen 

of voorzieningen. Maar wat als het station in de plaats 

waar jij verantwoordelijk voor bent, daar niet op staat? Dat 

is best ingewikkeld, want hoe leg je dat uit aan je collega’s? 

Met dit soort situaties hebben we wel te maken gehad. Als 

op basis van data een hogesnelheidslijn wenselijk is tussen 

twee kernen, kan het zijn dat een tussenstation door dat 

product voorbijgereden gaat worden.’
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SAMENWERKING

Club van Rome 2.0
-  Economie stagneert en technologieontwikkeling ook
-  Collectieve waarden worden belangrijk en beschikbare  

welvaart wordt eerlijk verdeeld 
-  Energietransitie gaat traag, daarom inzet op transportpreventie  

en compacte steden 
-  Overheid stuurt op modal split naar schoon vervoer en s 

tevig prijsbeleid voor auto’s 

Divided society
-  Trage technologische ontwikkeling
-  Geen transitie naar duurzame energie
-  Klimaatverandering gaat snel en klimaatrampen drukken de econo-

mische groei terug
-  Scherpe tweedeling tussen rijk en arm, ruimtelijke segregatie en 

verpaupering van wijken en dorpen. Meer criminaliteit

Verantwoorde voorspoed
-  Snelle technologische ontwikkeling en een bloeiende 24/7 econo-

mie
-  Robotisering, 3D-printing en dus meer footloose-economie
-  Collectieve waarden worden belangrijk, dus veel deel- en circulaire 

economie
-  Volledig duurzame en bijna gratis energie 
- Groene open ruimte is belangrijk, dus daarom inzet op verstedelij-

king

Land of the free
-  Snelle technologische ontwikkeling en de economie bloeit door 

ondernemerschap
-  Eigen bezit is drive voor mensen
-  Energietransitie gaat snel, opwekking en opslag doen we zelf 
-  Iedereen pro昀椀teert van groei; upward mobility creëert kansen 
-  Hotspots in de steden worden bewoond door de allerrijksten, mid-

deninkomens wonen aan de randen en in suburbaan gebied dat 
langzaam dichtslibt. Minder vermogenden wonen in de verouderde 
groeikernen

Club van Rome 2.0
In steden inzetten op een mix van ov en 昀椀ets; tussen steden treinlijnen 
met hoge capaciteit zonder personeel (dus betaalbaar) en in 
buitengebied collectief vraagafhankelijk vervoer met (deel)taxi’s en 
mobiliteitsbudget voor minst vermogenden. 

Divided society
Zelfsturende auto’s rijden alleen op aangewezen hoogontwikkelde 
infrastructuur. Rijken maken gebruik van luxe en premium ov-services, 
veelal rail. Voor armeren is er sober en doelmatig ov: busvervoer met 
langere reistijden. Overheidssturing is beperkt en vooral gericht op 
rijkeren

Verantwoorde voorspoed
Mobiliteit is schoon en zelfsturend. Vanwege leefkwaliteit geen  
privéauto’s in de stad, maar zelfsturende deelauto’s, busjes, en  
trams die kunnen invoegen op hoofdrailnet. Zelfsturende treinen 
verbinden de grote steden, daarbuiten bieden mobility providers vele 
(collectieve) vraaggestuurde diensten aan. Overheid biedt mobiliteits-
budget aan voor mindervermogenden 

Land of the free
Gezinnen hebben eigen zelfsturende auto’s die te vaak leeg rondrij-
den. Vanwege congestie zijn treinen met hoge capaciteit nodig, andere 
mobiliteitsproviders bieden individueel vervoer voor de “eerste en 
laatste” mijl. In grotere steden is een basisnetwerk van zelfsturende 
bussen en trams, in kleinstedelijk en suburbaan gebied rijden kleine 
bussen kriskras rond en in ruraal gebied hebben minst vermogenden 
een budget voor individueel vervoer. 

Vier toekomstscenario’s

Dit betekenen de scenario’s voor het OV
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Acht vertrekpunten

Van openbaar vervoer naar mobiliteit
We integreren openbaar vervoer in de mobiliteitske-
tens van reizigers.

Nieuwe mobiliteit bieden bij geringere 
vraag
Waar vraag naar en aanbod van klassiek openbaar 
vervoer tekortschieten, zorgen we ervoor dat flexibel, 
vraaggericht vervoer beschikbaar komt.

Sneller verbinden van economische kernge-
bieden
Om de concurrentiekracht van de Nederlandse econo-
mie te versterken, zorgen we voor snelle verbindingen 
tussen de belangrijkste economische kerngebieden 
door het hele land en over de grens.

Versterken en integreren openbaar vervoer 
in stedelijke regio’s
Om bereikbaarheid en leefbaarheid in en rondom 
drukke steden en stedelijke regio’s te garanderen, 
versterken we het grootschalige collectieve vervoer.

Regionale centra en middelgrote steden 
blijven verbinden
We zorgen ervoor dat ook in 2040 een mobiliteitsnet-
werk alle regio’s verbindt.

Verder verduurzamen
We blijven werken aan het verduurzamen van de 
mobiliteit; het komend decennium al is een sterker 
collectief vervoer nodig om de klimaat- en luchtkwali-
teitsdoelen te halen.

Innovatie aanjagen
We stimuleren innovaties gericht op bereikbaarheid in 
grote steden, flexibele vraaggerichte mobiliteit en kos-
tenreductie in infrastructuur, materieel en exploitatie.

Slimmer samenwerken en financieren
Om een goede en betaalbare deur-tot-deurreis moge-
lijk te maken, versterken we de samenwerking over de 
grenzen van modaliteiten en beleidsvelden heen.

Kijk voor de volledige toekomstvisie op openbaar 
vervoer op www.overstappennaar2040.nl.

Switch van schaalniveau
De gesprekken, hoe lastig soms ook, zijn onderdeel 

geweest van het uiteindelijke resultaat: een gezamenlijke 

visie. Koning: ‘Het is heel nuttig geweest inzicht in elkaars 

belangen en werkwijze te krijgen. Ook al werken we vaak 

op een andere schaal dan regionale vervoerders, je leert 

van elkaar. Regio’s zijn bijvoorbeeld al heel erg gewend om 

betrokken te zijn bij ruimtelijke ordening- en inrichtings-

vraagstukken op lokaal niveau. Ze staan daar dichterbij, 

omdat ze op die schaal werken. Als ProRail doen we dat 

al, maar een integrale ruimtelijke inpassing is iets dat nu 

steeds meer op ons afkomt, omdat het land voller wordt. 

Wij moeten die gesprekken ook voeren. Dat is niet altijd zo 

geweest, dus daar kunnen we van leren. Andersom is het 

ook goed als regio’s juist een schaalniveau hoger kijken om 

bepaalde keuzes beter te begrijpen. Het gesprek heeft ertoe 

geleid dat we de belangen zijn gaan verbinden.’

De tip volgens Koning: ‘Blijf met elkaar communiceren en 

afstemmen. Je hebt allemaal een eigen verantwoordelijk-

heid en uiteindelijk is het niet de bedoeling van een visie 

dat je al die belangen bij elkaar gaat vegen. Integendeel, er 

moet één samenhangende oplossing uitkomen.’ De oplos-

sing van dit traject zijn acht vertrekpunten die gezamenlijk 

de visie vormen. ‘Zie het als acht principes om rekening 

mee te houden als we een ov-netwerk inrichten. We kun-

nen deze voortdurend gebruiken om te toetsen of hetgeen 

we doen nog klopt. Next step is dat we de vertrekpunten 

concreter gaan maken en uitwerken in een kaartbeeld en 

natuurlijk tot uitvoering gaan brengen. Ook dat zal weer 

een cruciale stap worden: staan we er écht achter met z’n 

allen?’

Vernieuwend
Blijft er nog iets vernieuwends over in een visie, waarin alle 

belangen nauwkeurig zijn afgewogen en aan elkaar zijn 

geknoopt, kun je je afvragen. Ja, is het antwoord. Zo zal 

buiten de Randstad het vervoer op kleinere schaal inge-

vuld worden, passend op de lokale situatie. Denk dan aan 

vraaggestuurde systemen. Dit kan leiden tot meer regionale 

verschillen. En innovatie in de regio’s zal extra moeten wor-

den gestimuleerd, omdat de markt er niet vanzelfsprekend 

aanwezig is. De visie gaat ervan uit dat er in de toekomst 

minder sprinters rijden in de Randstad, waardoor ruimte 

op het spoor ontstaat voor sneller vervoer dan de huidige 

intercity’s. Om de bereikbaarheid van de grote Randstad te 

verbeteren zullen er meer Randstedelijke lightrailsystemen 

komen, deels over nieuw spoor en mogelijk door “verme-

troing” van de treinrails. De vertrekpunten zijn in het kader 

hieronder samengevat.  •

Erik-Jan Koning is adviseur bij ProRail en in die rol medeverantwoordelijk voor 
het voorbereiden van directie-overleggen, internationale zaken en lid van het 
programmateam OV Toekomstbeeld. Daarnaast is hij lid van NGinfra’s Thema-
center Toekomst Verkennen.

2

3

4

5

6

7

8

1



Bij Alliander denken we graag 
in oplossingen

Onze professionals werken aan uitdagende projecten. 

Waar zij energie van krijgen? Diepgang in hun vak én 

een baan die er toe doet in de maatschappij. 

We bieden ruimte voor vernieuwende en slimme 

ideeën. Zo komen we steeds tot betere oplossingen 

voor de energievraagstukken van vandaag en morgen.

Zin om mee te denken en je handen uit de mouwen 

te steken?  Ontdek jouw uitdaging op 

werkenbijalliander.com

Ruimte voor
jouw energie

Op de Zuidas meer energie 
opwekken dan er verbruikt 
wordt?


