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Wat een kus wel niet kan 
betekenen…

In 2016 kopte het Parool nog ‘Fietsers naar Havenge-

bied trekken lijkt onmogelijke opgave’. Het 10 meter 

hoge kunstwerk Kissing Couple XXXL moet daar veran-

dering in brengen. Het beeld staat naast de Hempont 

tussen Amsterdam Westpoort (haven) en Zaanstad en 

werd op 14 december 2017 officieel onthuld. Het kunst-

werk, gebaseerd op het wereldberoemde Delfts blauwe 

souvenir van 10 centimeter, is gemaakt in opdracht van 

BRIGHT UP, partner van de FietsCoalitie. Deze coalitie, 

met onder meer Havenbedrijf Amsterdam en TNO, is 

opgericht om woon-werkverkeer op de fiets naar het 

Havengebied en Zaanstad te stimuleren. Onderdeel van 

de aanpak is om de fietsroutes voor forens en toerist 

aantrekkelijker te maken. 

‘Er liggen fantastische fietspaden in Westpoort en 

Zaanstad. Ze zijn ruim en comfortabel maar veel men-

sen kennen ze niet of denken dat je er niet prettig kunt 

fietsen. De Kissing Couple XXXL moet hier verandering 

in brengen. Het beeld moet het stoere Havengebied 

verzachten en mensen verleiden eens op de fiets naar 

het gebied toe te komen’, aldus Sandra Hueber van 

BRIGHT UP, initiatiefnemer en ontwikkelaar van het 

project. Het kunstwerk werd gemaakt door Saske van 

der Eerden. Het kussende paar aan het IJ weegt 6700 

kilo en is even hoog als drie verdiepingen.

Beeld: BRIGHT UP



Save 
the date
15-11-’18

InfraTrends 2018 
Hét jaarlijkse congres over infrastructuur, dat 

cross-sectoraal over de netwerken heen kijkt. Met 
200 strategen, bestuurders en managers van o.a. 

Rijkswaterstaat, Alliander, Vitens, ProRail, 
Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol Group.

I n s c h r i j v i n g  o p e n t  b i n n e n k o r t
w w w . n g i n f r a . n l
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Pionieren
Van de Universiteit Twente reed ik 

op een woensdag in januari over de 

A1 richting huis. Een week eerder 

was dat niet gelukt, doordat te licht 

beladen of zelfs lege vrachtwagens 

tijdens de storm waren gekanteld en 

het hele hoofwegennet lamlegden. 

Wij zijn als infrabeheerders vooral 

systeemdenkers. De waarde van in-

fra zit in de waarde van de systemen 

en in de werking van de systemen 

voor maatschappelijk gebruik. Maar 

die werking is niet goed zichtbaar 

voor gebruikers en publiek.

Eind december 2016 werd die 

werking voor het publiek pijnlijk 

duidelijk toen tijdens dichte mist de 

tanker Maria Valentine met 2000 ton 

benzeen zich door de stuw Grave 

boorde met een gat van 25 meter 

in de stuw tot gevolg. De rivier ‘liep 

leeg’. Als gevolg hiervan daalde ook 

de waterstand in het Maas-Waalka-

naal onnodig sterk. Werkgeversor-

ganisaties schatten dat de binnen-

vaartsector 10 miljoen euro schade 

heeft geleden door de dagenlange 

stremming van het vaarverkeer tus-

sen Sambeek en Grave. 

Infra is voorwaardenscheppend. 

Dat infra een enorme maatschap-

pelijke en economi-

sche toegevoegde 

waarde heeft, zal 

niemand ontkennen. 

Verleden jaar hebben 

we met het CBS een eerste 

poging gedaan om die waarde van 

de Nederlandse infrastructuur als 

geheel te kwantificeren. En daarmee 

betraden we nagenoeg onbekend 

terrein. Kosten-batenanalyses 

vonden tot nog toe vooral plaats op 

projectniveau. Maar de waarde van 

infra is veel breder. De vraag is wat 

de demarcatielijn is. Wat reken je 

als waarde toe aan infrastructuur? 

Nationaal geluk door de vrijheid die 

infrastructuur genereert? Hoe druk je 

geluk uit in geld?

Je kan het zo bont maken als je zelf 

wil, zoals we zelf doen op pagina 

26, waar we op een luchtige wijze 

zestien waarden van infra in woord 

en beeld laten zien. Wijnand 

Veeneman permitteert zich minder 

vrijheden. In zijn essay op pagina 

30 merkt hij terecht op dat ook 

andere sectoren kunnen claimen 

dat zij het middelpunt zijn waar de 

hele economie om draait, zoals het 

onderwijs. Maar toch is de poging 

om de waarde van infra te kwanti-

ficeren van groot belang. Het biedt 

niet alleen inzicht 

in de waarde van 

infrastructuren als 

geheel, maar ook in de 

waarde tussen sectoren 

en infrastructuren ten opzichte 

van elkaar: infrastructuren zijn in 

hun waardecreatie ook voorwaar-

denscheppend ten opzichte van el-

kaar. Zo kan bijvoorbeeld warmte uit 

rivier- en kanaalwater een bijdrage 

leveren aan de energietransitie. 

Als infrabeheerders kunnen we 

waarde creëren mogelijk maken 

voor elkaar. Dat is het uitdagende 

perspectief waar we het komend de-

cennium voor staan. Bij vervanging 

en renovatie van onze infrastructu-

ren zullen we daar rekening mee 

moeten gaan houden. Dat vraagt 

ook een andere blik op infrastruc-

tuur: het systeem van de systemen. 

Samen zorgen om onze gezamen-

lijke infrastructuur op een hoger plan 

te brengen en niet elkaars gekan-

telde vrachtwagen te zijn.

Maarten van der Vlist

themacenter Waarde van Infra
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1 Randstad en Brainport 
bundelen krachten 

Om te kunnen blijven concurreren met steden als Parijs 
en London moeten Brainport Eindhoven en de Rand-
stad zich positioneren als één stedelijk netwerk. Dat 
werd in november 2017 vastgelegd in het Uitvoerings-
programma voor de Ruimtelijk-Economische Ontwik-
kelstrategie (REOS).

Het 1e Uitvoeringsprogramma 2017-2018 is de uitwerking 

van een intentieverklaring die bestuurders van het Rijk, 

vijf provincies, vijf steden en vier economic boards uit de 

Randstad en de Brainport in 2016 ondertekenden. Daarin 

erkennen het Rijk en de regio’s dat versterking van de 

internationale concurrentiekracht vraagt om een versterking 

van toplocaties (campussen, functiemengende zakencentra, 

transformatiegebieden, productielandschappen) en van de 

verbindingen daartussen. Verschillende bestuurlijke aanja-

gers werken plannen uit op gebieden als bereikbaarheid, 

verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens 

en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van 

toptalent. 

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eind-

hoven zorgen ervoor dat Nederland wereldwijd in de top 

5 van de economisch meest concurrerende en welvarende 

landen staat. Hier woont 37 procent van de Nederlandse 

bevolking, wordt 42 procent van het nationaal inkomen 

verdiend, 63 procent van de diploma’s in wetenschappelijk 

onderwijs behaald en vindt 50 procent van alle research en 

development plaats.

Onze infrastructuur is sterk met elkaar verbonden 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.

2 Havenbedrijf Rotterdam
partner in North Sea 
Windpower Hub-consortium 

Midden in de Noordzee komt een Europees duurzaam 
energiesysteem North Sea Windpower Hub. Het 
North Sea Wind Power Hub-consortium, dat tot nu toe 
bestond uit TenneT Nederland, Energinet (Denemar-
ken), TenneT (Duitsland) en Gasunie, verwelkomt met 
de toetreding van Havenbedrijf Rotterdam een sterke 
partner met een duidelijke duurzame strategie. 

North Sea Wind Power Hub is de naam van een nog aan 

te leggen offshore energie-eiland ten behoeve van een duur-

zaam Europees elektriciteitssysteem. Nederlandse, Duitse en 

Deense netbeheerders werken samen aan de ontwikkeling. 

De recente ervaring van Havenbedrijf Rotterdam met het 

creëren van land op zee is een belangrijke aanwinst voor 

het consortium. 

1

95,7%
van de Nederlandse treinen rijdt op tijd. 

Dit ligt 3% boven het Europese gemiddelde.
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Nederland heeft het drukst bereden spoor van Europa. Neder-
landse treinen komen gemiddeld vaker op tijd aan dan treinen 
in andere Europese landen en er zijn relatief weinig storingen 
op ons spoor. Dit blijkt uit een internationale vergelijking die 
NS en ProRail op verzoek van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat lieten uitvoeren. In december 2017 stuurde 
staatssecretaris Van Veldhoven het onderzoek naar de Tweede 
Kamer. 

Van Veldhoven: ‘Het stemt tevreden en trots dat NS en ProRail de 

reiziger in vergelijking tot hun collega’s in andere Europese landen 

zo goed bedienen. Van beide verwacht ik dat ze alle kennis uit deze 

internationale vergelijking gebruiken om hun dienstverlening voortdu-

rend te blijven verbeteren.‘

In de internationale vergelijking is de situatie op het Nederlandse 

spoor tussen 2011 en 2015 vergeleken met die in België, Dene-

marken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 

De treinen op ons drukke spoor rijden gemiddeld vaker op tijd dan 

de treinen in de vergeleken landen (in 2015 95,7 procent, wat 

3 procent boven het gemiddelde ligt). Het aantal storingen per 

spoorkilometer is in de periode van de vergelijking met 12 procent 

afgenomen en ligt meer dan de helft lager dan het gemiddelde. Pro-

Rail scoort in vergelijking met de andere spoorbeheerders een zeer 

laag aantal ‘zwarte dagen’. Dit zijn dagen waarop minder dan 85 

procent van alle treinen op tijd rijdt.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘De 

industrie heeft groene stroom en waterstof nodig wil 

ze aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen 

voldoen. Het concept van een North Sea Wind Power 

Hub is een aansprekend vergezicht in de ontwikkeling 

van een grootschalig, duurzaam energiesysteem op 

de Noordzee. Wij hebben als Havenbedrijf ervaring 

met de aanleg van land in zee en zetten die hiervoor 

graag in. We moeten nu vaart maken met grootscha-

lige windenergie op zee en zorgen dat dit goed 

verankerd wordt in de plannen van de verschillende 

landen rond de Noordzee.’

2

20-23 maart 2018
Intertraffi c Amsterdam 2018 
RAI, Amsterdam, Nederland

28 maart 2018
Mobility FFWD
Jaarbeurs, Utrecht, Nederland

15 november 2018
Infratrends 2018
Locatie nog niet vastgesteld

A
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3 Nederlandse spoor scoort goed in Europa
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4 De Nieuwe Zijderoute, concurrent 
van de Nederlandse havens? 

Van de Chinese stad Chengdu loopt sinds eind 2016 een 
rechtstreekse verbinding naar Tilburg en Rotterdam. Op de 
Nationale Havenconferentie 2017 besprak Hanno Reeser, van 
logistiek bedrijf H. Essers, een van de meest toonaangevende 
transport- en logistieke bedrijven van Europa, wat de implica-
ties hiervan zijn voor de Nederlandse havens. 

Met de nieuwe Zijderoute, een van de grootste infrastructurele pro-

jecten ooit, wil de Chinese overheid de oude Zijderoutes heropenen. 

Vanuit de Chinese stad Chengdu vertrekken tegenwoordig elke week 

negen treinen. Drie daarvan gaan richting Tilburg en Rotterdam. De 

spoorverbinding is een nieuwe aanvoerroute van goederen, waar 

voorheen het goederentransport van China naar Europa uitsluitend 

via containerschepen en vliegtuigen ging. 

Tijdens de Nationale Havenconferentie 2017, georganiseerd door 

Management Producties, werd de huidige situatie van het project 

geschetst. Concurreert goederenvervoer per trein via de Nieuwe 

Zijderoute met de Nederlandse havens? Ja en nee. De trein is veel 

sneller dan containerschepen (15 dagen per trein tegenover 40 da-

gen per schip), maar kan veel minder vervoeren (80 containers per 

trein tegenover 22.000 containers per schip). Volgens Reeser gaat 

de trein daarom slechts beperkt concurreren met de Nederlandse 

havens. Naar verwachting zal niet meer dan 10 procent van het 

wereldwijde goederenvervoer per trein gaan. Directeuren van Neder-

landse havens kunnen nog rustig slapen. 

Hoge waarde

Frans-Paul van der Putten, Senior Research Fellow bij Instituut Clin-

gendael en kenner van de Chinese economische expansiepolitiek, 

reageert desgevraagd: ‘Het is de bedoeling van de overheid in 

Chengdu dat het aantal treinen dat per week naar Nederland rijdt 

toeneemt naar vijf, maar ik weet niet hoe het daar op dit moment 

mee staat. De Chengdu-Tilburg-Rotterdam-treinen zijn directe treinen: 

de lading van de hele trein legt de hele route af (dat wil zeggen tus-

sen Chengdu en Tilburg en vice versa, red.). Wat betreft volume blijft 

het overgrote deel van de wereldhandel zeer waarschijnlijk per schip 

gaan, maar het gaat bij spoorvervoer vaak wel om een relatief hoge 

waarde van de inhoud van de containers (vaak elektronica, auto’s en 

hoogwaardige consumentenartikelen). Dat maakt voor de rederijen 

waarschijnlijk niet veel uit, maar voor verladers en verzekeraars 

maakt het wel veel uit of de inhoud van een container een hoge of 

een lage waarde heeft. Dus de opkomst van intercontinentaal spoor-

vervoer is gunstig voor consumenten en producenten van bepaalde 

artikelen, zonder dat het scheepsvervoer daar ernstig onder lijdt. De 

Rotterdamse haven blijft bovendien van groot belang voor Duitsland 

en omgekeerd.’

5 5G: de nieuwe 
hoop van Groningen

Noord-Groningen is het eerste plattelandsge-
bied waar op grote schaal getest wordt met 5G. 
In maart 2018 komt het zelfrijdende busje van 
NAVYA waarvan er al meer dan zestig rondrijden 
in steden als Parijs, Las Vegas en Singapore, voor 
het eerst naar Nederland. Naar jawel, het 5G 
Lab op de Zernike Campus in Groningen. 

Het 5G Lab is onderdeel van 5Groningen, een 
initiatief van de Economic Board Groningen. 5G is 
de nieuwste generatie draadloos internet en honder-
den keren sneller dan 4G, de huidige standaard. De 
nieuwste generatie mobiel internet is naar verwach-
ting voor de consument pas beschikbaar vanaf 
2020, maar wordt nu alvast getest in Groningen. 
Met het 5G lab hoopt Groningen zijn economische 
positie te versterken en uitdagingen als vergrijzing het 
hoofd te bieden. 
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6 Energietransitie vraagt 
aanpak van Deltaplan 

Driemaal per jaar geeft Rijkswaterstaat het trendcahier 
Lichtkogel uit. NGinfra initieerde de laatste editie met 
als thema klimaatneutraal. Met het cahier tilt Rijks-
waterstaat samen met de andere infrabeheerders de 
klimaatopgave naar een hoger plan. 

‘De klimaatopgave en de energietransitie vragen mijns 

inziens een aanpak als van het Deltaplan: een langetermijn-, 

systeemgerichte visie die vertaald wordt in concrete acties. 

Gegeven de onzekerheden zullen we door adaptief te wer-

ken fl exibel moeten blijven. Zo worden innovaties uitgelokt, 

kunnen ondernemers anticiperen, veranderen businessmo-

dellen en gaan we samen meters maken’, stelt Peter Struik, 

hoofdingenieur-directeur Duurzaamheid en Leefomgeving 

Rijkswaterstaat, in het voorwoord. 

In deze editie van Lichtkogel onder meer alles over een 

klimaatneutraal spoor, het essay ‘Klimaatneutraal: een nieuw 

tijdperk begint’ van hoogleraar Urban Futures Maarten Ha-

jer en een interview met Pallas Agterberg, directeur Strategie 

bij Alliander, over de sociaaleconomische effecten van de 

energietransitie.

‘Inzet van drones, het gebruik van virtual reality en augmen-
ted reality, zelfrijdend, zelfvarend, zelfvliegend, allemaal 
toepassingen die mogelijk worden met 5G. En we ver-
wachten natuurlijk ook dat dat nieuwe bedrijvigheid en een 
nieuwe impuls voor de economie kan geven. Het zou super-
gaaf zijn als Groningen daarmee koploper wordt in nieuwe 
vindingen op de markt brengen die gebruikmaken van 5G’, 
vertelt Peter Rake, programmamanager 5G bij de Economic 
Board Groningen in de promotievideo van 5Groningen.

5 treinen van 
China naar 
Nederland
Dat is de ambitie van de Chinese overheid
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Hoera, we hebben de EMA!

Een sterk  
vestigingsklimaat 
begint bij infra

Groot nieuws op 20 november vorig jaar: de Brexit-buit is binnen. Medicijnagentschap EMA gaat 
definitief van Londen naar Amsterdam. De lidstaten van de Europese Unie kiezen Amsterdam boven 
achttien andere kandidaten. In de media werd het binnenhalen van EMA vooral gezien als verdien-
ste van een uitgekiende lobby onder leiding van oud-minister Wouter Bos. Maar was is eigenlijk 
de rol van infrastructuur? In hoeverre hangt het vestigingsklimaat samen met luchthaven Schiphol, de 
Amsterdamse hotelinfrastructuur en andere cruciale voorzieningen? En hoe houden we ons vesti-
gingsklimaat op peil? AUTEUR JEROEN BRUINENBERG

‘A
msterdam scoort 

geweldig waar het 

gaat om het nieuwe 

gebouw, de bereik-

baarheid en alles wat de stad te 

bieden heeft voor de medewerkers 

van EMA’, verklaarde Wouter Bos 

zelf na zijn triomf, de andere kan-

didaatstad Milaan in verbijstering 

achterlatend.

‘De overwinning in de slag om 

de EMA is een geweldige boost 

voor ons land,’ zegt René Buck, 

directeur Buck Consultants Inter-

national en internationale locatie-

keuze-expert, ‘maar het is ook door 

het lot beslist. Het was een soort 

finale waarbij de beslissing pas viel 

tijdens de penalty’s, omdat in de 

reguliere speeltijd en verlenging de 

strijd met Milaan onbeslist was.’ 

Niet verwonderlijk wordt de winst 

vooral toegeschreven aan de 

succesvolle lobby. In het gelikte 

promotiefilmpje wordt Nederland 

verkocht als de internationale hub 

met goede spoorverbindingen en 

Schiphol als de belangrijke troef. 

Daarnaast is Nederland bereid 

flink te investeren in een pand 

op de Zuidas (ter waarde van 250 

miljoen euro – overigens tegen 

reguliere marktprijzen te huren 

door EMA) en nog eens 10 miljoen 

euro voor de organisatie. Ook geen 

slechte voorwaarde.
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Meer hotels, meer woningen
Hoe dan ook, het levert de regio 

Amsterdam aanzien en econo-

misch voordeel op. Negenhonderd 

ambtenaren komen met hun gezin 

naar Amsterdam en bezoekers 

boeken dertigduizend hotelover-

nachtingen per jaar. Niet lang 

daarna, volgde ook de weerstand. 

Waar gaan de negenhonderd 

ambtenaren met hun gezinnen 

wonen? ‘Huizenkopers betalen de 

prijs voor medicijnagentschap in 

Amsterdam’, kopte de NOS. De 

Amsterdamse woningmarkt barst 

uit haar voegen en deze arbeidsmi-

granten zullen de druk alleen nog 

maar verder opvoeren. 

‘Het zal een licht prijsopdrijvend 

effect hebben, maar deze negen-

honderd ambtenaren zullen niet 

de schaarse woningen in het lagere 

en middensegment opkopen’, stelt 

Buck. ‘Er moeten wel meer hotels 

komen in de buurt van de Zuidas, 

maar dat is een aantrekkelijke 

economische stimulans.’

Schiphol
Zorgwekkender op de lange ter-

mijn is het gebrek aan kantoren en 

de negatieve berichtgeving rondom 

Schiphol. De uitbreidingsplan-

nen staan onder druk, er wordt 

geklaagd over geluidsoverlast en de 

rooskleurige milieucijfers blijken 

iets minder rooskleurig te zijn. 

‘Op de lange termijn is het wel een 
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gevaar als de groei van Schiphol 

wordt ingeperkt’, erkent Buck. 

‘Schiphol is eigenlijk van on-

Nederlandse omvang en kwaliteits-

niveau als je kijkt naar het aantal 

inwoners en onze economie. Die 

internationale hubfunctie is heel 

belangrijk voor internationale 

bedrijven. Maar in de discussie 

over de toekomst zal een balans 

moeten worden gevonden met 

de omgeving. Wat er tot nu toe is 

bereikt, is geweldig, maar je moet 

het integrale beeld in ogenschouw 

houden. Een aantrekkelijk ves-

tigingsklimaat is meer dan een 

succesvolle luchthaven.’

En of we zo die aandacht op de 

Mainport moeten houden, valt ook 

nog te betwijfelen. Althans, als we 

de Raad voor de leefomgeving en 

infrastructuur mogen geloven. In 

het rapport ‘Mainports voorbij’ uit 

2016 wordt kritiek geleverd op de 

eenzijdige focus van de nationale 

overheid op de haven van Rotter-

dam en Schiphol. Zet vooral in op 

groei vanuit regio’s als Brainport 

en FoodValley. Die beleidswijzi-

ging is ook te zien bij het kabinet 

dat 900 miljoen euro uittrekt voor 

deals met regio’s, een aantrekke-

lijke pot die de regio’s laat dromen. 

Deals die Holland in de vaart der 

volkeren omhoog moeten stuwen 

en het vestigingsklimaat in zijn 

algemeenheid moeten verhogen.

Kantorencrisis
Toch vestigen buitenlandse 

bedrijven zich juist wel in de vier 

grote steden en doemt er een 

nieuwe zwakte op, een gebrek aan 

goede kantoren. EMA bouwt er 

zelf eentje aan de Zuidas, maar de 

veelgeprezen transformatiewoede 

in Amsterdam lijkt in deze tijden 

van economische hoogtij weer te 

ver doorgeslagen. ‘Het aantal kan-

toren van goede kwaliteit, waar die 

buitenlandse bedrijven op mikken, 

is op dit moment te laag. We heb-

ben de laagste leegstand in tijden’, 

liet Dynamis weten naar aanlei-

ding van zijn rapport Sprekende 

Cijfers Kantorenmarkten 2018. ‘In 

de gebieden waar de kwalitatieve 

‘In de Randstad 
moeten we investeren 

in korte ritten en 
uitgaan van de 

netwerkbenadering.’

Noord/Zuidlijn maakt Zuidas nog aantrekkelijker 

vestigingsklimaat.  Foto door Thea Sijtsma.
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vraag groter is dan het aanbod, de 

vier grote steden, ligt de uitdaging 

voor de komende jaren in het reali-

seren van voldoende hoogwaardig 

aanbod om in de vraag naar kwa-

litatieve kantoorruimte te kunnen 

voorzien. Amsterdam roept niet 

voor niets tenders voor kantoren in 

het leven. Er moet iets gebeuren, 

want ze lopen bedrijven mis.’

Vierde Monitor  
Vestigingsklimaat
Bedrijven die vooral naar binnen-

gehaald moeten worden door de 

Netherlands Foreign Investment 

Agency (NFIA). Die publiceerde in 

december 2017 de vierde Monitor 

Vestigingsklimaat waarin Neder-

land wordt vergeleken met onze 

zeven grootste concurrenten op 

internationaal toneel (Zwitserland, 

Duitsland, Ierland, VK, Frankrijk, 

België en Luxemburg). Uit de 

monitor blijkt dat belastingdruk en 

arbeid onze voornaamste zwaktes 

zijn. Dus, dat ons fiscale stelsel 

niet aantrekkelijk is voor buiten-

landse bedrijven en we misschien 

wel goed kunnen lullen, maar 

niet genoeg ingenieurs en ander 

bèta-talent in huis hebben. Laten 

dat nou nét de twee locatiefactoren 

zijn die buitenlandse bedrijven 

het meest waarderen als ze hun 

vestigingslocatie beoordelen, 

concludeerde dezelfde NFIA in een 

enquête uit 2016. De NFIA wilde 

zelf nog niet reageren op deze 

bevindingen, maar René Buck wel. 

Hij is kritisch op het rapport.

‘Het is een jaarlijkse monitor, 

maar ik vind dat ze zand in de 

ogen strooien door uit te gaan 

van nationale gemiddelden. Het 

vestigingsklimaat in Leipzig is bij-

voorbeeld heel anders dan in Düs-

seldorf. De grondprijzen in Gro-

ningen zijn zo verschillend met de 

Randstad, dat je niet kunt spreken 

van landelijke gemiddelden. De 

strijd om buitenlandse bedrijven 

wordt gevoerd tussen regio’s. En 

binnen die strijd gaat het ook weer 

om economische clusters. Qua lo-

gistiek is Nederland een Europese 

topregio, maar voor grote produc-

tiefabrieken zijn we weer minder 

interessant. Ik snap dat de NFIA, 

als landelijke organisatie, zo’n 

rapport met alleen nationale cijfers 

uitbrengt, maar het is lastig om zo 

de daadwerkelijke verschillen met 

andere West-Europese landen te 

meten.’

Harry Garretsen, hoogleraar 

Economie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen ziet het minder aan-

trekkelijke fiscale klimaat niet als 

Beeld: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beeld: David Almeida
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een probleem. ‘Vestigingsklimaat 

is veel meer dan fiscale voordeel-

tjes. Goede infrastructuur, een 

goed woonklimaat, veiligheid voor 

je werknemers, dat scoort vaak 

hoger in onderzoeken. Dat zijn 

juist ook factoren die met publiek 

geld worden gefinancierd en waar 

de belasting van de bedrijven 

heengaat. Je ziet dat landen als 

Ierland en Bulgarije minder goed 

scoren op andere factoren en zich 

onderscheiden met aantrekkelijke 

belastingtarieven. Het zijn knop-

pen waar je aan kunt draaien, maar 

voor Nederland loont het niet om 

daar al te veel in te snijden. Zolang 

we in de pas lopen met landen als 

Duitsland, Zweden en Denemar-

ken moeten we daar geen gekke 

dingen mee doen.’

Infrastructuur
Meer focus op infrastructuur dus. 

Nederland is op infrastructureel 

gebied echter al sterk. De kwaliteit 

van de infrastructuur wordt in 

Nederland het beste beoordeeld in 

het onderzoek van de NFIA, maar 

onderzoekers waarschuwen ook 

voor de opkomende concurrentie 

en de dichtslibbende Randstad. 

Een conclusie die John Voppen, 

directeur Operatie ProRail, 

onderschrijft. ‘Nederland 

heeft het voordeel van de 

kleine afstanden en het 

spoor speelt daar een 

belangrijke rol in. Als 

je ziet dat bijna de helft 

van de forensen met de 

trein naar de grote steden 

komt, dan moet je dus 

blijven investeren in goed 

openbaar vervoer. Mobiliteit, 

dus ook bussen, ov-fietsen en 

eventuele lightrailverbindingen, 

is essentieel.’ 

Nu al ziet de mobiliteitsspecialist 

een grote uitdaging om de stijging 

in gebruik te kunnen blijven faci-

literen. ‘In de Randstad moeten 

we investeren in korte ritten en 

uitgaan van de netwerkbenadering, 

dus niet alleen investeren in pun-

ten, maar ook verder kijken. Wan-

neer je Schiphol aanpakt, heeft dat 

gevolgen voor het reisgedrag op 

Amsterdam-Zuid. De uitdaging 

ligt daarbij niet alleen bij de harde 

infrastructuur, maar ook bij de 

sociale wetenschappen. Hoe vorm 

je sterke coalities en hoe beïnvloed 

je reisgedrag op een positieve 

manier?’ Naast het personenver-

voer ziet Voppen ook grote kansen 

binnen de logistiek. ‘Spoorver-

voer is relatief klein, maar aan de 

goederenkant hebben we prachtige 

infrastructuur met de Betuwelijn. 

Dat maakt het aantrekkelijk om 

langs die spoorlijn bedrijven te 

vestigen, vooral in een tijd waarin 

duurzaamheid steeds belangrij-

ker wordt en vervoer met de trein 

weinig CO2-uitstoot heeft.’

Personeel
Tot slot, arbeid. Nederland scoort 

volgens het NFIA-rapport niet 

bijster goed op de beschikbaar-

heid van personeel. ‘In allerlei 

sectoren is het lastig om goed 

personeel te vinden. Dat het in 

landen om ons heen veel beter is 

betwijfel ik’, zegt locatie-expert 

René Buck. ‘Overal zie je de strijd 

om talent. Nederlanders spreken 

goed Engels, maar buitenlandse 

ondernemingen hikken wel aan 

tegen het ontslagrecht. Dat is van 

invloed, maar in de analyses van 

de NFIA speelt het een te grote 

rol omdat het even zwaar wordt 

meegeteld als beschikbaarheid van 

personeel. Bedrijven hechten bij 

vergelijking van regio’s en steden 

in Europa natuurlijk meer waarde 

aan beschikbaarheid van personeel 

dan aan ontslagrecht.’ Neemt niet 

weg dat onderwijs een belang-

rijk aandachtspunt moet blijven 

voor een goed vestigingsklimaat. 

Garretsen: ‘Eindhoven heeft het 

heel lastig om goed personeel te 

binden. Het krijgt van het nieuwe 

kabinet wel aanzienlijk meer geld 

voor culturele voorzieningen, maar 

legt het natuurlijk grandioos af 

tegen investeringen in leefklimaat 

in de Randstad.’ 

‘Ook hierin spelen de infrastructu-

rele verbindingen een belangrijke 

rol’, stelt Voppen. ‘In 2018 rijdt 

elke 10 minuten een trein van 

Amsterdam naar Eindhoven en 

wordt eventuele reistijd naar de 

Brainport-regio beperkt.’

Al met al staat het Nederlandse 

vestigingsklimaat er goed voor. 

De infrastructuur is van hoog 

niveau, er is volop belangstelling 

voor Nederland en de zogenaamd 

zwakkere schakels als fiscaliteit en 

arbeid blijken bij nadere bestu-

dering niet zo problematisch. De 

luchthaven is zeker niet de enige 

troef en tal van cruciale infrastruc-

turen zorgen ervoor dat Nederland 

aantrekkelijk blijft. Zo blijkt uit 

het World Happiness Report van 

de VN dat Nederlanders na Noren, 

Denen, IJslanders en Zwitsers het 

gelukkigste volk ter wereld zijn, 

ook een mooie reden om je bedrijf 

in Nederland te vestigen. •

‘De strijd om 
buitenlandse bedrijven 
wordt gevoerd tussen 
regio’s. En binnen die 

strijd gaat het ook 
weer om sectoren.’
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INFRA DOOR DE  OGEN VAN -  EVERT  VAN HARN,  RENTMEESTER  V ITENS 

Drinkwaterinfra als erfgoed 
Goed rentmeesterschap geldt niet alleen voor gelovigen, ook waterbe-

drijf Vitens hanteert dit motto voor haar buiten gebruik gestelde assets. 

Rentmeester Evert van Harn ontfermt zich met name over het vastgoed 

van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, zoals dit voormalige 

Pompstation in Soestduinen, daterend uit 1902. ‘Wat ik bijzonder vind, 

is dat het pand diep gelegen is ten opzichte van de omgeving’, begint 

Van Harn. ‘Veel pompstations die ouder zijn dan 100 jaar zijn verdiept 

aangelegd’.

Die verdiepte ligging vertelt een verhaal dat de ontstaansfase van mo-

derne infrastructuren zoals de waterleiding illustreert. De eerste pomp-

stations waren namelijk ‘zuigstations’, legt Van Harn uit. En wie zich de 

natuurkundelessen van vroeger nog herinnert, kan weten dat met vacuüm 

water opzuigen theoretisch 10 meter haalbaar is. ‘In de praktijk ligt de 

grens door extra weerstand en lekverlies vaak al rond de 6-7 meter. Om 

toch nog water van iets grotere diepte op te kunnen pompen, bracht 

men het pomphuis dichter naar het grondwater. Vandaar de afgravingen 

in het landschap.’

Het Pompstation in Soestduinen is onderdeel van het Vitens erfgoed. Het 

geniet bovendien een nationale erfgoedstatus, net als bijvoorbeeld veel 

watertorens die hun functie verloren toen de schaalgrootte toenam met 

ondergrondse kelders en drukverhoger installaties. De pompen van de 

bronnen hangen nu onder in de put en kunnen het grondwater eenvou-

dig tot wel 100 meter diepte naar het maaiveld persen. Na zuivering 

gaat het water het distributienet in onder de juiste druk en kwaliteit. 

Functieverlies van de bijzondere gebouwen betekent allerminst waarde-

verlies, ervaart Van Harn in de praktijk, die tot taak heeft het erfgoed 

een nieuwe bestemming te geven, door het al dan niet onder te brengen 

bij een nieuwe eigenaar. ‘Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je de 

context kent, weet wat je verkoopt. Ook het verhaal vertegenwoordigt 

een belangrijke kapitaalwaarde. Dat verhaal koesteren we. Het object 

gaat daarom niet automatisch naar de hoogste bieder.’ 

Over de toekomst of herbestemming van het Soestduinse voormalige 

Pompstation is nog geen besluit genomen.   

BEELD: VITENS BEELDBANK
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PRAKT I JK  

Weg- én spoortunnel Nijverdal

Denken vanuit 
andermans belangen 
leidt tot meer waarde
In het centrum van Nijverdal ligt de eerste gecombineerde tunnel voor 
spoor- en wegverkeer in Nederland. De tunnel is krap 500 meter lang. 
Het spoorgedeelte is sinds 2013 in gebruik; de autotunnel sinds 2015. 
Een bijzonder project. AUTEUR MARIAN VAN DEN AKKER

Beeld: Rijkswaterstaat
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A
ls je kijkt naar de omvang niet: Rijkswaterstaat 

en ProRail hebben wel grotere hoogstandjes op 

hun naam staan. Het bijzondere zit in het re-

sultaat: dit infraproject heeft de verblijfswaarde 

van het centrum van Nijverdal een enorme boost gegeven. 

Ook bijzonder: dit project vond heel dicht op de bebou-

wing plaats. De afstand tussen damwanden en woningen 

bedraagt op enkele plekken slechts 8 meter. Projectleider 

Benny Nieswaag en omgevingsmanager Peter van ’t Hoog 

van Rijkswaterstaat blikken terug op de totstandkoming. 

De autotunnel is onderdeel van een 6 kilometer lang 

nieuw tracé van de N35 in Nijverdal. De N35 ligt tussen 

Zwolle en Enschede. Een belangrijke verbinding; het 

gebied Enschede-Hengelo-Almelo is industriegebied num-

mer 3 van Nederland. De N35 is bovendien de enige back-

up voor de A1. Nijverdal was jarenlang de fl essenhals; de 

N35 liep daar dwars door het centrum. Wie Nijverdal een 

beetje kent, herinnert zich ongetwijfeld de gestage stroom 

aan (vracht)verkeer in de Grotestraat en het fenomeen 

‘langzaam rijdend en stilstaand verkeer’. 

Van bierviltje naar Tracébesluit
‘De meest logische oplossing voor een upgrade van de N35 

zou een rondweg rond Nijverdal zijn’, vertelt Benny Nies-

waag. ‘Daar hadden we de ondernemers in Nijverdal geen 

plezier mee gedaan. Het gros van de mensen zou Nijverdal 

voorbijrijden, met alle gevolgen voor de lokale economie 

die het voor een deel moet hebben van toeristen die de Sal-

landse Heuvelrug bezoeken.’

Al in 1975 bedacht kroegbaas Leo ten Brinke een oplos-

sing: een tunnel voor trein en auto’s zodat het centrum 

Nijverdal ontlast zou worden. ‘Zijn schetsen staan letterlijk 

op de achterkant van een bierviltje’, vertelt Nieswaag. Het 

duurde tot 1995 voor er een Tracébesluit werd vastgesteld 

en het duurde nog eens tot 2008 voor de eerste schop de 

grond inging. Het project had tot hoofddoelen de bereik-

baarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbete-

ren. ‘Die zijn alle drie bereikt’, stelt Peter van ’t Hoog. 

‘Nijverdal heeft geen last meer van doorgaand verkeer en 

doorgaand verkeer heeft geen last meer van Nijverdal.’

Heden ten dage kun je je bijna niet meer voorstellen hoe 

het was. ‘De ruimtelijke kwaliteit van het centrum van 

Nijverdal heeft een enorme boost gekregen’, vindt Nies-

waag. ‘Het is er plezierig wonen en verblijven. Vanaf het 

station ben je in 5 minuten bij de winkels. Prettig voor de 

ondernemers. Het lokale autoverkeer kan veel gemakkelij-

ker in het centrum terecht. De gemeente heeft bovendien 

op het dak van de tunnel een groene zone aangelegd die de 

woonwijken verbindt met het centrum.’

Ook als het gaat over recreatieve waarde zijn er resultaten 

bereikt. Nieswaag: ‘Ieder infraproject brengt met zich mee 

dat er ‘groen’ verloren gaat. Met de omgeving is afgestemd 

waar de natuurcompensatie zou plaatsvinden en er is 

gekozen voor het dal langs de rivier de Regge. Voor fi etsers 

en wandelaars is dit een prachtig gebied geworden, met 

toeristische waarde.’

 

Integrale aanpak
De uitvoering van het project was niet bepaald appeltje-ei-

tje. Nieswaag: ‘In dit project zijn fi ets-, spoor- en weginfra-

structuur én stedelijke bebouwing integraal aangepakt. Dat 

lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We liepen er 

tegenaan dat Rijkswaterstaat zijn eigen bouwnormen heeft 

en ProRail ook. Eigenlijk was het project in eerste instantie 

zo opgezet, dat Rijkswaterstaat de bouw van het autoge-

deelte van de tunnel voor zijn rekening nam en ProRail het 

spoordeel. De Rijksbouwmeester wees ons erop dat er iets 

niet goed ging: de hekwerken die Rijkswaterstaat van plan 

was te plaatsen, hadden een andere hoogte dan die ProRail 

in de planning had. Esthetisch niet verantwoord, vond 

de Rijksbouwmeester, en hij had natuurlijk gelijk. Voor 

ons was het een eyeopener: we waren naast elkaar aan het 

bouwen en niet met elkaar.’

Om er echt een integrale aanpak van te maken, was 

Nieswaags eerste zoektocht die naar een gezamenlijke taal. 

‘Alle betrokkenen, niet alleen ProRail en Rijkswaterstaat, 

maar ook de ambtenaren van de gemeente en de aan-

nemerscombinaties benaderden dit project op hun eigen 

wijze en met hun eigen woorden. We waren met veel men-

sen bezig op een relatief klein projectgebied. Er was regie 

nodig. Conform de contracten lag die bij Rijkswaterstaat, 

maar wat dat precies betekende was niet helder. Ik heb een 

regieteam gevormd waarin alle projectbetrokkenen zich 

Gemeente reageert: 
een boost voor het 
centrum van Nijverdal 
‘Je kunt de Grotestraat nu weer gewoon oversteken’, 

zegt projectleider Dick Schipper van de gemeente Hel-

lendoorn. ‘We hebben deze kans met beide handen 

aangegrepen om van het centrum weer een prettige 

plek te maken. Of beter gezegd: onze ondernemers en 

inwoners hebben die kans gegrepen, want de plannen 

daarvoor zijn in werksessies met hen tot stand gekomen. 

We zijn nu gezamenlijk bezig met de detaillering en 

voorbereiding en het is de bedoeling dat dit jaar zo 

snel mogelijk de schop de grond ingaat, zodat we nog 

voor de drukke decembermaand een prachtige nieuwe 

Grotestraat hebben!’ Om de (inmiddels overleden) oer-

vader van al dit moois te eren, is het park op de tunnel 

naar hem genoemd: het Leo ten Brinkepark.
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vertegenwoordigd voelden. Dat team was verantwoordelijk 

voor de aansturing van het project.’

Nieswaag constateerde dat voor alle partijen de project-

planning leading was. Die werd door iedereen begrepen. 

Die vormde dus het uitgangspunt voor alle gesprekken en 

te nemen besluiten. 

Verder benadrukt Nieswaag dat in alle overleggen inhoud 

en belang centraal stonden. ‘Die zijn altijd neutraal. Wan-

neer je met partijen praat over inhoud en belang, spreek 

je ze aan op deskundigheid en kwaliteit. Iedereen wil een 

goed projectresultaat, waar je als bouwer trots op kunt zijn, 

waar je als bestuurder je inwoners en omwonenden blij 

mee maakt. Ieders kwaliteit en deskundigheid is daarvoor 

nodig en als je daarop een beroep doet, loopt iedereen een 

stap harder.’

Het resultaat daarvan zie je in de details. Benny Nieswaag 

noemt twee voorbeelden. ‘Een van de uiteinden van de 

tunnel is ongeveer ter hoogte van de sterrenwacht, bij het 

bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug. Standaard bren-

gen we op zo’n locatie verlichting aan. Voor de sterren-

wacht zou dat funest zijn, veel te fel, er zou geen ster meer 

te zien zijn. Er is daarom gekozen voor een ander soort 

verlichting met minimale hinder voor de sterrenwacht. 

Een ander voorbeeld is het station. Dat is tot in de fi nesses 

afgewerkt. De beveiligingscamera’s die daar hangen, zijn 

qua vormgeving afgestemd op de verlichting in het station. 

Het klopt precies. Ik als projectleider wist gedurende de 

bouw niet tot in detail wat er gebeurde. De betrokken bou-

wers hebben zelf die kwaliteitskeuzes gemaakt. Die geven 

meerwaarde aan het resultaat.’

Toekomstvast
Gedurende de bouwperiode werd ‘toekomstvastheid’ een 

steeds belangrijker aspect in het project. Niemand is im-

mers tevreden met een project dat voldoet aan de eisen van 

10 jaar geleden. 

‘Denken van voren naar achteren’, noemt Nieswaag dit. 

‘Wat wil je in de toekomst hebben en wat moet je daarvoor 

nu doen?’ Peter van ’t Hoog schetst hoe gedurende het 

project keuzes zijn gemaakt. ‘Het begon met het oplossen 

van een knelpunt op de weg. Er werd besloten tot een ver-

diepte ligging en tot het gebruik van de spoorzone. Daarna 

kwam de denkstap om de spoorlijn ook verdiept aan te 

leggen. Op die manier konden alle gelijkvloerse overwegen 

meteen ongelijkvloers worden gemaakt. Dat is verkeers-

veiliger en mensen hoeven niet te wachten op passerende 

treinen. Daarna volgde de keuze om het station te verplaat-

sen ten opzichte van de oorspronkelijke locatie en dichter 

bij het centrum een plek te geven in het verdiepte deel.’

Nieswaag noemt de perrons van station Nijverdal. Er is 

ruimte om die uit te breiden bij groei van het treinverkeer 

van en naar provinciehoofdstad Zwolle. Bovendien bestaat 

de mogelijkheid om dit spoortracé te elektrifi ceren, iets 

wat na de ingebruikname ook al daadwerkelijk is gebeurd. 

De autotunnel is nu in gebruik met 2x1 rijstrook en een 

maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. De tunnel 

is aangelegd op 2x2 rijstroken, mocht dat in de toekomst 

nodig zijn vanwege economische groei in het industrie-

gebied. Er is veel aandacht gegeven aan de fi etsvoorzie-

ningen. De stallingsvoorzieningen bij het station en de 

fi etspaden eromheen kunnen de nodige groei aan. 

‘In de jaren dat dit project werd gerealiseerd, groeide bij 

Rijkswaterstaat de aandacht voor omgevingsmanagement. 

Je ziet dat terug in de keuzes die zijn gemaakt tijdens de 

uitvoeringsperiode’, concludeert Van ’t Hoog. ‘Ook bij 

ProRail was de tijd rijp daarvoor.’

Met de omwonenden
Een project als dit kan niet gerealiseerd worden zonder 

goed contact met omwonenden. ‘Voor deze regio was de 

bouwperiode ingrijpend. Nijverdal zat een paar jaar zonder 

station, de toegangswegen naar het centrum gingen beur-

telings dicht waardoor mensen fl ink moest omrijden. Met 

de inwoners en omwonenden hadden we een goed contact. 

Ook als er iets misging. Want natuurlijk ging dit project 

niet alleen maar over rozen’, aldus Nieswaag. ‘Toen ik bij 

het project kwam, waren de projectbetrokkenen ieder met 

hun eigen ding bezig. Daar een eenheid van smeden, is de 

sleutel geweest van een mooi resultaat.’ 

Van ’t Hoog: ‘Er is altijd vanuit één mond gecommuni-

ceerd met inwoners en omwonenden. Technisch gezien 

waren er drie projecten: het wegproject, het spoorproject en 

het gemeentelijke project voor de stationsomgeving. Voor 

inwoners en omwonenden was het gewoon één heel groot 

bouwproject en zo hebben we ook altijd gecommuniceerd. 

Dat betekende dat belangenverschillen tussen Rijkswater-

staat, ProRail en gemeente altijd opgelost moesten zijn vóór 

we met de inwoners in gesprek gingen. Omdat we allemaal 

als eenheid naar buiten wilden treden, is dat altijd gelukt.’

PRAKT I JK  

Beeld: Rijkswaterstaat
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In gesprek met Daan Schut, directeur  
assetmanagement Alliander en NGinfra-bestuurslid

Op weg naar 
een betaalbare 
energietransitie
‘Mijn doel? De energietransitie op een betaalbare manier realiseren’, vertelt Daan 
Schut, directeur assetmanagement bij netbeheerder Alliander. ‘Ik ben verantwoordelijk 
voor de investeringsplannen, dat betekent nieuwe kabels leggen en nieuwe techno-
logieën toepassen. Een enorme uitdaging, zo midden in de energietransitie. Ik zeg 
weleens dat ik de leukste job binnen Alliander heb.’ AUTEUR JOLINE RODERMANS

In ‘De Lunchbox’ spreekt NGinfra elke editie iemand uit de infrapraktijk over zijn of haar dagelijkse werkzaamhe-

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

D
rie miljoen Nederlandse klanten – consumenten 

en bedrijven – zijn afhankelijk van de gas- en 

elektriciteitsnetten van netbeheerder Liander, 

onderdeel van Alliander, verantwoordelijk voor 

de ontsluiting en niet de productie van energie. ‘De digi-

tale samenleving wordt steeds afhankelijker van elektrici-

teit en dus van onze infrastructuur. De beschikbaarheid 

van onze netten wordt steeds belangrijker. De waarde 

neemt toe. Beschikbaarheid van energie is in Nederland 

zo vanzelfsprekend. Pas als de stroom uitvalt komt men 

in aanraking met ons en beseft men hoe belangrijk de 

elektriciteitsvoorziening is’, aldus Daan Schut. Hij is 

verantwoordelijk voor de optimalisatie van de fysieke as-

sets van de netbeheerder: de kabels, leidingen en stations 

van het elektriciteits- en gasnet. ‘Bovendien is de energie-

transitie in volle gang. We zitten er middenin. Het loopt 

storm met de ontwikkeling van wind- en zonneparken in 

Nederland. Dit vraagt om investeringen en innovaties van 

Alliander. Mijn doel als directeur assetmanagement is om 

de omschakeling naar duurzame energieopwekking op een 

betaalbare manier te realiseren. Een hartstikke leuke job, 

met veel complexe vraagstukken.’

Energiefiles oplossen met slimme toepassingen 
De energietransitie – de overgang van fossiele naar duur-

zame energie – vraagt om nieuwe infrastructuur. Fossiele 

brandstoffen worden centraal vanuit de kolencentrale 

opgewekt en verspreid. Dit betekent dikke kabels bij de 

centrale en dunne kabels in de wijk, vergelijkbaar met de 

snelwegen en B-wegen in Nederland. In de analogie van 

het wegennet betekent dit dat het verkeer op de B-wegen 

groter is dan de capaciteit van die wegen. Hetzelfde geldt 
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voor duurzame energie, die steeds vaker decentraal wordt 

opgewekt. Hierdoor ontstaan energiefiles: stroompieken 

op het net doordat veel huishoudens en bedrijven tegelijk 

zonne-energie opwekken, maar niet op hetzelfde moment 

gebruiken. De dunne bekabeling in de wijken is daar 

niet op berekend. ‘Dit kunnen we oplossen door het net 

te verzwaren, maar dat zijn kostbare investeringen. Ik 

houd mij daarom ook bezig met de toepassing van nieuwe 

technologieën zodat we het net flexibeler kunnen maken. 

Door het gebruik van ICT-systemen in woonwijken zijn 

we nu aan het kijken hoe we deze energiepieken kunnen 

ondervangen en de energievraag en toevoer beter over de 

dag kunnen verdelen; slimme apparaten in huis laten com-

municeren met het energiesysteem.’ 

Energie gebruiken waar het opgewekt wordt
Een andere oplossing voor de files op het net is de energie 

gebruiken waar deze wordt opgewekt. Dit lijkt eenvoudiger 

dan het is. ‘Langs de A1 in de buurt van Deventer wordt 

een nieuw bedrijventerrein gebouwd. Naast dit nieuwe 

terrein staan reeds twee windmolens. Idealiter voed je de 

energie van die windmolens direct op het net rond het 

bedrijventerrein. Helaas laat de huidige regelgeving dit 

nog niet toe. De opgewekte windenergie moet eerst terug-

gevoerd worden naar het centrale station, wat verder weg 

ligt, om vervolgens terugverdeeld te worden naar het lokale 

net. Dit is omslachtig en economisch gezien onvoordelig. 

Er moet veel meer kilometers kostbare bekabeling worden 

aangelegd als de elektriciteit via het centrale station moet 

gaan.’

Vervuiler betaalt
Een ander probleem met de traditionele elektriciteitsinfra-

structuur – van dik naar dun – is dat de dunne kabels in de 

wijk doorbranden als te veel mensen tegelijk hun elektri-

sche auto opladen. Een Tesla bijvoorbeeld, gebruikt veel 

vermogen. Als de hele straat een Tesla voor de deur heeft 

staan en gelijktijdig thuiskomt en laadt, brandt de kabel 

door. Schut is van mening dat we er in de regelgeving voor 

moeten zorgen dat de vervuiler betaalt. ‘Zo is het nu ook 

geregeld in de telecom. Een hogere bandbreedte is duur-

der dan een lagere bandbreedte. Zo moet het ook geregeld 

worden als het om het elektriciteitsnet gaat.’ 

Samen plannen
Daarnaast schuift Schut regelmatig aan in Den Haag, 

bij gemeenten en bij woningcorporaties om bewustwor-

ding te creëren, zodat nieuwe zonne- en windparken in 

samenspraak met de netwerkbeheer gepland worden. ‘We 

moeten met elkaar plannen waar zonne- en windparken 

komen, anders zijn we nooit op tijd klaar. Het bouwen van 

zonneparken bijvoorbeeld, duurt vaak een paar maanden, 

terwijl de aanleg van de infra jaren duurt.’ Schut betoogt 

bij het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat en 

gemeenten dat het van belang is om ver vooruit samen 

de lokale energiestrategie van een gemeente te bepalen 

en ruimtelijk vast te leggen waar wind- en zonneparken 

geplaatst mogen worden. Dit geeft de netbeheerders de tijd 

om de benodigde infrastructuur aan te leggen.

Van het gas af
Een andere uitdaging waar Schut druk mee is, is het uit-

faseren van aardgas. ‘Ik heb veel gesprekken met wethou-

ders en woningbouwcorporaties.’ In 2050 moet Nederland 

NGinfra & Alliander 
De leden van NGInfra hebben gemeenschap-

pelijk dat ze allen verantwoordelijk zijn voor een 

vitale infrastructuur in Nederland. Dit maakt dat 

ze vergelijkbare uitdagingen hebben. ‘Alliander 

is lid van NGinfra omdat zij het waardevol vindt 

om de kennis en ervaring met betrekking tot 

deze uitdagingen tussen de bedrijven uit te wis-

selen en met elkaar nieuwe kennis op te doen,’ 

aldus Daan Schut.
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van het aardgas af zijn. Alternatieven zijn hoogtempera-

tuurstadswarmte (restwarmte), laagtemperatuurwarmte, 

elektriciteit of biogas. ‘Dit vraagt in veel gevallen om 

andere infrastructuur. De uitdaging zit in de omschakeling 

naar een andere warmtevoorziening op een zo betaalbaar 

mogelijke manier. Gasleidingen worden bijvoorbeeld in 

40 jaar afgeschreven. Het is dus zeer onrendabel om de 

omschakeling te beginnen in wijken waar het gasnet er net 

10 jaar ligt. Dan schrijf je 30 jaar in één keer af. Die kosten 

komen terecht in de netwerktarieven die onze klanten 

betalen.’ 

Het gasnet is niet het enige waar rekening mee gehouden 

moet worden. ‘Alternatieve warmtevoorzieningen vragen 

om een hogere isolatiegraad van woningen (label B, red.). 

Het isoleren van een woning kan dan zomaar oplopen tot 

80.000 euro. Woningen worden daarnaast eens in de 50 

tot 60 jaar gerenoveerd. Om de kosten zo laag mogelijk 

te houden, is dat een optimaal moment voor isolatie. In 

de nieuwbouw kan er wel direct een andere oplossing dan 

aardgas gekozen worden. Als we nu in de nieuwbouw een 

gasnet aanleggen, moet die er over 32 jaar uit zijn. Dat is 

zonde. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties 

moeten wij als netwerkbeheerder dus goede afspraken 

maken over het renoveren van huizen en de aanleg van 

nieuwe wijken. We moeten onze horizonnen gelijkzetten. 

Stel dat bepaalde wijken over 5 jaar gerenoveerd worden, 

dan moeten we met bewoners afspreken dat ze dan van het 

gas af gaan, ze daar op voorbereiden en met hen samen be-

palen welke alternatieven er geschikt zijn voor een wijk. ’ 

Slimme meters inzetten voor storingen 
Schut houdt zich daarnaast bezig met de toepassing van 

nieuwe digitale technologieën. Zo worden bij veel klanten 

van Alliander nu slimme meters geïnstalleerd. De slimme 

meter stuurt de meterstanden automatisch en veilig naar 

de energieleverancier. ‘De slimme meter is niet alleen han-

dig voor de klant, ook voor ons. In geval van een storing 

kunnen we een eenvoudig pingsignaal naar de slimme 

meter sturen. Het enige wat de meter dan doet is melden; 

‘ja ik ben er nog, of nee, ik ben er niet meer’. Hiermee 

kunnen we heel snel meten of een gebied van de stroom af 

is.’ Elke straat heeft inmiddels een aantal slimme meters. 

Vroeger moest een monteur het hele gebied doorrijden 

om te controleren welk station de storing veroorzaakte. 

Dit gaat nu veel efficiënter. ‘Onze bovengrondse infra is 

makkelijk te controleren, maar veel van onze kabels en 

leidingen liggen onder de grond. Sensoren en bigdata-

analyses bieden dan een enorme uitkomst. We hebben 

daardoor veel meer inzicht in de conditie van de assets en 

kunnen gemakkelijker faalvoorspellingen doen en storin-

gen oplossen.’
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waarden 
van infra16

Wat geldt voor de waarde van infra geldt eveneens voor de waar-
den van infra: het is te veel om op te noemen. Om toch een over-
zicht te presenteren – met alle tekortkomingen van dien – noteerden 
we de waarden die ons als eerste te binnen schoten.

01

02

03

04

Waarde van de dienst die 
over de infra wordt geleverd
Dit de enige feitelijk meetbare waar-

de van infra. In samenwerking met 

het CBS onderzocht NGinfra wat de 

bijdrage is van een aantal basisdien-

sten die over infrastructuren worden 

geleverd aan het bnp. In de laatste 

editie van NGinfraMagazine leest u 

er alles over, mét kanttekeningen. 

Waarde van gerelateerde productie
De federale regering van Brazilië gaf ooit de spoorwe-

gen op ten faveure van de auto-industrie. Volkswagen, 

Mercedes, Audi, Porsche varen wel bij de ontwikke-

ling van het Chinese wegennet. Maar zonder infra ook 

geen treinen, metro’s, trams, vliegtuigen.

Economische aanjaagwaarde
De term borrowed size wordt gebruikt om 

de extra economische slagkracht te om-

schrijven die ontstaat als stedelijke gebie-

den door (snelle) infrastructuren dichter naar 

elkaar toe worden gebracht, zoals met de 

dwarsverbinding tussen Noord-Engelse steden 

onder de noemer One North.

Vestigingsklimaat
Eind 2017 werd 

bekend dat het Europees 

Geneesmiddelenbureau 

(EMA) defi nitief naar Amster-

dam verhuist. De nabijheid van 

luchthaven Schiphol met zijn vele 

directe verbindingen is voor een 

dergelijk internationaal instituut een 

belangrijke vestigingsvoorwaarde, 

ofschoon de lobbymachine ook haar 

werk heeft gedaan.

AUTEUR JAN JAGER 
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09. Passantenwaarde
Ondanks online marktplaatsen maar 

ook sociale ontmoetingsplaatsen als 

Facebook, Instagram en Pinterest 

heeft de straathoek nog altijd een 

grote aantrekkingskracht op venters, 

retailers en investeerders vanwege de passantenwaarde. 

Stations zijn om die reden ook een pleisterplaats. 
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05

06

07

08

09
10

Katalysator voor ruimtelijke 
ontwikkeling
Op de kruispunten van wegen 

ontstonden de eerste nederzettingen. 

Tegenwoordig wordt actief gestuurd 

op transit-oriented development, 

ofwel knooppuntontwikkeling. Maar 

ook snelwegen zijn een levensader: 

de A2-zone is al jarenlang een 

zingende term in vastgoedland.

Defensiewaarde
Op InfraTrends 2017 herinnerde Commandant 

der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer 

ons daar nog eens fi jntjes aan. ‘Weginfrastruc-

turen en kunstwerken zijn al lang niet meer 

gedimensioneerd op zwaar militair materieel. 

Dat gaat ten koste van de snelheid waarmee 

we troepen kunnen verplaatsen en is daarom een 

potentieel risico voor onze nationale veiligheid.’ Dat 

u het weet.

Veiligheidswaarde (dijk)
Als klein landje zijn we voor de verdere 

uitbouw van onze economie grotendeels 

afhankelijk van buitenlandse investeer-

ders. Die doen die investeringen alleen 

als ze er blind op kunnen vertrouwen 

dat hun assets niet in het water vallen. 

Bezuinigen op waterveiligheid is penny 

wise, pound foolish. 

Verduurzamingswaarde
Autarkisch leven en wonen: het is maar één weg naar 

een betere wereld. De circulaire economie is echter 

gebaat bij uitwisseling tussen gebruikers en verbrui-

kers, vaak in een groot gebied. Daar zijn infrastructu-

ren voor nodig.

Ruïnewaarde 
Nederlanders zijn goed 

in het uitwissen van sporen uit 

het verleden. Maar als we op vakantie zo kunnen 

genieten van ruïnes van oude kastelen uit de mid-

deleeuwen, waarom dan ook niet van een karkas 

van een spoorviaduct, in onbruik geraakte schacht-

bokken, de restanten van een verdedigingslinie? 

Niet zelden blijken ruïnes bovendien vruchtbare 

bodem voor een nieuw economisch momentum, 

zoals de High Line in Manhattan laat zien.
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16

Culturele waarde
Thelma & Louise die hun ondergang (of 

overwinning) tegemoet gaan op een 

Amerikaanse highway: het is maar één 

voorbeeld uit een van de vele roadmo-

vies die van het Amerikaanse Inter-

state Highway System een wereldwijd 

cultuuricoon maakte. In Nederland zijn 

vooral de waterwerken culturele iconen, 

kijk bijvoorbeeld naar Bert Haanstra’s 

Nederland (1983), dat de maker van 

Fanfare fi lmde in opdracht van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Waarde door hergebruik van bouwmaterialen 
En als een oude infrastructuur écht in de weg ligt, dan 

kun je haar altijd nog ontmantelen, breken en de 

resterende slak gebruiken als opvulmateriaal of grond-

stof voor nieuwe productie. Beter nog is het nog van 

tevoren na te denken over het hergebruik van complete 

elementen.

Gezondheidswaarde
In Koninkrijk vol sloppen beschrijft histo-

ricus Auke van der Woud hoe mensen 

in de tweede helft van de negentiende 

eeuw crepeerden in de sloppen van de 

sterk groeiende steden. Moderne sanitatie 

en waterleiding verdreven ziektekiemen en 

halveerden het sterftecijfer.

Natuurlijke waarde
Infra kan ecosystemen ver-

nielen, maar ook herstel-

len door de aanleg van 

wildtunnels en viaducten 

en zo bijdragen aan de 

ecologische hoofdstructuur. 

De Oostvaardersplassen zijn 

door de mens gecreëerd als 

onbedoelde bijvangst van een van 

de grootste infraprojecten ooit.

Recreatiewaarde
Het ontstaan van het 

fenomeen recreatie 

ging samen met de 

opkomst van moderne 

transportmiddelen en 

daarnaast natuurlijk het feno-

meen vrije tijd. De Fransche Kamp 

in Bussum was een van de eerste Amsterdamse 

stadscampings, bereikbaar dankzij het spoor. 

Landschappelijke waarde
Nederland is uniek. Niet door natuur, maar van-

wege de structuur van het landschap dat door 

mensenhanden gemaakt is met wijken en kanalen, 

dijken en polders: kortom infrastructuur. Zelfs de 

vernieuwde A2 is een prachtig landschapselement. 

Kijk anders van boven als u, terwijl de avond valt, 

Schiphol nadert en oordeel zelf. 



   een wereld vol bewegingen… 
…wij brengen het bij elkaar

Infra \  De wereld bestaat uit netwerken van wegen, water, sporen en uiteenlopende leidingen voor elektra, gas, water, spraak- en data- 

communicatie. Netwerken die steeds intensiever en op andere manieren worden gebruikt, zorgen voor enorme uitdagingen. Wij verbinden  

professionals en delen kennis, zodat u beter in staat bent oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van nu.

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

voor hun informatie en opinievorming op onze onafhankelijke vakmedia. Dagelijks bouwen wij verder aan onze netwerken en specialistische 

kennis. Wij zijn in staat inhoudelijke communicatie te verzorgen op basis van onderscheidende marketingstrategieën om een passend resultaat 

te behalen voor uw project of organisatie. Zo verbinden wij overheid, markt, wetenschap én publiek en biedt ELBA\REC u perspectief. 

elba-rec.nl biedt perspectief voor vastgoed, stad & ruimte
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Het meten van de 
waarde van infra:
de volgende stap

Wetenschappelijk directeur NGinfra 
Wijnand Veeneman reageert op CBS-onderzoek

Het CBS-onderzoek maakt duidelijk dat er geen standaardmethode is om de 
toegevoegde waarde van infra te meten. Niet in Nederland en ook niet elders in 
de wereld. Het CBS-rapport was een eerste stap, maar beperkt zich tot een macro-
economisch perspectief en de directe toegevoegde waarde. Dit kan anders volgens 
Wijnand Veeneman, wetenschappelijk directeur van NGinfra. Dit essay is een 
uitnodiging voor discussie. AUTEUR WIJNAND VEENEMAN

W
at de waarde van infrastructuur voor 

de samenleving is, valt nauwelijks 

te overschatten. Bijna alle econo-

mische en sociale activiteit van een 

moderne samenleving heeft een afhankelijkheid van 

infrastructuur, van onderwijs tot staalindustrie, van 

familiebezoek tot cupfinale. Is daarmee de waarde 

van al die activiteit toe te schrijven aan infrastruc-

tuur? Vanuit het eerste perspectief wel, zonder die 

infrastructuur zou die waarde voor het overgrote deel 

niet gerealiseerd kunnen worden. Vanuit een ander 

perspectief niet, de waarde die activiteiten creëren 

is niet geheel terug te voeren op infrastructuur. Een 

school zonder wegen ernaartoe heeft geen waarde, 

maar de waarde van een school ligt niet in de wegen 

ernaartoe. Maar hoe geven we nu dan een schatting 

van de waarde van infrastructuur? In dit essay leggen 

NGinfra en CBS de gekozen aanpak op en eenvou-

dige manier uit. 

Definitie infrastructuur: vijf elementen 
Laten we eerst infrastructuur definiëren. Infrastruc-

In samenwerking met het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) heeft NGinfra in een 

experimentele studie laten onderzoeken wat 

infrastructuur bijdraagt aan het bruto bin-

nenlands product (bbp). Infrastructuur is in dit 

onderzoek gedefinieerd als ‘de systemen die 

de samenleving en de economie voorzien van 

een aantal basisdiensten’. In de laatste editie 

van NGinfraMagazine deden we uitgebreid 

verslag van de uitkomsten. Het volledige onder-

zoeksrapport en de bijbehorende oplegnotitie 

van NGinfra zijn te vinden op www.nginfra.nl. 
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tuur begint bij een netwerksysteem met in de kern vaste 

assets die een transportproces mogelijk maken. Dit heeft 

consequenties voor de wijze waarop de waarde gereali-

seerd wordt en dus ook gemeten. Ten eerste, het netwer-

keffect zorgt ervoor dat de waarde van de infrastructuur 

toeneemt. Zo is de waarde van een telecommunica-

tienetwerk met veel aansluitingen groter dan een met 

weinig aansluitingen. Vervolgens kenmerken netwer-

ken zich door verbindingen en knooppunten (links and 

nodes). De links vertegenwoordigen het tweede element 

dat waarde creëert, die maken het transportproces mo-

gelijk. De nodes zijn het derde element; knooppun-

ten (denk aan stad, vliegveld, haven) hebben ook een 

intrinsieke waarde. Een vierde element is het transport-

proces dat stroomt door de verbindingen en opslag, soms 

productie en levering op de punten in het netwerk kent. 

Zonder dat proces heeft het netwerk alleen maar waarde 

in potentie. Een vijfde element, van een ander karakter, 

is dat veel infrastructuur een publiek karakter heeft, met 

een algemeen belang. Tegelijk spelen ook in publieke 

sectoren private partijen vaak een belangrijke rol in 

aanleg en onderhoud. In de meting van de waarde van 

infrastructuur zullen deze vijf definiërende elementen 

de basis moeten zijn voor de selectie van aspecten om 

mee te nemen. 

Bestaande aanpakken 
De twee genoemde perspectieven in de inleiding leveren 

slechts de uitersten voor de analyse van de waarde van 

infrastructuur voor de samenleving. Als we vanuit die 

perspectieven zouden willen meten wat de waarde is, 

dan zouden we bij het eerste perspectief de waarde van 

de infrastructuur voor de samenleving vrijwel gelijk 

kunnen stellen aan het bruto nationaal product. En dat 

betreft dan alleen nog de economische waarde. Dit is 

een onhoudbaar perspectief omdat ook andere sectoren, 

zoals de voedselvoorziening, de gezondheidzorg, of het 

geldwezen een cruciale rol kunnen claimen. In het twee-

de perspectief is de economische waarde van de activiteit 

toch vooral toe te wijzen aan de activiteiten zelf, met een 

marginale rol voor de infrastructuur die het mogelijk 

maakt. Ook dit is een onhoudbaar perspectief omdat veel 

activiteiten, sociaal en economisch, niet plaats kunnen 

vinden zonder infrastructuren. 

Waarde van dijk wordt bepaald door betrouwbaarheid. Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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In het vaststellen van waarde van infrastructuur zijn er 

verschillende aanpakken, veelal gericht op besluitvor-

mingsprocessen waarin je wilt schatten wat de waarde is 

van een specifieke infrastructuuroplossing. Die aanpak-

ken gaan meestal uit van de waarde van het trans-

port dat over de infrastructuur afgewikkeld 

wordt. Zo wordt bij (spoor)wegaanleg 

gekeken naar waarde van de tijds-

winst die het snelle(re) trans-

port de gebruikers zou opleve-

ren en daarmee wordt de 

waarde bepaald van de 

eventuele investering. 

Snelheid, aantallen 

gebruikers en waarde 

van die snelheid voor 

de gebruikers worden 

daarmee de basis 

van de analyse. Voor 

alle drie, snelheid, 

gebruikers en waarde 

van tijd, zijn standaard-

aanpakken geformu-

leerd die voorspellingen 

doen over het verminderen 

van voertuigverliesuren of 

verhogen van de snelheid, de 

capaciteit van de infrastructuur en 

de bereidheid van gebruikers om voor 

de verbeterde snelheid te betalen. 

Niet voor alle infrastructuren is dit een logische keuze. 

Denk bijvoorbeeld aan dijken en waterleidingen. Die 

zorgen wel voor het transport van dat water via voorspel-

bare routes, maar de waarde daarvan ligt niet in de snel-

heid van dat proces, veel meer in de betrouwbaarheid. 

Voor datacommunicatie en gas-en elektriciteitsleidingen 

gaat het vooral om capaciteit. Maar de aanpak bij (spoor)

wegen biedt wel een belangrijke basis: de som van de 

waardevermeerdering door infrastructuur voor gebrui-

kers kan worden gezien als een goede maatstaf voor de 

waarde van de infrastructuur. Die waarde is alleen niet 

altijd te definiëren als een tijdwinst maal een waarde van 

een eenheid tijdwinst. 

Een alternatief voor de waarde die infrastructuur heeft 

voor gebruikers, is de bereidheid van gebruikers voor 

een bepaalde dienst of product te betalen: willingness 

to pay. Dit komt tot uitdrukking in hetgeen gebruikers 

in het verleden betaald hebben voor het gebruik van 

infrastructuur. Dat is te benaderen met informatie die 

beschikbaar is: toegevoegde waarde. Dit is de inkomsten-

stroom van een bepaald bedrijf of sector, min de uitga-

ven aan een ander bedrijf of sector. Dat verschil is over 

het algemeen te definiëren als de som van de kosten van 

loon, assets en winst. Het is daarbij mogelijk om ge-

bruik te maken van internationale standaarden voor het 

incorporeren van loonkosten, assetkosten en winst 

in de toegevoegde waarde, wat vergelijk-

baarheid ondersteunt tussen sectoren, 

landen en jaren. Het optellen van 

de toegevoegde waarde van de 

infrastructuursector zelf en 

toeleverende sectoren levert 

een maatstaf voor de 

waarde van infrastruc-

turen, waarbij dubbel-

tellingen voorkomen 

worden. 

Een voorgestelde 
aanpak 
Wij stellen hier een 

aanpak voor het meten 

van de waarde van 

infrastructuur door 

de jaren heen voor die 

uitgaat van de volgende 

assumpties. 

ASSUMPTIE 1: Wat de samen-

leving bereid is te betalen wordt 

door ons gezien als een goede maat-

staf voor de waarde van infrastructuur. 

Dat gaat deels via overheidssubsidies, deels via 

gereguleerde prijzen en deels via consumentenprijzen. 

De beslissing als samenleving een bepaald bedrag te be-

talen voor infrastructuren is dus een stuk complexer dan 

klassieke aanpakken die gebaseerd zijn op de bereidheid 

te betalen. In veel infrastructuursectoren zijn de prijzen 

gereguleerd. Er is geen markt die de prijs naar een opti-

maal niveau brengt, zodat de waarde voor de gebruiker 

zich vertaalt in inkomsten voor de producent. Tegelijk 

is er een maatschappelijk proces dat prijsstelling en 

subsidieverstrekking in verschillende infrastructuur-

sectoren stuurt. Ook dat is te zien als een uiting van de 

bereidheid te betalen en de waarde die de samenleving 

als geheel aan de infrastructuur hecht, alleen niet in de 

klassieke zin.

Wij stellen voor de som van 
de toegevoegde waarde van 
de infrastructuursector, hun 

toeleveranciers en de leveranciers 
van transportdiensten over die 

netwerken als schatting te nemen 
van de waarde van infrastructuur.
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ASSUMPTIE 2: Wat de samenleving heeft betaald over 

de jaren is een goede maatstaf voor de bereidheid. 

Dat hoeft natuurlijk niet, de bereidheid om 

te betalen kan bijvoorbeeld veel hoger 

zijn. Dat valt te illustreren aan de 

hand van drinkwater. De verwach-

ting is dat een verdubbeling 

van de prijs van drinkwater 

slechts een beperkt effect zal 

hebben op het gebruik. De 

bereidheid om te betalen is 

dan ook waarschijnlijk veel 

hoger. En daarmee levert 

het gebruik van toegevoegde 

waarde als proxy een onder-

schatting. 

ASSUMPTIE 3: De som van de 

toegevoegde waarde van de infra-

structuursectoren zelf, hun toeleve-

ranciers enerzijds en de leveranciers 

van transportdiensten over die infrastruc-

turen anderzijds geeft een goede schatting van 

hetgeen door de samenleving wordt betaald aan infra-

structuren. Welke diensten er precies bij te betrekken, is 

een van de lastiger keuzes in deze aanpak. Daar komen 

we hieronder nog op terug. 

We stellen dus voor de som van de toegevoegde waarde 

van de infrastructuursector, hun toeleveranciers en de 

leveranciers van transportdiensten over die netwerken 

als schatting te nemen van de waarde van infrastructuur. 

Om die som te kunnen realiseren is het noodzakelijk 

een selectie te maken van sectoren die in de standaardin-

delingen worden gehanteerd (de zogenaamde SBI-codes) 

die in die categorieën vallen: infrastructuursector, toele-

verancier en leveranciers van een transportdienst. Dat is 

een lastig vraagstuk, omdat lang niet elke infrastructuur-

sector op die wijze uiteen te rafelen is. 

Selectie van sectoren: het transportproces als 
uitgangspunt
Informatie over toegevoegde waarde wordt wereldwijd 

vastgelegd op basis van bedrijfstakken. Om toegevoegde 

waarde van infrastructuur te kunnen vaststellen in 

een methode die ook wereldwijd toepasbaar is, is het 

noodzakelijk aan te sluiten bij de data. De vraag wordt 

dan vernauwd tot: welke SBI-codes willen we een plaats 

geven in deze analyse? We kiezen ervoor om bedrijfstak-

ken te selecteren op basis van hun betrokkenheid bij de 

verschillende elementen van het transportproces. Die 

elementen zijn de structuur van infrastructuren (ge-

laagdheid, nodes en links), energiegebruik, investerin-

gen en exploitatie, en nationale begrenzing. 

Transport op verschillende netwerken 

kenmerkt zich door gelaagdheid die zich 

laat zien in de voorzieningen voor transport zelf 

en in de organisaties betrokken bij het transport. Een 

vergelijking van drinkwater en gebotteld water kan dat 

goed illustreren. Leidingwater wordt door het regionale 

drinkwaterbedrijf geproduceerd, getransporteerd en 

geleverd. Het is een geïntegreerde keten. Het drink-

waterbedrijf koopt producten en diensten bij derden 

(leveranciers), bijvoorbeeld bij leidingenleveranciers en 

aannemers, maar de primaire transportketen is geïnte-

greerd. Er is geen aparte transportdienst en productie is 

niet te scheiden uit de keten. 

Voor water in de fles ligt dat anders. Ten eerste staat 

de transportdienst los van de infrastructuur. De fles 

wordt gevuld door de producent en leeggedronken 

door de consument, de eindgebruiker. Het transport 

daartussen vindt vooral plaats over de weg door weg-

vervoerders in opdracht van groot- en detailhandel, met 

tussentijdse opslag en uiteindelijk op het laatste stukje 

door de eindgebruiker. De transportdienst in de keten is 

gefragmenteerd in verschillende vervoerders die werken 

voor verschillende producteigenaren in de keten. Ten 

tweede zijn product en infrastructuur bij water in de fles 

ook gescheiden. Het product, het transportproces en het 

netwerk zijn onlosmakelijk verbonden. In het tweede 

voorbeeld, gebotteld water, zijn product, transportproces 

en netwerk losser gekoppeld. Tussen beide voorbeelden 

zijn ook cases te vinden. Zo is stroom (die niet in bat-

terijen wordt opgeslagen) onlosmakelijk verbonden aan 

het elektriciteitsnetwerk op dezelfde wijze als water aan 

de leiding. Tegelijk zijn producenten en transporteurs 

verschillende organisaties. 

De netwerken van  
vaste assets maken 

transportprocessen mogelijk  
die waarde creëren. 
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Het bovenstaande onderscheid is relevant voor de 

toewijzing van de toegevoegde waarde van verschillende 

economische activiteiten aan infrastructuur. Het trans-

portproces van leidingwater is niet te ontkoppelen van de 

productie en levering. Daarmee kiezen we ervoor om dat 

geheel mee te nemen. Het transportproces van gebotteld 

water is prima te ontkoppelen van productie en levering. 

Hetzelfde drinkwater kan gerust met vliegtuig of boot 

getransporteerd worden en is niet gekoppeld aan de 

infrastructuur. Daarbij maken de SBI-codes duidelijk on-

derscheid tussen de overheid als beheerder van de weg, 

de vrachtvervoerders als transportdienstverleners en de 

producenten van flessenwater. Deze worden gezien als 

verschillende sectoren. En deze zijn dus los van elkaar te 

beschouwen in de analyse. 

In de voorgestelde aanpak wordt de toegevoegde waarde 

van het netwerk en het transportproces meegenomen 

en als het product sterk gekoppeld is aan de infrastruc-

tuur, ook het product. Rondom het product bestaat een 

grijs gebied: voor de elektriciteitssector is de productie 

en levering van elektriciteit, even afgezien van de kleine 

opslag in batterijen, direct gekoppeld aan de infrastruc-

tuur. Er zijn ook geen alternatieven dan de gekoppelde 

infrastructuur. Echter, de producent van de elektriciteit 

is veelal, in ieder geval in Nederland, een andere partij 

dan de beheerder van de infrastructuur, die ook de leve-

rancier is van de transportdienst. Omdat zowel leiding-

waterbedrijf als elektriciteitsproducent direct leveren 

aan de dedicated infrastructuur, wordt in die gevallen de 

productie meegenomen. 

De onderstaande figuur licht een en ander toe. De input 

verschilt per infrastructuur. Bij de waterleiding is het 

drinkwater, bij waterveiligheid de te grote hoeveelheid 

water in rivieren, polders of aan de kust. Bij de wegen 

gaat het om een grote variëteit aan goederen en perso-

nen, bij afvalverwijdering gaat het om het afval, zowel 

naar de waterzuivering als naar de afvalverwerking. Bij 

elektriciteit gaat het om de puls van elektronen in het 

netwerk, bij gas om de stroom van koolwaterstof als 

dragers van energie. Dat is wat door het netwerk gaat via 

een transportproces, het object van transport.

  

Infrastructuurnetwerken bestaan uit nodes en links. 

Voor het transportproces zorgen de links voor de verbin-

dingen en de nodes voor aanvullende diensten als rou-

tering en opslag. Beide zijn onderdeel van de infrastruc-

tuur. Dat betekent dat sectoren die deze aanvullende 

diensten leveren ook meegenomen dienen te worden 

voor hun toegevoegde waarde. Dat lijkt vanzelfsprekend, 

maar komt voor sommige infrastructuren minder lo-

gisch over. Zo zijn voor data ook uw lokale computer en 

een serverfarm volgens dit perspectief onderdeel van de 

infrastructuur, de informatie is de getransporteerde in- 

en output, deze hardware is de infrastructuur voor het 

Voertuigen*

NetwerkInput

Drinkwater,  
elektriciteit  
en gas

Afvalverwijdering  
en waterveiligheid

*  Alle weginfrastructuur (inclusief spoor- en water-) en alle havens (inclusief zee- en lucht-)

**  Voor het uitvoeren van het transportproces

Wegen en havens*

Data

Output

Energie**

Figuur 1: 
De onderdelen van de aan het netwerk gerelateerde processen die zijn betrokken in het onderzoek
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transportproces. Of bij warmte is een zonneboiler voor 

wat betreft de opslag van de warmte, onderdeel van de 

infrastructuur. Dat zijn beide essentiële nodes voor het 

opslaan en transporteren van data en warmte. Dit loopt 

tegen onderscheidende factoren aan die impliciet veel 

voor infrastructuur gehanteerd worden: grootschaligheid 

en publiek karakter. Die hanteren we hier dus niet als 

bepalend, als gevolg van de keuze het transportproces 

over het netwerk centraal te stellen. 

Voor het transportproces is veelal energie nodig, voor de 

verplaatsing van het object van transport. Soms gene-

reert de infrastructuur de beweging en wordt die energie 

verbruikt door de infrastructuur (gas en water, maar ook 

het energieverlies van het elektriciteitsnetwerk). Soms 

zijn voertuigen nodig en gaat de energie naar het voer-

tuig (wegen en havens). Energie en voertuig zijn direct 

gekoppeld aan het transportproces en de toegevoegde 

waarde gegenereerd door sectoren rond energie en voer-

tuigen voor transport, wordt in deze aanpak toegerekend 

aan de infrastructuur. Op die manier schakelen we de 

verschillende infrastructuren zo gelijk mogelijk.

Netwerken moeten worden gebouwd en onderhouden. 

Toegevoegde waarde wordt niet alleen gecreëerd in de 

fase waarin de transportstromen in volle gang zijn, maar 

ook als ze even stil moeten liggen vanwege onderhoud 

en er nieuw gebouwd wordt. Voor het vaststellen van de 

toegevoegde waarde nemen we zowel de exploitatie mee 

als de investeringen. Voor investeringen wordt toege-

voegde waarde in de standaard aanpakken berekend op 

basis van gestandaardiseerde afschrijvingsregels. De 

waarde van infrastructuur, ook de Nederlandse, strekt 

zich uit over de grenzen van het land waarin ze liggen. 

Dit is simpelweg het resultaat van het netwerkeffect: 

hoe meer telefoonaansluitingen, hoe meer stations, hoe 

meer elektriciteitsaansluitingen. Kortweg, hoe meer no-

des in een verbonden netwerk, hoe groter de waarde van 

het netwerk. Als we toegevoegde waarde meten, zit daar 

veelal ook waarde gecreëerd door export bij. Die nemen 

we niet mee. We stellen de waarde in Nederland gelijk 

aan de waarde die in Nederland blijft. Dit leidt opnieuw 

tot een onderschatting, maar maakt de inschatting wel 

nauwkeuriger. Het gaat in de schatting van de waarde 

van infrastructuur om de Nederlandse infrastructuur en 

dus om de toegevoegde waarde die in Nederland wordt 

gerealiseerd. 

Tot slot
De hier voorgestelde aanpak is een eerste stap in de rich-

ting van een gestandaardiseerde meting van de waarde 

van infrastructuur op basis van bestaande datasets. Er 

wordt een aantal duidelijke keuzes gemaakt die in de kern 

gebaseerd zijn op de volgende redenering: infrastructuren 

leveren de basisdiensten door transportprocessen via netwer-

ken. Op basis van die redenering ontrafelen we de vraag 

wat toe te wijzen aan infrastructuren en wat niet. 

Dit stuk is nadrukkelijk een uitnodiging voor discussie, 

evenals de eerste toepassing zoals die te vinden is in het 

rapport van het CBS. De nadrukkelijke poging is geweest 

om consequente keuzen te maken die toepasbaar zijn 

bij de verschillende infrastructuren. Soms is daarvan 

afgeweken als de data het niet toestond of als op de in-

frastructuur het ontrafelen van onderdelen niet mogelijk 

was. Als voorbeeld: we namen de productie van hetgeen 

getransporteerd wordt niet mee, behalve waar dat niet 

anders kon. Flessenwater dus niet, leidingwater dus wel. 

Wij hopen dat dit stuk tot discussie aanzet en deze 

aanscherpt. Om op die wijze een goed beeld te krijgen 

van de waarde van infrastructuur voor de Nederlandse 

samenleving. • 

Type  

netwerk

Integratie  

productie,  

transportdiensten  

en levering 

met netwerk

Drinkwater Distributie Geheel geïntegreerd

Energie Distributie Deels geïntegreerd

Zeehaven Node Niet geïntegreerd

Luchthaven Node Niet geïntegreerd

Spoornetwerk Netwerk Niet geïntegreerd

Wegnetwerk Netwerk Niet geïntegreerd

Waternetwerk Netwerk Niet geïntegreerd

Datacommuni-
catie

Netwerk Deels geïntegreerd

Typering van 
infrastructuren ten aanzien 

van netwerktype en 
integratiegraad
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INFRA DOOR DE  OGEN VAN -  LEO RUI JS ,  CEO ECT  

‘De waarde van infrastructuur  
zit ’m in het systeem’

‘Op deze foto zie je fysieke infrastructuur in combinatie met 

logische dan wel IT-infrastructuur. Je ziet automatische karretjes 

onderweg van een schip naar de automatische stack (tijdelijke 

opslag, red.). Dit is de infrastructuur van zeezijde naar land-

zijde’. Aan het woord is Leo Ruijs, CEO bij ECT, de grootste 

containerterminal in de Rotterdamse haven. Deze foto geeft voor 

hem de waarde van infrastructuur weer. 

‘De foto geeft geen compleet beeld. De fysieke en IT-infra 

werken alleen maar als de sociale infra er ook is. Zonder de 

mens gebeurt er in principe niets’, stelt Ruijs. ‘Je ziet de mens 

hier echter niet op de foto. Die zit áchter alle bedrijvigheid op 

deze foto. De rol van de mens is cruciaal. Die zorgt ervoor dat 

planningen efficiënt zijn en goed op elkaar aansluiten, zodat de 

overslag en het transport naar de eindgebruiker soepel kunnen 

verlopen.’

‘We hebben alle drie infrastructuren keihard nodig om ons bedrijf 

te runnen. Een storing bij de een, heeft gevolgen voor de ander. 

Als je wel kunt lossen, maar je stack loopt vol, dan loopt het 

terminalproces vast. Als je niet kunt lossen, kan het proces niet 

verder en dat merken verladers tot in de fabriek, omdat de grond-

stoffen of halffabricaat dan niet volgens planning arriveren.’

Kijkend naar de foto laat Leo zijn gedachten gaan over de 

waarde van ‘zijn’ infrastructuur. ‘Ik kan er prijskaartjes aan han-

gen om aan te geven wat de kosten zijn van aanleg van terrei-

nen, van equipment, van software, van arbeidsinzet enzovoort. 

Maar dat zegt weinig over de werkelijke waarde. Die zit ’m 

in de combinatie van de fysieke, logische en sociale infrastruc-

tuur. Als losse component is er feitelijk niet meer dan een directe 

opbrengstwaarde per component. In samenhang met elkaar, als 

systeem, is de waarde veel significanter. Een fundament, niet 

alleen voor ons bedrijf, maar ook voor de logistieke keten buiten 

onze terminals tot aan de consument toe.’ 

Beeld: ECT
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Reflecties CBS-onderzoek

Bij waardebepaling 
uitgaan van doel 
van infra

Co Verdaas zat in de klankbordgroep die reflecteerde 
op de experimentele studie van het CBS naar de 
waarde van infrastructuur. ‘Infrastructuur is een van de 
belangrijkste randvoorwaarden die onze samenleving 
doet functioneren. Het is goed om de waarde van 
infra te concretiseren, want dat voedt het bewustzijn 
van het belang van een goede infrastructuur’, aldus 
Verdaas. AUTEUR MARIAN VAN DEN AKKER

H
ij noemt de studie dan 

ook een goed initiatief 

van NGinfra en CBS. 

‘Het CBS-onderzoek 

richtte zich op het berekenen van 

de directe waarde van de huidige 

infra. De kracht van dit rapport is 

de eenduidigheid en de heldere 

berekening. Maar het is te beperkt 

als je de waarde van infrastruc-

tuur wilt meenemen in je keuzes 

voor de toekomst’, stelt hij. ‘Neem 

bijvoorbeeld drinkwater. Op grond 

van uitsluitend cijfermateriaal 

kom je uit op een heel beperkte 

bijdrage van gezond drinkwater 

aan de economie. Terwijl dat nu 

juist dé randvoorwaarde is om een 

samenleving te laten functioneren. 

Cijfers alleen schieten te kort bij 

de waardebepaling.’

Multidisciplinair team
Als vervolg op de CBS-studie kan 

Co Verdaas zich voorstellen dat 

er een multidisciplinair team 

wordt gevormd dat de waarde van 

infrastructuur verder onder de loep 

neemt. ‘Daarin hebben we naast de 

rekenaars en economen zoals van 

het CBS ook mensen nodig uit de 

gezondheidszorg, de energiewe-

reld, transitiedeskundigen, futuro-

logen en wat dies meer zij.’

Voor energie is het duidelijk, de 

verandering in de systemen van 

opwekking en distributie heeft zich 

al ingezet. Dat werpt vraagstukken 

op over beheer, onderhoud en niet 

Cijfers schieten tekort bij  

de waardebepaling van drinkwater.
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in de laatste plaats over eerlijke 

verdeling. Co Verdaas is van me-

ning dat infrastructuur, over welke 

je het ook hebt, altijd van vitaal 

en cruciaal belang zal zijn. ‘Het is 

en blijft een publiek belang’, stelt 

hij. ‘De basisvoorzieningen die 

infrastructuren bieden, moeten 

betaalbaar en bereikbaar zijn voor 

iedereen.’

Al sprekend hierover, komt bij 

Verdaas een heel rijtje vragen op 

dat om antwoord vraagt. ‘Bij de 

energietransi-

tie zien we dat 

vraagstukken over de 

betaalbaarheid prangend 

zijn. Als mensen zonnepanelen 

plaatsen en hun eigen energie 

opwekken, waarover betalen zij 

dan een tarief? Hoe houden we 

het systeem op peil als steeds 

minder mensen gebruik daarvan 

maken omdat ze voor hun energie 

zelfvoorzienend worden? Stel dat 

steeds meer mensen een lager ta-

rief gaan betalen om-

dat zij zelfvoorzienend 

zijn, wat betekent dat 

voor de betaalbaarheid van de 

basisvoorziening energie die je in 

stand moet houden voor degenen 

die níet de middelen hebben om 

een eigen energievoorziening te 

financieren? Moet je die mensen 

een hogere rekening laten betalen, 

terwijl dat juist de mensen zijn 

die minder te besteden hebben? Ik 

zoom nu in op energie, maar bij 

‘CBS-onderzoek 
goed initiatief maar 

te beperkt.’
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andere infrastructuren krijg je die 

vragen ook. Cruciale vragen over 

de eerlijkheid en gelijkheid in onze 

samenleving, die betekenis heb-

ben voor de manier waarop we de 

governance van de infrastructuur 

inrichten.’

Infra geen doel op zich
Het bepalen van de waarde van 

infrastructuur, helpt om een 

antwoord te vinden op die vragen, 

verwacht Verdaas. Voor waarde-

bepaling zou hij het doel van de 

infrastructuur als uitgangspunt 

nemen en dat relateren aan de toe-

komst. Dat is wezenlijk iets anders 

dan de huidige situatie extrapole-

ren. ‘Infrastructuur is geen doel 

op zich’, vindt Verdaas. ‘Is het doel 

van een mainport om vliegtuigen 

te laten stijgen en landen of zoveel 

mogelijk schepen te laten aanme-

ren of willen we met onze main-

ports services en een hubfunctie 

bieden? Wat is daarvoor nodig als 

we in de toekomst misschien wel 

met heel andere vliegtechnieken 

gaan werken? Drones zijn nog lang 

niet uitontwikkeld, wat gaan die 

betekenen in het transport van de 

toekomst?’

En ook voor het wegverkeer zijn 

nieuwe technieken dichtbij. ‘Au-

tomatische voertuigen zijn er nu 

al. De discussie over het beprijzen 

van gebruik van weginfrastructuur 

komt met regelmaat terug. Wat 

betekent het voor de wegcapaci-

teit als we allemaal automatisch 

gaan rijden en als we weggebruik 

beprijzen? Moet je dan nog wel 

investeren in meer capaciteit of is 

het verstandiger om in te zetten op 

software en techniek? Hoe gaan we 

straks werken, hoe vaak zitten we 

nog met studenten in volle college-

zalen en daarvoor in volle treinen? 

Dit soort vragen kun je niet in je 

eentje beantwoorden, dat kunnen 

we alleen in een team waarin ver-

schillende invalshoeken zijn verte-

genwoordigd. Het is zoeken naar 

de juiste balans in cijfermateriaal 

en woorden die uitdrukken wat de 

Over  
Co Verdaas
Co Verdaas (1966) is pla-

noloog en lid van de Raad 

voor de leefomgeving en 

infrastructuur (Rli), het strategi-

sche adviescollege voor regering 

en parlement op het brede 

domein van de fysieke leefomgeving. 

Hij is werkzaam bij adviesbureau Over 

Morgen, een adviesbureau op het gebied van duurzaam-

heid, elektrisch vervoer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast 

is hij voorzitter van de Wadden Sea Board. Van 2013 tot 

2014 was hij directeur bij het Centre for Development van 

Wageningen UR. Daarvoor was hij onder meer staatssecre-

taris van Economische Zaken, gedeputeerde bij de provincie 

Gelderland en Tweede Kamerlid. 

Wie betaalt er voor de basis energie-

infrastructuur als steeds meer mensen 

zelfvoorzienend worden?
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waarde is van infrastructuur. Een 

kosten-batenanalyse lijkt mij ook 

voor de toekomst een prima tool, 

mits ook andere dan finan-

ciële baten daarin een 

plek krijgen.’ 

Negatieve 
baten
Verdaas be-

denkt zich nog 

iets. ‘In de stu-

die van het CBS 

zijn negatieve 

effecten – baten 

zou je kunnen 

zeggen – buiten 

beschouwing gebleven. 

Prima voor deze eerste studie, 

maar ik zou het interessant vinden 

om ook de negatieve baten mee 

te nemen. Momenteel wordt er 

veel geïnvesteerd in het omlaag-

brengen van de CO2. Er is enorm 

geïnvesteerd in waterveiligheid via 

Ruimte voor de Rivier. Deze 

investeringen zijn een 

gevolg van ons eigen 

gedrag dat kli-

maatverandering 

veroorzaakt. 

Het zou heel 

goed zijn als 

rekenmodellen 

die je toepast op 

de investeringen 

van vandaag, ook 

mogelijke negatieve 

gevolgen op de lange 

termijn meenemen.’ 

Het beschouwen van infrastruc-

tuur vanuit andere invalshoeken 

leidt tot steeds weer nieuwe 

vragen. ‘Rekenmodellen en fi-

nancieringsmodellen moeten ook 

veranderen. De vanzelfsprekend-

heid dat de overheid overal verant-

woordelijk voor is, is misschien 

niet meer opportuun’, redeneert 

Co Verdaas verder. ‘Waar haal je 

in de toekomst de financiering 

vandaan, wie is verantwoordelijk? 

Welke verantwoordelijkheden kun 

je neerleggen bij gebruikers? We 

moeten de CO2 omlaag krijgen, 

dat is een verantwoordelijkheid 

van de hele samenleving. Is het 

dan eerlijk dat infrabeheerders de 

benodigde aanpassingen aan de 

infrastructuur volledig zelf ophoes-

ten? Het systeem dat de publieke 

sector de infrastructuur financiert, 

moeten we misschien eens los 

durven laten.’

De waarde van Schiphol: vliegtuigen laten stijgen of 

hubfunctie? Wat betekent dit voor de toekomst?

‘De kracht van  
het rapport is  

de eenduidigheid  
en heldere  

berekening.’ 

Beeld: JurgenNL
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INFRA DOOR DE OGEN VAN -  GERARD TRAA,  BEHEERDER BRABANTS LANDSCHAP 

Infra voor dieren? 
Geen brug te ver!
Op de foto natuurbrug Het Groene Woud gebouwd door onder 

andere Rijkswaterstaat. De brug, geopend in 2005, ligt over de 

A2 tussen Boxtel en Best, is 50 meter breed, 65 meter lang en 

in beheer bij Brabants Landschap. Het ecoduct verbindt twee 

delen van natuurgebied Het Groene Woud met elkaar en wordt 

veel gebruikt door edelherten, dassen en reeën. Volgens Gerard 

Traa, beheerder bij Brabants Landschap en verantwoordelijk 

voor onder meer de brug in Het Groene Woud, zijn natuurbrug-

gen (‘Wij noemen het geen ecoducten’) essentieel voor het 

voortbestaan van vele diersoorten. ‘We hebben in Nederland 

geen grote natuurgebieden, terwijl die noodzakelijk zijn voor de 

uitwisseling van dieren. Zonder die uitwisseling vindt er inteelt 

plaats, wat er op den duur voor zorgt dat diersoorten uitsterven. 

Willen we in Nederland de natuur op hoog niveau behouden, 

dan hebben we natuurbruggen nodig zodat de dieren hun leef-

gebied kunnen uitbreiden.’ ProRail legt momenteel een nieuwe 

natuurbrug aan in hetzelfde gebied, ecoduct De Mortelen, over 

het spoor tussen Boxtel en Eindhoven. Eind 2017 zijn de bouw-

werkzaamheden begonnen en naar verwachting is het ecoduct 

over het spoor begin 2019 af. Boswachter Traa is blij met het 

nieuwe ecoduct: ‘Al de dieren die nu over de A2 komen, lopen 

als het ware dood op het spoor waar nog een natuurgebied van 

circa 2500 hectare achter ligt. Deze nieuwe natuurbrug over het 

spoor is dus zeker de moeite waard.’  

BEELD: BEELDBANK RIJKSWATERSTAAT

FOTOGRAAF JOOP VAN HOUDT
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ROADMAP 

Roadmap Waarde   van Infrastructuur
In de verschillende Themacenters van 
NGinfra wordt actief kennis gedeeld 
over belangrijke operationele vraag-
stukken van de betrokken netbeheer-
ders. Doel is om van elkaars best 
practices te leren en gezamenlijk 
een stap voorwaarts te zetten, bij-
voorbeeld door experimenten uit te 
voeren en proeftuinen op te zetten. 
Uit de Themacenters kan behoefte 
ontstaan naar toegepast kortlopend 
onderzoek en langlopend weten-
schappelijk onderzoek. Themacenter 
Waarde van Infrastructuur, gastre-
dactie van deze editie van NGinfra-
Magazine, richt zich op de discussie 
over (het bepalen van) de waarde 
van infrastructuur. In dialoog met de 
samenleving wil TC Waarde van 
Infrastructuur helpen om strategische 
en politiek gevoelige afwegingen 
scherp te krijgen.

Drie ingangen 
op waarde

Kwantifi cering van waarde 
Het kwantificeren van de waarde 

van infrastructuur vindt overwe-

gend plaats bij het nemen van 

investeringsbeslissingen. Is het 

waard om deze aanpassing of uitbrei-

ding van het netwerk te doen? Een goed voorbeeld 

is de MKBA die op investeringen van het Rijk 

van toepassing is. Maar wat is de waarde van de 

gehele infrastructuur?

01

Afgerond
Rapport CBS NGinfra heeft het CBS gevraagd 

om op basis van de nationale rekeningen een 

poging te doen om de waarde van de gezamenlijke 

infrastructuur van Nederland te bepalen. Het CBS 

heeft onlangs de rapportage opgeleverd die ook 

tijdens het congres Infratrends 2017 aan de orde is 

geweest. Vervolgstappen worden onderzocht. 

Door: Margot Weijnen, Wijnand Veeneman, Marc 
Unger, Maarten van der Vlist 

Essay Het meten van de waarde van infrastruc-

tuur. In dit essay wordt het meten van de waarde 

van infrastructuur en de wijze waarop dit gebeurt 

geproblematiseerd. Zie pag. 30 in dit magazine. 

Door: Wijnand Veeneman
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aarde   van Infrastructuur
Waarde voor de 
gebruiker Wat ziet de ge-

bruiker of leek als waarde 

van infrastructuur? Hoe 

kijkt de gebruiker er naar? Via 

Design thinking zijn we op pad gegaan.

Elkaars voorwaarde 
Infrastructuren raken steeds meer met elkaar 

verweven. We zijn actief op zoek om bewust die 

verwevenheid op te zoeken om op die manier de 

waarde van elkaars infrastructuren te vergroten.

02

03

Afgerond 
Essay De Waarde van Infrastruc-
tuur In dit essay wordt de spanning tussen 

de blik van de expert en van de leek op de 

waarde van infrastructuur geproblemati-

seerd.

Door: Wijnand Veeneman 

Design thinking exercitie Met alle le-

den van het TC zijn ideeën ontwikkeld over 

de wijze waarop de dialoog met de samen-

leving over de waarde van infrastructuren 

vorm zou kunnen krijgen.

In ontwikkeling
Met behulp van foto’s waarop infrastruc-

tuur te zien is wordt een gesprek gevoerd 

tussen wat de leek ziet en wat de expert 

ziet. De expert focust op het systeem en de 

systeemwerking, de leek ziet de verschij-

ningsvorm en het gebruik en kent daar 

waarde aan toe.

Door: leden TC Waarde van Infrastructuur 

In ontwikkeling 
Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Alliander 

en Rijkswaterstaat om de potenties van natte kunstwerken als 

stuwen en sluizen voor de energietransitie inzichtelijk te maken. 

Vervanging of renovatie kan het moment zijn waarop die waarde 

kan worden gecreëerd. Voor een van de stuwen in de Maas is uit-

gezocht wat het kost om warmte uit rivierwater te onttrekken met 

warmtewisselaars en wat de kosten van aanpassing van de stuw 

en sluis daarvoor zijn. Het rapport is te vinden op de site van de 

Bouwcampus: Energietransitie perspectief Energie en Water - 

Grip op de Maas. 

Door: Manon Jutte (Alliander), Maarten van der Vlist (Rijkswaterstaat) 
en anderen.



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

C O N N E C T I O N S

Als beheerders en eigenaren van de Nederlandse 

infrastructuur zijn we er samen verantwoordelijk 

voor dat onze netten nu en in de toekomst goed 

functioneren en ons land bereikbaar blijft. We 

staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe 

maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat 

die in kan spelen op continue veranderingen en de 

vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande 

netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker 

uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust 

dat we deze kansen alleen samen kunnen benutten, 

omdat onze wederzijdse afhankelijkheid en de 

complexiteit zo groot zijn. Dat doen we in NGinfra.  

Wie we zijn

Binnen NGinfra werken wij, Havenbedrijf Rotterdam, 

Alliander, Rijkwaterstaat, Schiphol Group, ProRail en 

Vitens, samen als infrabeheerders en –eigenaren van 

de Nederlandse infrastructuur. We zijn een stichting 

en bestaan uit vier themacenters, een bestuur, een 

Programmaraad en een Programmabureau.  

Wat we doen

We delen en ontwikkelen kennis in themacenters, ini-

tiëren nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken en ver-

rijken de dialoog met de samenleving. Daarom brengen 

we het vakblad NGinfraMagazine op de markt en orga-

niseren we jaarlijks het congres NGinfraTrends.  

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

i n f o @ n g i n f r a . n l  •  w w w . n g i n f r a . n l  •  t e l e f o o n :  + 3 1  ( 0 ) 1 5  2 7 8  2 5  6 4
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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-
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T H E M A C E N T E R 

WAARDE VAN  

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

T H E M A C E N T E R 

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

T H E M A C E N T E R 

TOEKOMST  

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


