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De eerste circulaire rotonde

Venlo heeft de eerste circulaire rotonde. Losse com-

ponenten kunnen zo weer worden hergebruikt. Het 

concept is ontwikkeld door een adviseur en een aanne-

mer die ermee aanklopten bij de gemeente. Die kwam 

onder het mom van ‘innovatie’ onder aanbesteding uit. 

Circulaire openbare ruimte: technisch is het allemaal 

mogelijk. Maar een goed resultaat begint bij goed 

opdrachtgeverschap. Er zijn daarbij grofweg twee 

uitersten: óf je legt alle eisen tot in detail vast, óf je 

stelt algemene doelen en laat de invulling over aan de 

markt. Jasper Flapper, adviseur circulair aanbesteden 

bij Antea Groep: ‘Circulaire economie gaat over geld 

en waarde. Een zo hoog mogelijk waardebehoud is 

het doel. Of zelfs waardevermeerdering.’ De duurzame 

rotonde, die uit losse onderdelen bestaat die zo weer 

elders kunnen worden ingezet, vindt hij in dat opzicht 

een mooi voorbeeld. 

Beeld: Gemeente Venlo en Struyk Verwo Infra
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Het roer moet om 

Het vinden van de belangrijkste hef-

boom voor verandering is een vaak 

terugkerend thema in de fora over 

duurzaamheid. Een waardevolle 

discussie als we kijken naar de grote 

uitdaging om onze levenswijze weer 

in balans te brengen met reservoirs 

aan natuur, mineralen, materialen en 

energievoorraden op onze planeet; 

het roer moet om… en snel ook. We 

weten inmiddels dat bedrijven – 

niet consumenten of overheden – de

belangrijkste stabiele, stuwende

factor zijn. Door de strijd om talent, 

de kennis over de eindigheid van 

grondstoffen en het toenemend 

(klimaat-) bewustzijn bij bestuurders 

kruipt duurzaamheid omhoog op de 

prioriteitenladder. We zien zelfs een 

nieuwe generatie maatschappelijk 

gerichte bedrijven snel groeien, 

onder de noemer ‘social enterprises’ 

of ‘B-corporations’; met een dienst 

of product als springplank naar een 

betere wereld. 

Laat deze editie van NGInfraMaga-

zine over verduurzaming u inspi-

reren hoe onze nationale infrabe-

drijven stevige duurzame stappen 

zetten. Ik hoop dat deze editie een 

opmaat is naar een sectorbreed 

besluit dat juist onze nationale 

infrabedrijven het voortouw moeten 

nemen naar een klimaatneutrale en 

circulaire samenleving. Infrabedrij-

ven investeren jaarlijks miljarden 

euro’s aan nieuw materiaal, ze 

verbruiken bijna 10 procent van het 

Nederlands elektriciteitsgebruik en 

maken fundamentele keuzes voor 

de wijze waarop we wonen, reizen 

en ondernemen. Tegelijkertijd is het 

kennisniveau over duurzaamheid 

van internationaal topniveau.

Met de coalitie Groene Netten 

(energie, spoor, wegen en data) en 

Blauwe Netten (water) werken we 

inmiddels samen aan delta-achtige 

projecten op klimaat en grondstof-

gebruik; de eigen organisatie 

als hefboom. In deze coalities 

wordt onder begeleiding 

van MVO Nederland/De 

Groene Zaak gewerkt aan 

duurzame oplossingen. 

Een sectorbreed besluit, of 

zelfs een extra wettelijke 

kerntaak op energie en de 

circulaire economie voor alle 

infrabedrijven, past dan ook 

geheel in de huidige trend. Hier-

mee ontstaat de grootste katalysator 

voor een duurzame economie die je 

je maar kunt voorstellen. 

Koen Eising, 

Alliander, initiator Groene Netten 
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1 Eerste ‘eigen’ windmolens 
draaien voor Schiphol 

Op 10 april 2018 is het nieuwe windmolenpark 
Autena geopend door Royal Schiphol Group, Eneco 
en de gemeente Vianen. Het park bevat drie windmo-
lens, waarvan twee windmolens groene stroom aan 
Schiphol leveren. Vanaf 2020 moet Schiphol volledig 
draaien op energie uit het nieuwe windpark. 

De twee windmolens staan ongeveer gelijk aan 20 giga-

wattuur per jaar, ofwel het jaarlijkse stroomverbruik van 

17.000 huishoudens. Gezamenlijk verbruiken alle luchtha-

vens 200 gigawattuur per jaar, goed voor 60.000 huis-

houdens. Eneco levert al sinds 1 januari 2018 duurzame 

stroom aan Schiphol. In de komende 2 jaar bouwt Eneco 

meer windmolens voor het luchthavenbedrijf, zodat vanaf 1 

januari 2020 alle stroom voor Schiphol van nieuwgebouw-

de Nederlandse windparken komt. Uiteindelijk is het de 

bedoeling dat Schiphol geen stroom meer uit het bestaande 

duurzame energienetwerk onttrekt. 

Tot de nieuwe windparken er staan, komt de energie uit al 

bestaande duurzame energiebronnen. De namen van de 

twee nieuwe windmolens, Flying Electric en GreenTower, 

werden bedacht door basisschoolkinderen uit Vianen. Eneco 

onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de resterende 

groene stroom van het windpark, circa 10 gigawattuur, aan 

te bieden aan bewoners van Vianen. 

Onze infrastructuren zijn 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 Drinkwaterbedrijven lanceren 
samenwerkingsverband Blauwe 
Netten 

Op Wereld Waterdag 2018 (22 maart) onderte-
kenden de Nederlandse Drinkwaterbedrijven het 
samenwerkingsverband Blauwe Netten. Dit verband is 
gericht op een verdere verduurzaming van de drink-
watersector. 

Drinkwaterbedrijven Vitens, Oasen, Waternet, Waterbe-

drijf Groningen, PWN, Brabant Water, WMD, Dunea en 

Evides lanceren het platform Blauwe Netten om samen op te 

1

2 windmolens 

Schiphol 
staan gelijk aan de opwek 

voor 17.000 huishoudens .
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Op 26 april 2018 is KEK officieel gelanceerd met een 
event op het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. KEK is opgericht om de nieuwe generatie een 
stem te geven in het Klimaatakkoord. Aan elke klimaat-
tafel schuift een jong professional van KEK aan. Dit is 
immers de generatie die het Klimaatakkoord uit gaat 
voeren. 

KEK is een koepelorganisatie van jong professionals werk-

zaam in de sectoren mobiliteit, bouw, industrie en landbouw. 

Aanleiding voor het ontstaan van KEK was het gebrek aan 

jong professionals aan tafel bij het Klimaatakkoord. Het 

Klimaatakkoord richt zich op afspraken voor de energietransi-

tie tot 2030 en verder: beleid dat deze nieuwe generatie uit 

gaat voeren, niet de generatie die nu de beslissingen neemt. 

Naast invloed op het Klimaatakkoord moet KEK de samen-

werking tussen jong professionals uit verschillende sectoren 

stimuleren. 

Hoe is KEK ontstaan? In 2017 deden 121 jonge energiepro-

fessionals een oproep aan minister Wiebes met een aanbod 

om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. En met succes. De 

jong professionals mogen aanschuiven. Dat KEK populair is 

blijkt wel uit de cijfers: een eerste oproep op LinkedIn eind 

maart 2018 werd 12.000 keer gelezen en er stroomden 

meer dan 150 sollicitaties binnen van jong professionals voor 

diverse functies (bijvoorbeeld lid jong sectortafel of ambas-

sadeur).

trekken in de energietransitie, circulaire economie en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Door sa-

men te werken, kom je eerder tot resultaten en brengen 

we duurzaamheid in Nederland in een stroomversnel-

ling’, zegt Pieter van den Herik, operationeel directeur 

van MVO Nederland/De Groene Zaak. 

Er wordt op dit moment al samengewerkt aan drie con-

crete projectthema’s. Zo richten zij zich op verdere ver-

duurzaming van eigen energiegebruik door duurzame 

inkoop, duurzaam opwekken en efficiënte distributie 

van het drinkwater. Ten tweede wordt gewerkt aan een 

eenduidige methodiek voor een grondstoffenpaspoort 

voor de infrastructuur, om onder andere afvalstromen te 

verminderen of hergebruik te verbeteren. Tot slot zetten 

de waterbedrijven in op het verder verduurzamen van 

hulpstoffen die nodig zijn bij drinkwaterzuivering. 

2

21 juni 2018
Dag van de Rail 2018
Jaarbeurs, Utrecht, Nederland 

15 november 2018
Infratrends 2018
Locatie nog niet vastgesteld

28-29 november 2018
Vakbeurs Mobiliteit
Expo Houten, Nederland

A
ge

nd
a

3 Jong professionals uit infrasector vereni-
gen zich in Klimaat- en Energiekoepel (KEK) 

3
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4 Ministeries en Warmtealliantie 
Zuid-Holland sluiten Green Deal 

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en 
Waterstaat en de Warmtealliantie Zuid-Holland hebben eind 
februari 2018 de Green Deal Marktordening Warmtetrans-
porten gesloten. 

In deze Green Deal hebben de partijen afgesproken kennis te ont-

wikkelen en te ontsluiten over de marktordening van grootschalige 

warmtetransportnetten. De Warmtealliantie Zuid-Holland, be-

staande uit de provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rot-

terdam, Warmtebedrijf Rotterdam en Eneco Group, bestaat sinds 

maart 2017. De Warmtealliantie doet deze kennis op in het kader 

van de ontwikkeling van een grootschalig warmtetransportnetwerk 

in de provincie Zuid-Holland waarbij onder andere gebruikt wordt 

gemaakt van restwarmte uit de Rotterdamse haven. 

De Green Deal Marktordening Warmtetransporten richt zich op 

drie vraagstukken: ten eerste mogelijke marktmodellen voor warmte-

transportnetten, ten tweede rollen, taken en verantwoordelijkheden 

van beheer, bronnen en afnemers en ten derde toetredingsregels 

voor bronnen en afnemers. De Warmtealliantie schat dat er 

uiteindelijk circa 500.000 huishoudens en glastuinbouwers van 

warmte kunnen worden voorzien. Hierdoor kan op jaarbasis een 

CO2-reductie van ruim 2 miljoen ton worden gerealiseerd en een 

reductie van 1,3 miljard kubieke meter aardgas. 

Havenbedrijf Rotterdam zet zich in voor 
een verhoging van de CO2-prijs. Deze 
prijsverhoging zou moeten gelden voor 
een coalitie van landen in Noordwest-Eu-
ropa. Zo hopen ze op 95 procent minder 
uitstoot in 2050. 

CEO Allard Castelein wil met het verhogen 

van de CO2-prijs investeringen in schone 

technologie en innovatie stimuleren. Op die 

manier hoopt hij de klimaatdoelen van Parijs 

te bereiken. ‘Een prijs in de range van 50 tot 

70 euro per ton CO2 stimuleert bedrijven om 

te investeren in oplossingen die we echt nodig 

hebben om de doelen uit het Klimaatakkoord 

van Parijs te realiseren’, aldus Castelein. De 

huidige prijs is 10 euro per ton. 

Ook kaart het Havenbedrijf het belang van 

een nieuw industriebeleid aan. Castelein: ‘De 

overheid stuurt nu vooral op vermindering van 

broeikasgassen. Voor de overstap naar een 

nieuw energiesysteem moet je als overheid 

ook een integrale visie en bijpassend industrie-

beleid hebben voor de nieuwe economie, het 

toekomstige industrielandschap en benodigd 

onderzoek. Ook dit zie ik als een belangrijke 

opdracht voor het kabinet. Dus: internationaal 

beprijzen, nationaal stimuleren.’

5 Havenbedrijf Rotterdam wil gezamenlijke  
verhoogde CO2-prijs
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6 Airbus Bizlab ontwikkelt 
innovatieve drone om groot-
schalige infra te controleren 

In het Airbus BizLab in Toulouse werken Australische 
ingenieurs van Iridium Dynamics aan een vliegtuig/
drone die lange afstanden kan vliegen, maar tegelij-
kertijd ook heel precies kan ‘hoveren’ als een drone. 

Vliegtuigen kunnen lange afstanden afleggen met een 

minimaal verbruik terwijl drones precies kunnen hoveren. 

Alle opties die momenteel op de markt zijn, kunnen slechts 

korte afstanden vliegen of niet hoveren. De innovatie van 

Iridium Dynamics is dus een doorbraak. 

Deze innovatie maakt het mogelijk om gedetailleerde 

inspecties te doen over lange afstanden. Dit is ideaal  

voor het controleren van infrastructurele projecten  

zoals inspectie van bovengrondse gasleidingen of 

hoogspanningsnetten. De drone is ook in te zetten voor 

close-upcontroles op afgelegen locaties door de gerichte 

besturing. Het gewicht van de drone is slechts 2 kilo. 

Hierdoor kan de drone tot 2,5 uur vliegen met een  

snelheid van 150 kilometer per uur.

Ruim 2 miljoen 
ton CO2-reductie 
door Warmtealliantie 
Zuid-Holland
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Diederik Samsom over Klimaatakkoord:

‘Langetermijnvisie 
 nodig en morgen 
 beginnen’
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Een Energieakkoord, een Nationaal Klimaat- en energieakkoord en een Europees 
Klimaatverdrag… De afspraken en uitvoeringsagenda’s voor duurzaamheid en  
energietransitie lijken over elkaar heen te buitelen. Leidt die wirwar van stukken tot 
consi stent beleid voor de lange termijn? Diederik Samsom, die in opdracht van het 
kabinet voorzitter is van de thematafel ‘Gebouwde Omgeving’ raakt er niet van in  
de war. ‘Eigenlijk is het vrij overzichtelijk’, zegt hij. ‘We hebben een langetermijnvisie 
nodig en we moeten morgen beginnen.’

I
nderdaad, als je morgen begint, weet je niet hoe de 

energievoorziening van het laatst gebouwde nieuw-

bouwhuis in 2049 eruitziet. Wachten tot je dat weet 

heeft geen zin, vindt Samsom. ‘We weten name-

lijk heel goed waar we nu moeten beginnen.’ Hij voelt 

bijna letterlijk de wind in de rug van het eerste offshore 

windpark dat zonder subsidie gebouwd gaat worden. De 

afspraken uit het Energieakkoord zorgden voor investe-

ringszekerheid bij bedrijven en de overheid vereenvou-

digde benodigde procedures. Zo werd de businesscase 

interessant. ‘Dit geeft mij een goed gevoel voor het 

uitwerken en realiseren van het Klimaatakkoord’, aldus 

Samsom. 

Het Nationaal Klimaat- en energieakkoord heeft drie 

doelen: de CO2-uitstoot terugbrengen met 49 procent 

in 2030, zoals afgesproken in Parijs in 2015; nieuwe af-

spraken maken voor ‘na 2023’ als het Energieakkoord uit 

2013 afloopt en ‘het loskomen van onze gasverslaving’, 

zoals Diederik Samsom het verwoordt. 

Schaalvergroting
Dat loskomen van het gas zal niet zonder slag of stoot 

gaan. Berekeningen wijzen uit dat de kosten voor het 

aanpassen van woningen uitkomen tussen de 50.000 

en 70.000 euro per woning. ‘Dat gaat over de bestaande 

woningvoorraad’, haast Samsom zich te zeggen. ‘Nieuw-

bouw vanaf 2021 wordt niet eens meer aangesloten op 

het gas, daar liggen de kosten anders. Bovendien: de 

kosten voor de bestaande woningen zijn per individu-

eel huis berekend. Ik verwacht dat het kostenplaatje er 

anders uitziet als je een hele wijk tegelijk aanpakt. Door 

schaalvergroting kunnen de kosten mogelijk omlaag. 

Bovendien zou het best eens kunnen dat verdere inno-

vatie en industrialisatie van nieuwe technieken het werk 

goedkoper maken.’

Maar het is en blijft een flinke klus, vindt ook Samsom. 

‘Er zijn verschillende nieuwe energievormen, met hun 

eigen technieken en kostenplaatje. Je moet goed uitzoe-

ken wat waar past. Wil je full electric met een warmte-

pomp, dan is een hoge graad van isolatie nodig. Voor 

nieuwbouw zal dat vaak geen probleem zijn, voor veel 

bestaande woningen is het waarschijnlijk geen optie. Een 

warmtenet is bij uitstek een oplossing in een stedelijke 

omgeving met huizen die niet optimaal zijn geïsoleerd. 

Uiteindelijk beslissen gemeenten welke energievoorzie-

ning het meest passend en gewenst is in hun situatie.’

Dit is een enorm verschil met de transitie van pakweg 

vijftig jaar geleden, toen huishoudens massaal werden 

aangesloten op het gasnet. Die transitie was centraal ge-

stuurd en aardgas was het enige alternatief. De transitie 

werd ook nog eens bekostigd uit de aardgasbaten, de 

economie groeide. Geld speelde dus geen rol en iedereen 

was blij dat de kolenkachel definitief naar zolder kon. De 

AUTEURS MARIAN VAN DEN AKKER EN JAN JAGER

‘We weten heel goed waar  
we nu moeten beginnen.’
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transitie waar we nu voor staan, gebeurt op basis van lokale 

besluitvorming. Gemeenten kiezen met inwoners, onder-

nemers en andere belanghebbenden de geschikte alterna-

tieven. Althans: ‘Er is veel te kiezen, maar niet alles is even 

geschikt of gewenst’, zegt Samsom. Thermische energie uit 

oppervlaktewater (TEO) of afvalwater (TEA) werkt op basis 

van lage temperaturen en vergt daarom een hoge isolatie-

graad in woningen om het binnenklimaat op de gewenste 

temperatuur te brengen. Geothermie (aardwarmte) heeft 

een hogere temperatuur dan TEO of TEA, maar is eveneens 

lang niet overal een oplossing. De verwachting is dat 40 tot 

50 procent van de energievoorziening geregeld gaat worden 

via collectieve warmtenetten. Daarvan zal naar de huidige 

inschatting ongeveer de helft geothermie als bron hebben. 

‘Alleen dat al is een verzestigvoudiging van wat er nu aan 

geothermie wordt gedaan’, merkt Samsom op. 

Er kleven risico’s aan geothermie. Een rapport van het 

Staatstoezicht op de Mijnen uit juli 2017 noemt onder meer 

het risico van vermenging van zout formatiewater met de 

aquifers (watervoerende laag in de ondergrond) die voor 

drinkwater van belang zijn. Ook zijn er mogelijk seismi-

sche risico’s. Diederik Samsom verwacht dat het risico voor 

de drinkwatervoorziening met de nodige techniek vrij een-

voudig is weg te nemen. Ook de seismische gevolgen voor 

onderliggende aardlagen zijn wezenlijk anders dan bij gas. 

‘Aan de ene kant wordt er water onttrokken, aan de andere 

kant weer teruggepompt.’

En ook over full electric, door Samsom geopperd als de 

meest waarschijnlijke optie voor nieuwbouw, zijn nog al-

lerlei vragen. ‘Een warmtepomp vergt veel energie en dat 

vraagt verzwaring van het elektriciteitsnet. Maar je kunt 

niet tot in het oneindige blijven verzwaren. En hoe houden 

we de ingrepen aan het net betaalbaar?’

Over de financiering van de transitie laat Diederik Samsom 

zich nu nog niet uit. ‘Gemeenten zullen binnen een reële 

financiële bandbreedte hun keuzes moeten maken en een 

balans moeten zoeken tussen de meest gewenste energie-

voorziening en de betaalbaarheid daarvan. Voor huurders 

is het streven de woonlasten niet te laten stijgen. Bij dat 

vraagstuk zal ik ook de woningcorporaties betrekken.’

Harmonie
‘Aardgas wordt een schaars goed’, stelt Samsom nog 

eens met nadruk. ‘Er zijn alternatieven: biogas en 

waterstofgas. Biogas is afhankelijk van de grondstoffen 

daarvoor vanuit de landbouw en waterstofgas hangt sterk 

af van de hoeveelheid offshore windenergie en zonne-

energie.’ De transitie wordt minder ingewikkeld als je 

een deel van het aardgas door deze twee alternatieven 

kunt vervangen. Mogelijk is het de meest realistische 

oplossing voor grachtengordelachtige omgevingen: 

dichtbebouwd met historische panden waarbij je niet 

zoveel ingrepen mag doen aan de panden zelf. ‘Maar’, 

benadrukt Samsom, ‘exergetisch is verwarmen met 

gasverbranding niet ideaal. Je genereert een temperatuur 

van meer dan 1000 graden terwijl je huis niet warmer 

dan 20 graden hoeft. Het verwarmingsrendement is zeer 

laag.’ Bepaalde takken van de industrie zijn juist afhan-

kelijk van hoge temperaturen die met gasverbranding 

kunnen worden gegenereerd, en zullen bereid zijn meer 

voor schaars gas te betalen.

Samsom heeft geen voorkeur voor een alternatief. Lokaal 

moet het beste middel worden ingezet en dat is ook nog 

eens veranderlijk in tijd. Hij hoopt vooral op een harmo-

nieuze transitie, waarbij aandacht is voor alle afwegin-

gen en belangen. Wat verwacht hij van de beheerders 

van de infranetwerken? Voor Diederik Samsom zijn de 

regionale beheerders van de energienetwerken de spil in 

de transitie. ‘Traditioneel volgen netbeheerders vragen 

en besluiten van hun klanten. Ik zou ze nu graag in 

een meer leidende en sturende rol zien. Zij hebben de 

data, informatie en kennis die lokale bestuurders nodig 

hebben om de juiste keuzes te kunnen maken. Ze weten 

nu al met bijna angstaanjagende precisie tot op woning-

niveau hoe de behoefte aan stroom is, op ieder moment 

van de dag.’

Voor de infrabeheerders is de ruimte onder de grond 

een serieus aandachtspunt. Daar ligt al het nodige aan 

kabels, leidingen en buizen. Het is niet overal even 

duidelijk wie de eigenaar van de ondergrond is. Diederik 

Samsom reageert laconiek. ‘De ondergrond is drukbezet, 

maar wel behoorlijk aangeharkt. Natuurlijk zijn beslis-

singen over beheer, vervanging, onderhoud en nieuwe 

aanleg ingewikkeld, maar daar komen we wel uit. Het 

Klimaatakkoord helpt versnippering tegen te gaan. Ik 

zoek met alle partijen aan mijn tafel naar een landelijk 

kader dat recht doet aan de diversiteit.’

‘Traditioneel volgen netbeheerders 
vragen en besluiten van hun klanten. 

Ik zou ze nu graag in een meer 
leidende en sturende rol zien.’

‘Natuurlijk zijn beslissingen over 
beheer, vervanging, onderhoud en 
nieuwe aanleg ingewikkeld, maar 

daar komen we wel uit.’
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Klimaatadaptatie

 ProRail: 
‘De extremen 
 baren zorgen’

Hoe houden we de infrastructuur overeind bij klimaatverandering? Dat is de 
vraag waarmee elke infrabeheerder kampt. Door klimaatverandering neemt de 
kans op extreme regenval, hitte, droogte en overstromingen toe, met alle gevol-
gen van dien. We merken nu al dat extreem weer de beschikbaarheid en be-
trouwbaarheid van onze infrastructuur behoorlijk aantast. Neem bijvoorbeeld de 
extreme storm in januari, toen de NS de treindienstregeling volledig stil legde en 
op de (rijks)wegen gekantelde vrachtwagens zorgden voor ernstige verstoringen 
in het netwerk. AUTEUR MARIAN VAN DEN AKKER BEELD: BEELDBANK SCHIPHOL
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‘W
anneer je 

de KNMI-

klimaatsce-

nario’s voor 

de toekomst bekijkt, dan zie je de 

gemiddelden aan neerslag, wind 

en hitte veranderen’, vertellen 

Stefan Jak en Onno Hazelaar. Bei-

den zijn werkzaam bij ProRail en 

brengen voor deze infrabeheerder 

de risico’s van klimaatverandering 

in kaart en doen voorstellen tot 

maatregelen. ‘Het gaat voor Pro-

Rail bij klimaatverandering echter 

niet zo zeer om de gemiddelden. 

We zien dat de extremen extremer 

worden en vooral dat baart ons 

zorgen. Daar moeten we op in zien 

te spelen.’

Hazelaar laat een overzicht zien 

van de oorzaken van verstoringen 

op het railnetwerk. ‘Nu al is 8 

procent van de verstoringen gerela-

teerd aan het weer. De impact van 

die verstoringen is vaak erg groot; 

het kost tijd voor vervoerders en 

infrabeheerders een stilgelegde 

treindienstregeling weer volle-

dig op gang te hebben. Met alle 

nadelige gevolgen voor reizigers 

van dien.’

Extremen die 

ProRail zorgen 

baren zijn ex-

treme hitte 

(bij tem-

peratu-

ren van 

boven 

de 25 

graden 

Celsius 

neemt de 

kans op 

problemen 

toe) en ex-

treme regenval. 

Spoorsloten zijn 

bij vrijwel alle empla-

cementen verdwenen, om 

plaats te maken voor bebouwing. 

‘Het water zal best weglopen uit 

de sporen’, verwachten Hazelaar 

en Jak. ‘Sporen liggen vaak net 

wat hoger en de grindlaag waarin 

het spoor rust, is waterdoorla-

tend. Het risico zit ’m meer in de 

verdere afvoer van het water nu 

de gebieden rond het spoor vaak 

dicht zijn bebouwd. Als het gebied 

naast het spoor onder water blijft 

staan, dan wordt de stabiliteit van 

het spoor mogelijk aangetast. Ook 

bestaat het risico van wateroverlast 

in onderdoorgangen, waardoor een 

station of een gebied moeilijker 

bereikbaar wordt.’

Met die constatering brengen Ha-

zelaar en Jak nog een ander aspect 

onder de aandacht. ‘ProRail heeft 

de ambitie om met de maatregelen 

voor klimaatadaptatie niet alleen 

de treinen rijdend te houden, maar 

ook voor de omgeving een goede 

buur te zijn. ProRail heeft 6000 

kilometer aan buren; we willen 

graag samen met hen optrekken 

en de juiste dingen doen’, aldus 

Hazelaar. 

Hittestress
Hazelaar en Jak illustreren 

dit aan de hand van een ander 

aspect van de klimaatverande-

ring: extreme hitte, ofwel 

hittestress, mogelijk 

een nog groter 

risico dan 

wateroverlast. 

Nederland, 

als polder-

land, weet 

niet beter 

of het 

moet zich 

‘wape-

nen’ tegen 

hoogwater. 

Hitte wordt 

geassocieerd 

met warme 

zomers en vakantie, 

terwijl de risico’s van 

langdurige hitte groot zijn. 

Jak: ‘Veel stationsgebieden zijn 

behoorlijk stenig en houden veel 

warmte vast. Voor de steden ligt 

er een opgave om de hittestress 

in de stedelijke omgeving te 

beperken of zelfs te verminderen. 

ProRail kan daaraan bijdragen 

door maatregelen te nemen in 

de stationsgebieden. Niet alleen 

‘Impact van 
verstoringen door het 

weet is vaak erg groot’
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voor de treinreizigers, maar voor 

iedereen die in de stad woont 

of werkt. Op de stations kun je 

denken aan het creëren van scha-

duwplekken en het neerzetten 

van watertappunten. Kijk je naar 

het stationsgebied, dan heb je het 

over omgevingsmaatregelen en 

dat vergt overleg met de gemeen-

ten.’ Hazelaar vult aan: ‘Daarbij 

is het zoeken naar de balans 

tussen maatwerk per gebied en 

generieke oplossingen. Elke euro 

kunnen we tenslotte maar één 

keer uitgeven.’

ProRail constateert dat gemeenten 

en andere infrabeheerders bezig 

 ACHTERGROND



18 NGINFRAMAGAZINE18 NGINFRAMAGAZINE

ACHTERGROND 

zijn met een maatregelpakket 

voor de eigen netwerken. Voor 

de interdependenties tussen de 

netwerken lijkt minder aandacht te 

zijn. Onno Hazelaar en Stefan Jak 

stellen de vraag of andere infra-

beheerders deze zorg herkennen. 

‘De Deltacommissaris staat een 

gebiedsgerichte aanpak voor en dat 

is een prima vertrekpunt. Ge-

biedsgerichte aanpak geeft echter 

geen antwoord op overkoepelende 

vragen en interdependenties die 

je onvermijdelijk tegenkomt. De 

vraag over wat we maatschappelijk 

acceptabel vinden, is een vraag die 

je in landelijk verband 

moet beantwoorden. 

Wanneer accep-

teren we dat 

de infrastruc-

tuur minder 

of tijdelijk 

niet meer 

functioneert 

bij extreem 

weer? Juist 

omdat infra-

structuur sterk 

samenhangt, kun 

je dat niet apart en 

zelfs niet gebiedsge-

richt bepalen.’

De ‘ProRailers’ zouden het een 

goede zaak vinden om met een 

aantal infrabeheerders een plat-

form te vormen om een aanpak te 

ontwikkelen voor gebiedoverschrij-

dende infrastructuur. ‘In 2020 

moet er een klimaatbeleid liggen 

met doelen voor 2050. Het zou 

goed zijn om met een gezamenlijk 

platform de route naar 2050 uit 

te zetten, waarin de samenhang 

tussen de infrastructuren goed tot 

zijn recht komt.’

Rijkswaterstaat: ‘Gebieds-
gericht werken en risico’s 
afwegen’  
Voor geen van de infrabeheerders 

is afstemming met andere infra-

beheerders een nieuw fenomeen. 

Ook als het gaat over klimaatmaat-

regelen zoeken infrabeheerders 

elkaar op. Rijkwaterstaat en Pro-

Rail komen elkaar vaak tegen. ‘Op 

uitvoeringsniveau stemmen we 

heel veel zaken af en wisselen we 

– praktische – kennis uit. Dat doen 

we ook als het gaat over klimaat-

adaptatie’, aldus Kees van Muis-

winkel, senior adviseur Klimaat en 

Infrastructuur bij Rijkswaterstaat. 

In de eigen richtlijnen voor het 

ontwerp van nieuwe infrastructuur 

houdt Rijkswaterstaat rekening 

met weersextremen, zoals bijvoor-

beeld regenbuien. De organisatie 

herkent de vragen die ProRail stelt: 

Hoe ver ga je met het nemen van 

maatregelen?; Welke risico’s 

accepteren we?; Hoe ver-

houdt zich dat tot de 

beschikbare budget-

ten voor onder-

houd, vervanging 

en aanleg van 

infrastructuur? 

Angela Vlaar, 

projectleider 

Klimaatbesten-

dige Netwerken 

vertelt: ‘Om een 

antwoord te vinden 

op die vragen, on-

derzoeken we in 2018 en 

2019 de kwetsbaarheid van het 

wegennet. De onderzoeksresulta-

ten kunnen ons helpen te bepalen 

welke maatregelen mogelijk zijn 

en welke nodig zijn om de be-

schikbaarheid en veiligheid van de 

infrastructuur op peil te houden.’

Rijkswaterstaat hoeft niet ‘from 

scratch’ te beginnen; in 2012 is 

voor het hoofdwegennet al een 

‘blue spot’-studie uitgevoerd om 

wateroverlast en overstromingen 

in kaart te brengen. Het project 

Klimaatbestendige Netwerken, 

dat is gestart in 2017, maakt een 

update van de studie uit 2012 en 

vult die waar mogelijk aan met 

informatie over de gevolgen van 

droogte en hitte. In het project 

Klimaatbestendige Netwerken 

werkt Rijkswaterstaat samen met 

kennisinstituten en partners in de 

‘We onderzoeken 
in 2018 en 2019 de 
kwetsbaarheid van 

het wegennet.’ 
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omgeving. Samen verzamelen zij 

kennis en zoeken ze waar kwets-

baarheden liggen en hoe die het 

hoofd te bieden. 

Eerste circulaire snelweg
Een voorbeeld hiervan is het 

project InnovA58, waarvoor is 

onderzocht wat de mogelijkheden 

zijn voor klimaatadaptatie op en 

rond een snelweg. Hier bleek dat 

klimaatadaptatie voor een belang-

rijk deel een gebiedsopgave is. 

‘Met waterschappen, gemeenten 

en natuurorganisaties hebben we 

bepaald wat de risico’s zijn voor 

de weg én voor de omgeving en 

vervolgens ook samen onderzocht 

welke maatregelen mogelijk zijn’, 

vertelt Van Muiswinkel. ‘Denk 

bijvoorbeeld aan het vergroten van 

kruisingen met beeksystemen en 

het verbeteren van waterafvoer van 

de weg. Het is de bedoeling dat 

de lessen die hier geleerd worden, 

binnen en buiten Rijkswaterstaat 

worden gedeeld met collega-infra-

beheerders, provincies, gemeenten 

en waterschappen.’

Gebiedsaanpak is niet het volledige 

antwoord op klimaatadaptatie. 

Vlaar: ‘Als infrabeheerders gaan 

wij over het operationeel houden 

van netwerken en die doorkruisen 

vele gebieden. Het samenwer-

ken aan oplossingen vanuit deze 

gebieden is daarom heel belang-

rijk. De vraag welke risico’s we 

accepteren en hoe ver we gaan in 

het nemen van maatregelen, is 

een abstractieniveau hoger. Het is 

zeker interessant om met andere 

infrabeheerders te delen hoe ieder 

aankijkt tegen deze risico-vraag en 

hoe andere infrabeheerders ermee 

omgaan. Uiteindelijk zal dit ook 

bekeken moeten worden vanuit 

een netwerk overstijgend perspec-

tief over alle modaliteiten heen.’

Schiphol: ‘De operatie moet 
doorgaan’
Kwetsbaarheden in kaart brengen 

en maatregelen nemen. Dat is in 
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een notendop de werkwijze die 

Schiphol hanteert om te anticipe-

ren op klimaatverandering. Remco 

Duiveman, adviseur bij de afdeling 

Asset Management op Schiphol, 

licht toe: ‘Schiphol is begonnen te 

inventariseren welke kwetsbaar-

heden extreme regenval oplevert. 

Samen met adviesbureaus Royal 

HaskoningDHV en Arcadis heb-

ben we aan de hand van model-

len gekeken waar na een extreme 

bui zogenaamde natte plekken 

ontstaan en in hoeverre die de 

operatie van Schiphol in gevaar 

brengen. Want dat is natuurlijk het 

uiteindelijke doel: kwetsbaarheden 

die de operatie in gevaar brengen, 

reduceren.’ Bij ‘de operatie’ denkt 

Duiveman niet alleen aan het 

stijgen en landen van vliegtuigen, 

maar ook aan passagiers-, bagage- 

en goederenafhandeling en de 

eigen bedrijfsvoering.

Kwetsbaarheden 
Het in beeld krijgen van de kwets-

baarheden is een eerste onderdeel 

van de klimaatstresstest. ‘Nu is die 

voor gemeenten verplicht vanuit 

de Deltacommissaris’, vertelt 

Duiveman. ‘Schiphol liep al iets 

daarop vooruit. Wij zijn inmiddels 

aangeland bij de volgende stap: 

maatregelen ontwerpen om kwets-

baarheden te reduceren.’ Welke 

kwetsbaarheden kwam Schiphol 

tegen? Duiveman: ‘We zagen die 

vooral bij de gelijkvloerse of aflo-

pende entrees. Na een extreme bui 

bestaat het risico dat die niet meer 

toegankelijk zijn. Ook constateer-

den we dat de bagageafhandeling, 

die grotendeels plaatsvindt in 

kelders, een aandachtspunt is. Het 

vliegverkeer zelf is minder kwets-

baar. Tijdens zo’n enorme bui zal 

geen enkele piloot zijn vliegtuig 

laten stijgen of landen, maar na de 

bui kan de operatie snel door. Er 

blijft geen water staan op de start- 

ACHTERGROND 



en landings-

banen; met de 

afwatering zit 

het over het alge-

meen wel goed.’

Schiphol neemt de nodige maat-

regelen in stappen. ‘We kijken 

eerst wat we kunnen regelen via 

gepland onderhoud of bestaande 

uitbreidingsplannen. Moet er 

onderhoud plaatsvinden aan een 

startbaan, dan vervangen we direct 

de afwateringsbuizen onder die 

baan door grotere. Is die koppe-

ling er niet, dan zullen we het 

zoeken in herinrichting. Zo kijken 

we bijvoor-

beeld waar 

we bewust een 

tijdelijke plas 

kunnen creëren voor 

overtollig water.’

Met anderen
Zoals ProRail constateert dat de 

bebouwing naast het spoornetwerk 

is verdicht, geldt dat ook voor de 

bebouwing van de (bedrijven)

terreinen rond Schiphol. Maakt 

dat het nemen van klimaatmaat-

regelen complexer? ‘Niet per se’, 

vindt Remco Duiveman. ‘Het 

hoogheemraadschap stelt in zijn 

vergunningenprocedure eisen om 

wateroverlast het hoofd te bieden. 

Bedrijven buiten het Schiphol-

terrein moeten daaraan voldoen. 

De directie van Schiphol heeft voor 

het eigen terrein een nog strenger 

beleid vastgesteld, met het oog op 

de veiligheid van de operatie.’

Met andere infrabeheerders komen 

de contacten over klimaatmaatre-

gelen geleidelijk op gang. Schiphol 

werkt in feite van binnen naar 

buiten: vanuit maatregelen om 

de eigen operatie veilig te stellen, 

wordt steeds verder naar buiten 

gekeken. De contacten met andere 

infrabeheerders zijn op dit gebied 

(nog) niet structureel. ‘We zien wel 

raakvlakken en hebben daarover 

overleg’, meldt Duiveman. ‘Zo 

zitten collega’s van mij met NS en 

ProRail in een projectteam voor 

de aanpak van het NS-station. 

Schiphol geeft eisen en randvoor-

waarden mee.’

Duiveman kan zich wel iets 

voorstellen bij het gevoel van de 

ProRail-heren dat er in de maatre-

gelen voor klimaatadaptatie wei-

nig aandacht is voor interdepen-

denties tussen de netwerken. ‘Het 

Rijk richt zich sterk op gemeenten 

die maatregelen moeten nemen. 

Er lijkt minder aandacht te zijn 

voor andere infrabeheerders en 

grote spelers. Je moet als infrabe-

heerder of grote speler zelf zorgen 

dat je aangehaakt blijft en dat je 

kennis deelt met andere beheer-

ders. Dat kan bijvoorbeeld door 

deel te nemen aan congressen en 

meetings. Ik heb daar veel aan. 

Het is goed om met andere infra-

beheerders van gedachten te wis-

selen. Vragen als: ‘Op welke mate 

van extreem weer anticiperen we 

en wanneer accepteren we dat het 

misgaat?’ zijn vragen die je niet 

als individuele beheerder kunt be-

antwoorden. Het is relevant dat je 

weet welke maatregelen anderen 

nemen. Want uiteindelijk hangt 

het functioneren van de infra-

structuur sterk samen.’

‘Het Rijk richt zich 
sterk op gemeenten 

die maatregelen 
moeten nemen. Er 

lijkt minder aandacht 
te zijn voor andere 
infrabeheerders en 

grote spelers.’
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Duurzame  
infra begint  
met duurzaam  
aanbesteden

Het besef dat inkoopmanagement een onmisbare schakel is in het  
realiseren van duurzame infra, lijkt nog niet wijdverbreid. Althans, 
dat stellen onder anderen oud-inkoopbaas Marc Unger van Schiphol 
Group en hoogleraar Inkoopmanagement Bart Vos van de Universiteit 
Tilburg. Die laatste strijdt naar eigen zeggen ‘al 15 jaar’ voor meer af-
wegingsruimte tijdens het inkoopproces. ‘Als je wilt innoveren en duur-
zame ambities koestert, weet je van tevoren niet wat het allerbeste is.’ 
Precies op dat punt komen hun visies samen. AUTEUR JAN JAGER BEELD: ALLIANDER

‘T
oen ik begon met het koppelen 

van duurzaamheid aan inkopen 

werd ik voor gek verklaard. 

Er waren mensen die het wel 

dachten, maar het niet durfden te zeggen. 

Inkopen ging om geld, om het realiseren van 

de laagste prijs’, verklaart hoogleraar Vos aan 

de telefoon. ‘Binnen de inkoopgemeenschap 

zag men duurzaamheid niet als onderwerp 

dat bij inkoopmanagement hoorde.’ Nog 

verbaast het Vos vaak dat grote bedrijven 

– ook in de infrasector – duurzaamheid en 

inkoopmanagement strikt gescheiden hou-

den. ‘Duurzaamheid en innovatie zijn een 

Siamese tweeling. Inkoopmanagement is 

voorwaarde stellend. Je kan er niet omheen.’ 

Aanbestedingsleed
Vertrekkend directeur procurement Marc 

Unger van Schiphol Group hamerde tijdens 

zijn afscheidsrede voor het bestuur van NG-

infra ook op de cruciale rol van inkopers bij 
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de verduurzamingsopgave. Hij re-

fereerde aan de duurzame ambities 

die bouwers, infrabedrijven en over-

heden formuleerden in de vorig jaar 

gepresenteerde Bouwagenda die 

volgens hem in schoonheid sneu-

velt als het inkoopbeleid niet mee 

verandert. ‘Deze agenda stelt vast 

dat we op landelijke schaal moeten 

blijven investeren in innovatie en 

vernieuwing zodat we duurzame 

vervanging van een groot deel van 

de assets mogelijk maken. Zoals 

bruggen, viaducten, woningbouw, 

het gasnet. En dat tegen minimaal 

30 procent lagere kosten.’ Toch ge-

beurt het telkens weer dat innovatie 

meestal niet verder komt dan een 

pilot, constateert Unger, die begin 

dit jaar een transfer maakte naar 

consultancybedrijf AT Osborne.

Unger onderscheidt drie factoren 

die van invloed zijn op de stilstand: 

1) een té rigide of té veilige interpre-

tatie van aanbestedingsregels met 

als doel juist gedoe te voorkomen; 

2) een gebrek aan goede imple-

mentatie; 3) het ontbreken van een 

wervend groter belang, oftewel een 

‘pull’ om af te wijken van de stan-

daard. ‘We hebben moeite de ideeën 

en ambities op te schalen. Hierbij 

voelen veel mensen in de sector zich 

gehinderd door de aanbestedings-

wetgeving en de nog steeds vaak 

verkrampte cultuur rond het feno-

meen aanbesteden. Ook de markt-

visie geeft geen duidelijke richting 

als het op ambities aankomt.’ Maar 

het is volgens Unger vooral de ‘te 

enge’ interpretatie van de regels, die 

een selffulfilling prophecy heeft op-

geleverd. De angst voor rechtszaken 

bij veel bestuurders speelt daarbij 

volgens hem een belangrijke rol.

Een ambitie contracteren
Hoogleraar Vos roept bestuurders 

desondanks op lef te tonen en eens 

een ‘andere route’ te kiezen, bijvoor-

beeld via het aangaan van innovatie 

partnerships (zie kader onder), 

waarbij de uitvoering op details 

pas ná de gunning wordt ingevuld. 

‘Het is écht niet zo dat het inkoop-

proces duurzame innovatie altijd 

in de weg zit, maar in de praktijk 

zie ik duurzame ambities daar wel 

vaak sneuvelen. De veel toegepaste 

EMVI-methodiek (Economisch 

Meest Voordelige Inschrijving 

waarin kwaliteitscriteria worden 

afgezet tegen de prijs, red.) is toch 

vaak platgeslagen tot geld.’

Kernpunt in het betoog van Unger 

is dat partijen niet het verleden 

zouden moeten willen contracteren, 

omdat het verleden nu eenmaal 

bekend is en daarom makkelijk te 

specificeren, maar de toekomst. 

Daarbij behoeven de aanbestedings-

regels niet veranderd te worden om 

dit mogelijk te maken. Die bieden 
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immers nu al voldoende ruimte om 

tot een flexibele samenwerking te 

komen. Een samenwerking die ge-

richt is op het bereiken van die am-

bitie. Met uiteraard exit momenten 

als niet of onvoldoende tot resultaat 

gekomen kan worden. 

In zijn speech refereerde Unger 

aan de ambitie van ProRail (waar 

hij eerder inkoopdirecteur was) om 

bij projecten boven 35 miljoen euro 

met ‘allianties’ te werken, maar dat 

in de praktijk slechts een handjevol 

projecten als alliantie is gecontrac-

teerd. ‘Ook bij andere partijen is 

het niet gaan vliegen. Dit laat zien 

hoe moeilijk en hoe belangrijk goed 

implementeren is. ’

Ambitie gaat samen met teamper-

formance, benadrukt Unger, vol-

gens het aloude principe ‘one team, 

one goal’. Die ambitie moet dwars 

door de organisatie heen lopen. 

Doorvertaald naar het inkoopbeleid 

betekent dit dat niet een project met 

gedetailleerde specificaties, maar 

‘een ambitie’ gecontracteerd zou 

moeten worden, dat daar een ‘pas-

send en goed geïnstrueerd team’ op 

wordt gezet en dit team met behulp 

van een formele aanbesteding ‘de 

meest geschikte partners’ kiest het-

geen leidt tot een contract dat meer-

dere jaren omspant, aldus Unger in 

zijn afscheidsspeech. Hij illustreer-

de dit met enkele concrete voorbeel-

den, zoals ‘biometrisch boarden’ en 

‘predictive maintenance’.

Niet onomstreden
Met zijn onderzoeksteam heeft 

hoogleraar Vos nagedacht over de 

samenstelling van een dergelijk 

team. ‘Je hebt mensen nodig die 

buiten de lijntjes durven te denken 

en te doen, zonder dat ze daarbij 

enorm veel risico’s nemen.’ Vos 

spreekt van ‘intrapeneurs’: on-

dernemers binnen de organisatie, 

mensen die de markt prikkelen met 

nieuwe oplossingen te komen en 

niet bang zijn te falen, omdat in-

noveren nu eenmaal in stapjes gaat. 

Kortom: Vos pleit voor inkoopma-

nagers die niet ‘achterom grijpen 

Juridisch veel ruimte  
voor duurzaam aanbesteden
Aanbestedingsrechtadvocaten Elisa Palm en Diederik Wolters Rückert van Pels Rijcken 

& Droogleever Fortuijn benadrukten op de werkconferentie ‘Duurzaam vanuit juridisch 

perspectief’ op de Bouwcampus dat – in tegenstelling tot wat veel mensen denken – de 

aanbestedingsrichtlijnen en Aanbestedingswet veel ruimte bieden voor duurzaam aanbe-

steden. Onderstaande instrumentaria kunnen daar volgens Palm en Wolters Rückert bij 

worden ingezet.

Marktconsultatie

Hiermee kunnen de markt en duurzame oplossingen worden verkend. Als dit netjes 

gedaan wordt, kan het leiden tot een geweldig inzicht in de marktontwikkelingen. On-

verwachte bijvangst is vaak informatie over de aanbesteder zelf. Hoe deze bijvoorbeeld 

onbedoeld innovatie tegenwerkt. 

Innovatiepartnerschap

Het innovatiepartnerschap is een procedure voor de ontwikkeling en aanschaf van een 

nieuw of aanmerkelijk verbeterd product, dienst of proces, dat nog niet beschikbaar is 

op de markt. De procedure bestaat uit twee fasen: een eerste fase vóór gunning waarin 

op basis van de mededingingsprocedure met onderhandelingen een of meerdere 

inschrijvers worden gecontracteerd, en een tweede fase ná gunning waarin het product, 

de dienst of het proces ontwikkeld wordt.

Ruimte bieden voor verduurzaming van de levenscyclus

Het is mogelijk eisen aan inschrijvingen te stellen die toepasbaar zijn op de hele levens-

cyclus, zoals de productie-, exploitatie of de verwijderingsfase. Daarbij kan -substanti-

eel- rekening worden gehouden met duurzaamheid. Ook kunnen bijvoorbeeld circulaire 

concepten als ‘as a service’ mogelijk worden gemaakt: dienstverlening in plaats van 

aanschaf. 

Keurmerken

Om te controleren of aan een eis wordt voldaan kan een keurmerk worden gevraagd. 

Zo kan bijvoorbeeld een minimale standaard gegarandeerd worden.

Gunningscriteria

Deze bieden bij uitstek mogelijkheden om duurzaamheid tot onderscheidend criterium 

te maken. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan vernieuwende concepten of circulaire 

oplossingen die in de opdracht toegepast zullen worden. 

Concurrentiegerichte dialoog en Onderhandelingsprocedure

Voor het thema flexibilisering noemde Diederik Wolters Rückert tijdens de bijeenkomst 

op de Bouwcampus ter afsluiting nog de mededingingsprocedures met onderhandeling 

en een concurrentiegerichte dialoog. In deze, flexibel in te richten procedures, vindt de 

dialoog met meerdere marktpartijen tegelijk plaats. Het doel is kennis uit te wisselen, 

zodat de aanbesteding niet slechts een papieren procedure is, maar eentje die leidt tot 

begrip, inzicht en, van daaruit, tot de beste aanbestedingsresultaten.

Bron: De Bouwcampus
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naar zekerheden’ maar een open 

blik hebben naar een duurzame toe-

komst en daar samen met de markt 

invulling aan willen geven.

Een open vraag kan resulteren in 

nieuwe (duurzame) oplossingen, 

andersom heeft specificeren aan 

de voorkant als gevolg dat je na de 

aanbesteding niets meer kunt veran-

deren, omdat je daarmee partijen 

die buiten de boot vallen alsnog 

benadeelt. Hetzelfde geldt voor gun-

nen op basis van prijs. Een eventu-

eel duurzamere oplossing kan een 

hogere aanvangsinvestering vergen. 

‘Een inschrijver zal eieren voor zijn 

geld kiezen en gaan voor de goedko-

pere, minder duurzame oplossing, 

omdat deze zichzelf anders uit de 

markt prijst.’

Financiële aspecten stonden in elk 

geval niet centraal bij de aanbe-

stedingen van de grootschalige 

renovatie van de stadskantoren 

in Venlo en Wageningen, die Vos 

als voorbeeld aanhaalt, waarbij 

circulariteit en duurzaamheid het 

belangrijkste gunningscriterium 

waren. Vos: ‘Maar je voelt hem al 

aankomen, dit is nooit onomstre-

den. Selectie op prijs is veilig en is 

niet afhankelijk van interpretaties. 

De moeilijkheidsgraad van selecte-

ren op basis van kwaliteit zit ’m in 

het woordje kwaliteit. Wat betekent 

dat? Draagt het nu wel of niet 

bij aan hogere maatschappelijke 

ambities? En weegt dit op tegen 

een eventuele financiële meerprijs? 

Daar staat tegenover dat je met 

een traditionele gunningsmethode 

geen verrassende resultaten zult 

krijgen.’

Unger: ‘Er zijn inmiddels voldoen-

de beproefde veiligheidsventielen 

ontwikkeld om de beste kwaliteit 

tegen een redelijke prijs te ver-

werven. En op zo’n manier dat de 

opdracht niet meer “gekocht” kan 

worden door maar laag in te schrij-

ven, of dat fictieve waarde tot hoge 

kosten zou moeten leiden. Daar 

hoeft eigenlijk geen belemmering 

meer te zitten.’ 

Voor een duurzame toekomst 

zijn nieuwe oplossingen nodig 

en het inkoopproces speelt daar 

een belangrijke rol in. Maar uit de 

onderzoekspraktijk van Vos blijkt 

de benodigde pioniersgeest nog 

niet breed gezaaid in inkoopland. 

‘Dat kan te maken hebben met het 

karakter van mensen, maar ook 

met de ruimte die ze krijgen om 

te ondernemen. Als die er niet is, 

zijn de intrapeneurs snel uit een 

organisatie vertrokken.’ Unger: 

‘Vaak gaat besluitvorming langs 

zo veel schijven en duren voorbe-

reidingen zo lang dat het voor de 

pioniers heel moeilijk is de nieuwe 

oplossingen tot het eind toe vast te 

houden. Vandaar mijn pleidooi om 

implementeren van veranderingen 

echt serieus te nemen. Voor het 

management is dat een verant-

woordelijkheid dat zeker 20% van 

hun tijd en aandacht zou moeten 

vragen.’

Koen Eising: ‘Duurzaamheid is 
iets dat nog moet worden uitge-
vonden’ 
Alliander is een van de infrabedrijven die werk maakt van duurzaam 

aanbesteden. Strategisch adviseur Koen Eising licht toe: ‘Er is niets duur-

zaams aan het aanbestedingsproces. Duurzaamheid is vaak iets dat nog 

moet worden uitgevonden. Dan helpt het niet om een opdracht helemaal 

door te specificeren.’

Eising stelt daar functioneel aanbesteden tegenover, waarbij de aanbe-

stedende dienst alleen de functie specificeert, en nog een stap verder: 

het aanbesteden van een ‘dienst’. Die laatste variant was de opbrengst 

van een dialoogsessie die Alliander hield voorafgaand aan de aanbe-

steding van nieuwbouw van een Alliander-kantoor. ‘Marktpartijen die op 

de sessie waren afgekomen concludeerden dat wij misschien helemaal 

geen gebouw wilden, maar huisvesting. Zo kantelde de vraag van een 

gebouw naar huisvesting. Een fundamenteel verschil.’

Eising ziet de aanbestedingswereld ten goede veranderen, al gaat het 

met stapjes. ‘Er wordt langzaam afgestapt van een al te rigide bena-

dering van de Europese aanbestedingsregels, die juridisch is doorge-

schoten. Voor een duurzaam resultaat is een open dialoog met de markt 

vereist, ook tijdens de aanbestedingsfase.’



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

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

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

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

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

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

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

publiek en biedt ELBA\REC u perspectief.  

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

   een wereld vol nieuws� 
�wij zitten er bovenop
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In gesprek met Jelle Hannema,  
directievoorzitter Vitens en bestuurslid NGinfra

Een hand voor  
jezelf en een hand 
voor het schip
‘De wereld verandert. De druk op de ruimte neemt toe en we moeten inspe-
len op klimaatverandering en digitalisering. Dit vraagt om veerkrachtige in-
frastructuur zonder dat we onze hoofdtaak uit het oog verliezen: het leveren 
van betrouwbaar drinkwater. Dit kunnen we niet alleen’, stelt Jelle Hannema, 
directievoorzitter van Vitens. AUTEUR JOLINE RODERMANS BEELD: VITENS

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

S
inds 1 september 2017 is Jelle Hannema direc-

tievoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens, het 

grootste drinkwaterbedrijf van Nederland dat 

5,6 miljoen particulieren en bedrijven voorziet 

van drinkwater. Hij was sinds zijn aanstelling bij Vitens 

tevens bestuurslid van NGinfra en thema-ambassadeur 

van het Themacenter Waarde van Infrastructuur. Han-

nema benadrukt het belang van een platform als NGin-

fra voor zowel het eigen drinkwaterbedrijf als de andere 

infrabeheerders: ‘Vitens is een waterbedrijf met veel 

contacten binnen de watersector. Voor je het weet, ben 

je alleen bezig binnen je eigen sector. Wat wij doen gaat 

veel verder dan ons eigen belang. Het gaat niet alleen 

om water leveren. Het gaat over de leefomgeving, om 

ons belang voor de samenleving. Dat is waar de NGinfra-

partners elkaar vinden. Het is belangrijk om vanuit 

andere typen infrastructuur te leren, vanuit een gedeeld 

toekomstbeeld.’ 

Onzichtbaar 
Met 1400 medewerkers, 96 productiebedrijven en een 

distributienetwerk van circa 49.000 kilometer verzorgt 

het drinkwaterbedrijf 326 miljoen kubieke meter drink-

water in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, 

Utrecht, Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en 

Noord-Holland. Ondanks de omvang van het bedrijf en 

het feit dat drinkwater een primaire levensbehoefte is, is 

het bedrijf voor veel mensen onzichtbaar vertelt Han-

nema. ‘We zijn niet zo vaak in het nieuws. Water uit de 

kraan is zo vanzelfsprekend, dat het belang van onze 

infra niet altijd zichtbaar is, niet voor onze klanten, maar 

ook niet voor gemeenten. Terwijl we wel een enorme 

druk uitoefenen op de ruimte en we er met elkaar voor 

moeten zorgen dat waterbronnen schoon blijven. Onze 

hoge performance vormt in dit opzicht dus soms een 

risico. Zichtbaarheid is iets waar ik me als directievoor-

zitter voor inzet.’
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Kwaliteit waterbronnen onder druk 
Vitens is een grondwaterbedrijf en maakt van grondwa-

ter drinkwater. Dit wordt van enkele tientallen tot 200 

meter diepte uit de bodem gepompt. Naast zichtbaarheid 

is waterkwaliteit op dit moment een van de belangrijkste 

thema’s waar Hannema zich mee bezighoudt. Meer dan 

de helft van de circa honderd drinkwaterwingebieden die 

Vitens in beheer heeft, wordt momenteel bedreigd door 

bodemverontreiniging. ‘Hoe schoner de waterbronnen, 

hoe minder we hoeven te zuiveren, hoe duurzamer wij 

ons product kunnen leveren. We hebben van nature een 

duurzaam product. Drinkwater uit grondwater winnen 

is duurzamer dan uit oppervlaktewater of water uit de 

fles. Maar de kwaliteit van grondwater staat momenteel 

onder druk door de toenemende druk op de ruimte en 

het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en 

chemicaliën in de industrie. Via regenwater infiltreren 

deze stoffen het grondwater.’ 

Daarom is het noodzakelijk dat de grond boven de 

waterwingebieden via duurzame en circulaire principes 

wordt gebruikt. ‘Als dit niet gebeurt, moet de klant uit-

eindelijk de rekening betalen en dat willen we niet. We 

roepen dan ook alle partijen die betrokken zijn bij het 

verontreinigen van de bodem, op de bescherming van de 

waterwinbronnen te prioriteren.’ Om klanten bewust te 

CV 
Jelle Hannema is sinds september 2017 directie-

voorzitter van Vitens. Hannema studeerde rech-

ten, richting Juridische Bestuurswetenschappen, 

aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn carrière 

begon als beleidsmedewerker milieubeleid bij 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

waarna hij aan de slag ging bij internationaal 

opererend advies- en ingenieursbureau DHV, te-

genwoordig Royal HaskoningDHV. Hier was hij 

betrokken bij diverse projecten van waterschap-

pen. Hij bekleedde vervolgens een decennium 

lang een aantal verschillende managementpo-

sities bij DHV. In 2014 startte hij bij Vitens als 

Manager Asset Management. Hannema was tot 

voor kort lid van het stichtingsbestuur van NGin-

fra en tevens ambassadeur van het Themacenter 

Waarde van Infrastructuur, maar draagt deze 

rollen over aan directielid Marike Bomhof.

 LUNCHBOX
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maken van de herkomst van hun kraanwater is Vitens in 

april 2018 de meerjarige publiekscampagne ‘Water uit 

Lokale Bron’ gestart. 

Onwetendheid gemeenten
Het is niet alleen de onwetendheid van landbouw, indus-

trie en particulieren die Hannema zorgen baart als het op 

waterkwaliteit aankomt. Het drinkwaterbelang is (nog) niet 

genoeg ingebed bij gemeenten, terwijl zij hier wel meer 

over te zeggen krijgen met de komst van de Omgevingswet 

die in 2021 in werking treedt. De nieuwe wet gaat gepaard 

met decentralisatie en meer afwegingsruimte voor ge-

meenten. ‘Drinkwater moet meegenomen worden in ruim-

telijke afwegingen, omgevingsvisies en vergunningen. Dat 

gebeurt nu nog onvoldoende’, stelt Hannema. 

Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeen-

ten meer zeggenschap over het grondgebruik van het 

intrekgebied, de derde ‘schil’, waar grondwater er 100 

jaar over doet om de waterwinputten te bereiken. Wat in 

dit gebied is toegestaan, valt onder de afwegingsruimte 

van gemeenten. De eerste schil, de grond direct om de 

winputten heen, wordt het waterwingebied genoemd. In 

dit gebied mag alleen waterwinning plaatsvinden, geen 

andere activiteiten. Het grondwaterbeschermingsgebied 

ligt hier omheen, hier mogen geen risicovolle activiteiten 

plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een begraafplaats of een 

benzinestation. Reguliere landbouw is wel toegestaan. 

De zorg zit hem in het intrekgebied. 

‘We maken ons zorgen dat het drinkwaterbelang op de 

lange termijn wordt ondergesneeuwd door urgentere 

issues. Het ontbreekt gemeenten momenteel aan kennis 

over drinkwater. Dit is geen verwijt, maar een constate-

ring.’ Hannema zit geregeld om tafel met gemeenten. 

‘Wat je dan merkt, is dat zo’n gesprek vaak een eyeope-

ner is. Ze herkennen dat het een blinde vlek is op dit 

moment, er is dus hoop.’ 

Risico’s geothermie en KWO  
Een andere toepassing die momenteel steeds populairder 

wordt maar de waterkwaliteit mogelijk negatief beïn-

vloedt, is het opwekken van energie uit water. ‘Wij wek-

ken zelf geen energie uit water op en moedigen dat op 

dit moment ook niet aan, in ieder geval niet in waterwin-

gebieden’, stelt Hannema. ‘De risico’s en langetermij-

neffecten van geothermie (aardwarmte, red.) en koude-

warmteopslag (KWO, red.) zijn nog niet volledig in 

kaart gebracht. Uit voorzorg zijn wij dus tegen dit soort 

toepassingen in gronden rondom waterwingebieden.’ 

Wat de mogelijke risico’s zijn? ‘Neem geothermie. In dit 

geval wordt er met chemicaliën gewerkt en worden klei-

lagen doorboort die voor ons van belang zijn ter bescher-

ming van het grondwater. Niet alleen van huidige maar 

ook van toekomstige drinkwaterbronnen. We moeten er 

dus gezamenlijk voor zorgen dat deze schoon blijven.’ 

Circulair en energieneutraal
Ondanks dat Hannema geen fan is van geothermie 

en KWO in de nabijheid van waterwingebieden, staat 

verduurzaming hoog op zijn agenda. Vitens zet maxi-

maal in op CO2-reductie en circulaire principes. ‘Onze 

reststoffen brengen wij terug in de economie. Dit gaat 

niet om recycling, maar om valorisatie: de kalkdeeltjes 

die vrijkomen brengen we weer op de markt. Daarmee 

dragen we bij aan een circulaire economie.’ Vitens zet 

daarnaast in op energieneutraliteit. ‘We hebben zon-

nevelden op onze terreinen en kopen al jaren groene 

stroom in. We zijn op het moment aan het kijken hoe we 

nog efficiënter met energie om kunnen gaan aangezien 

onze pompen veel energie gebruiken.’ 

Voorbeeldfunctie infrabeheerders
Hannema vindt dat Vitens een voorbeeldfunctie moet 

hebben als het op duurzaamheid aankomt. ‘We doen een 

beroep op de samenleving om de leefomgeving schoon 

te houden, om circulair te gaan. We moeten dat zelf dan 

ook uitdragen.’ Naast verduurzamen is Vitens druk bezig 

met het intelligenter maken van de infra. ‘Door middel 

van sensoren krijgen we meer inzicht in wat er in het 

net gebeurt. We monitoren het gedrag van het water 

bijvoorbeeld, hierdoor kunnen we eerder detecteren of 

er ergens een lek zit. Zo kunnen we bijvoorbeeld sneller 

voorkomen dat een klein lekje een grote wordt. Boven-

dien kunnen we met deze sensoren sneller voorspellen 

of er ergens een storing komt. We kunnen veel proactie-

ver de klant informeren.’ 

Aan het eind van het gesprek benadrukt Hannema nog-

maals het belang van NGinfra. ‘Wat wij als Vitens doen 

gaat zoveel verder dan ons eigen belang. Dat moeten 

we met elkaar doen. Het is verrijkend dat Vitens kan 

aanschuiven aan de bestuurderstafel bij NGinfra en we 

kunnen delen wat er speelt, dat we samen ervoor kunnen 

zorgen dat de Nederlandse infrastructuur vitaal blijft.’’
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Project Grip op de Maas 
Energie uit water 

Vervangingsopgave zeven stuwen in 
de Maas combineren  

met duurzame energie opwek

De zeven stuwen in de Maas, gebouwd in de jaren 20 
en 30 van de vorige eeuw, zijn aan vervanging toe. Een 
kapitaalintensieve en complexe opgave voor beheerder 
Rijkswaterstaat. Want hoe zorg je ervoor dat de nieuwe 
stuwen weer 100 jaar mee kunnen? Om een antwoord 
op deze vraag te krijgen, heeft Rijkswaterstaat een 
co-creatielab opgezet op De Bouwcampus: Grip op de 
Maas. Gezamenlijk met 70 specialisten is er nagedacht 
over de vervangingsopgave. De uitkomst? De renovatie 
combineren met duurzame energie opwek uit water. 

Het co-creatielab kwam met zes verschillende perspec-

tieven voor de vervangingsopgave variërend van ideeën 

zoals storytelling, energieopwekkende stuwen, data-

genererende stuwen en flexibel gebouwde stuwen die 

adaptief zijn richting de toekomst. Een van de perspectie-

ven met vervolg is ‘Energie uit Water’. Op 1 maart 2018 

tekenden Nelly Kalfs (Rijkswaterstaat) en Pallas Agterberg 

(Alliander) een samenwerkingsovereenkomst om dit per-

spectief verder uit te werken en te toetsen in enkele pilots. 

Maar hoe gaat dat in zijn werk, duurzame energieopwek 

combineren met de renovatie van de stuwen? Maarten  

van der Vlist (Rijkswaterstaat/Bouwcampus) nauw betrok-

ken bij Grip op de Maas legt uit: ‘Het gaat in dit project 

om het winnen van warmte uit water als alternatief voor 

aardgas. Met de aanwezige warmte in het water van 

de Maas is het theoretisch mogelijk om een miljoen 

woningen van warmte te voorzien. Of de warmte op één 

of meerdere locaties onttrokken wordt en hoe we deze 

warmte effectief kunnen transporteren, moet de volgende 

fase uitwijzen. In deze fase testen we de veelbelovende 

theoretische uitkomsten op twee of drie testlocaties.’ Hoe 

het precies werkt? Van der Vlist: ‘De warmte wordt met 

een warmtewisselaar uit het water onttrokken en via een 

warmtenet, infra die er nu nog niet ligt, getransporteerd 

naar bijvoorbeeld een nabijgelegen dorp. Transport is 

effectief binnen een straal van tien kilometer. In koudere 

seizoenen wordt de warmte opgeslagen in een buffervat. 

Vijzelturbines naast de stuw kunnen de benodigde elektri-

citeit opwekken om het water naar de vragers te pompen. 

Zo is het systeem energieneutraal.’

BEELD: RIJKSWATERSTAAT
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INFOGRAPHIC: MATERS&HERMSEN VORMGEVING

Warmtealliantie Zuid-Holland bestaat uit Port 

of Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, 

Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam.
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Warmtealliantie Zuid-Holland 
Energie uit restwarmte 
Van het gas af met restwarmte 

uit de Rotterdamse Haven 

Warmte delen. Dat gaat op grote schaal gebeuren in de 
provincie Zuid-Holland. In 2017 hebben vijf partijen in de 
provincie Zuid-Holland een coalitie gesloten om gezamenlijk 
een regionaal warmtenet aan te leggen om onder andere 
restwarmte uit de Rotterdamse haven te transporteren naar 
woningen, bedrijven en tuinbouwers in de regio. Een warm-
tenet met open toegang zodat geothermie (aardwarmte)-
projecten uit de regio ook aangesloten kunnen worden. De 
voorbereidingen voor het grootschalige warmtenet zijn in 
volle gang. 

‘Geen enkele instantie kan het alleen in de energietransitie’, 

stelt Bert Regeer, woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam. 

‘Als we de nationale klimaatdoelen willen bereiken, moeten 

we de handen ineenslaan en kijken waar we het verschil 

kunnen maken. Als je kijkt naar het Nederlandse energiever-

bruik, dan gaat 25 tot 30 procent naar het verwarmen van 

woningen en bedrijven. Dit kan anders, hier kunnen wij het 

verschil maken. In de nabijheid van het havengebied zit een 

fl inke warmtevraag. Niet alleen van huishoudens en kantoren, 

maar ook van de glastuinbouw. In de haven is veel restwarmte 

beschikbaar die nu nauwelijks wordt benut. Bedrijven delen de 

warmte graag.’ De potentie? ‘De restwarmte uit de Rotterdam-

se haven kan 750.000 huishoudens en een groot gedeelte 

van de tuinbouwers voorzien van warmte.’

Hoe werkt het warmtenet? Regeer legt uit: ‘De restwarmte van 

bedrijven uit de haven wordt met warmtewisselaars ‘overgezet’ 

in het regionet dat warm water door de provincie transpor-

teert. De industrieën in de haven worden daarmee aanbieder 

van warmte. In een hoofdtransportnet gaat de warmte door 

de regio naar plaatsen waar een fl inke vraag is. Daar nemen 

bedrijven als Eneco de warmte over en brengen die bij de 

mensen thuis.’ Restwarmte is niet onomstreden. Het wordt in de 

meeste gevallen, bijvoorbeeld in een raffi naderij, opgewekt 

met fossiele energie om brandstoffen te produceren. Regeer: 

‘Als we de warmte die overblijft na het productieproces niet 

gebruiken, verdwijnt die via de schoorsteen in de lucht. Dat 

is zonde. Hergebruik van deze restwarmte is circulair en 

vervangt aardgas. Bovendien moet de industriesector ook 

verduurzamen. Hergebruik van restwarmte is al duurzaam en 

wordt dus nog groener.’ 
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Eben Albertyn, executive director of technology VodafoneZiggo:

‘De toekomst 
 van mobiel is vast’

De investeringen die moeten worden gedaan zijn steeds groter, het investeringsvo-
lume is omgekeerd evenredig met de terugverdientijd. Dan zijn er ook nog  
‘gamechangers’ als Whatsapp en Messenger die de traditionele verdienmodellen 
ondermijnen. 4G is sinds 2013 de nieuwe standaard en wordt inmiddels al weer 
ingehaald door 5G. Hoe kan een telefonie- en kabelbedrijf onder deze omstandig-
heden overleven? NGinfra vroeg het aan directeur Eben Albertyn van telecom- en 
kabelbedrijf VodafoneZiggo. AUTEUR JAN JAGER BEELD: VODAFONEZIGGO

O
p 1 januari 2017 voegden telecomaanbieder 

Vodafone en kabelaar Ziggo hun activiteiten 

samen in VodafoneZiggo. De bedrij-

ven vullen elkaar perfect aan: 

de aanbieder van het grootste 4G-net-

werk ter wereld en het grootste kabel-

bedrijf van Nederland en leverancier 

van breedband. De samenwerking 

lijkt een direct antwoord op de ra-

zend snelle ontwikkelingen in de 

sector waarin alleen grote jongens 

kunnen overleven. De uit Zuid-

Afrika afkomstige Eben Albertyn 

is sinds de start executive director 

of technology. Daarvoor was hij als 

CTO werkzaam voor Vodafone. ‘We 

zijn gericht op consumenten en bedrij-

ven, maar in ons hart zijn we eigenlijk 

een infrastructuurbedrijf.’

Wat is jullie antwoord op snelle technologische ontwikke-
ling die tot gevolg heeft dat de verdiencyclus korter wordt?

‘Het is niet zo heel ingewikkeld. Je moet in eer-

ste instantie scherp op het netvlies hebben 

wat er verandert. De oplossing ligt voor 

een belangrijk deel in de techniek. 

Er is een proces gaande waarin een 

dienst die draait op een IT-systeem 

en de onderliggende infrastruc-

tuur separater zijn. Wij kunnen 

netwerkfuncties, netwerkservices 

en netwerkactiviteiten virtua-

liseren. Vroeger draaiden die 

systemen op een specifieke kast of 

silicon zoals GPRS en EDGE (eerste 

en tweede generatie datanetwerken, 

red.). De kasten zijn niet verdwenen, 

maar er zitten louter nog chips in van 

Intel, HP, Dell of Oracle. De software op de 

‘De glasvezel zelf 
verandert niet. De 

theoretische capaciteit is 
nog steeds miljarden keer 
hoger dan wat we nu op 

glasvezel draaien.’ 
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chips simuleert een hardware. We spreken daarom ook wel 

van Network Function Virtualisation (NFV). Het netwerk 

is daarmee een stukje software geworden. De virtuele hard-

ware stelt ons in staat sneller mee te bewegen met de vraag 

naar meer snelheid, zonder dat je daarvoor de hele onderlig-

gende fysieke infrastructuur hoeft te vervangen. Dat maakt 

het een stukje goedkoper en eenvoudiger in onderhoud.’

Maar ook storingsgevoeliger, vatbaarder voor aanvallen? 
Wat zijn nadelen van NFV?
‘Stel, je hebt een fysieke bandrecorder die je vertaalt in 

software: dan kunnen er vertaalfoutjes optreden. De soft-

ware moet daarom veel getest worden. De integratie met 

andere systemen moet misschien weer van voor af aan 

worden gedaan. En het is goed mogelijk dat de nieuwe 

software-versie niet alle kenmerken heeft die de fysieke 

versie wel had. Dat betekent soms dat we druk moeten 

zetten op de leverancier. Dat gaat vaak gepaard met langer 

wachten en meer testen.’

‘De veiligheid is niet per se anders. Maar een virtueel 

netwerk vereist wel totaal andere competenties van mede-

werkers. Als je alleen al kijkt naar glasvezel: de kerncom-

petentie van 20 jaar geleden was glasvezel in de grond 

krijgen en het verbinden van de telecomhardware met 

huishoudens. Maar de helft van de features die jij thuis 

krijgt, draait niet meer op telecomhardware, maar op soft-

ware. Dat vergt een enorme omschakeling.’

En de glasvezel zelf?
‘Die verandert niet. De theoretische capaciteit van de glas-

vezel is nog steeds miljarden keer hoger dan wat we nu 

op glasvezel draaien. Het glas is zelf niet de beperkende 

factor, maar de mogelijkheid om er op een economisch 

levensvatbare manier capaciteit doorheen te schieten. We 

kunnen in theorie misschien wel 1.000 gigabyte per se-

conde leveren bij jou op kantoor, maar dat kost misschien 

wel 5.000 euro per gigabyte, terwijl we nu 1 gigabyte 

leveren voor 1.000 euro. Over 10 jaar is de prijs/kwaliteit-

verhouding van de benodigde laser zo verbeterd dat die 

1.000 gigabyte geen 5 miljoen kost, maar misschien nog 

maar een paar duizend euro.’

‘Met coax kunnen we nu al 400 megabits per seconde le-

veren, voor bedrijven zelfs 500 megabits. Over twee jaar le-

veren we een gigabyte per seconde naar jouw huis en over 

anderhalve jaar 8 tot 9 gigabyte en over dezelfde coax.’

Waarom zou je coax vervangen door glasvezel?
‘Naar huishoudens is dat in beginsel niet nodig. De theo-

retische capaciteit van de coax is nog lang niet benut.’

Zonde geld dus?
‘Nee. Glasvezel aanleggen is wel ontzettend duur, maar 

glasvezel is een belangrijk onderliggend deel van het 

HFC-netwerk (Hybrid fibre-coaxial, red.). Veel bedrijven 

willen bovendien al glas hebben want die willen vandaag 

al 1 gigabyte hebben.’

Wat bieden jullie een zakelijke klant in Friesland die 
ook 1 gigabyte wil, als er nog geen fiber voor de deur ligt?
‘Dan kijken we of er glasvezel in de buurt ligt en of het 

uit kan om daarvandaan een lijn door te trekken naar 

de specifieke aansluiting. Een tweede optie is dat we ca-

paciteit inkopen van een concurrent, bijvoorbeeld KPN. 

Indien die weigert, gaan we over op een andere techniek 

met een vergelijkbare capaciteit als fiber, bijvoorbeeld 

een microgolf.’

De hele wereld is bezig met de energietransitie. Hoe zit 
het eigenlijk met het energieverbruik van de virtuele 
netwerken?
‘We leveren continue meer capaciteit, daardoor verbrui-

ken we meer energie. We bestuderen hoe we onze inkoop 

kunnen vergroenen.’

Hoe zit het met aansturing van smart grids, waar jullie 
als dataleverancier een belangrijke rol in kunnen spelen?
‘Daar is weinig energie voor nodig. Wel zijn er slimme 

jongens en meisjes nodig voor het schrijven van de beno-

digde algoritmes voor het aansturen van de stroom en het 

balanceren van de load.’

Wat betekent 5G voor het vaste netwerk?
‘De toekomst van mobiel is vast. Hoe draadlozer we wor-

den, hoe meer bandbreedte onze mobiele devices vragen, 

des te meer gevraagd wordt van de capaciteit van het on-

derliggende HFC-netwerk. Daarom blijven we investeren.’
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Is er een limiet op investeringen die je kunt doen?
‘De investeringen worden hoger en de terugverdientijden 

korter. Daarom hanteren we als stelregel dat één inves-

tering minstens drie primaire doelen dient, dus bijvoor-

beeld capaciteit toevoegt aan het netwerk, de veiligheid 

vergroot en de redundancy verhoogt. We nemen géén 

genoegen meer met een investering die één primair doel 

dient en als bijvangst een secundair en tertiair doel. Pro-

jecten moeten meerdere multidimensionale primaire doe-

len hebben. Dat betekent dat wij anders moeten nadenken 

over architectuur en scherper moeten zijn op de behoeftes 

van de klant.’

Kun je een voorbeeld geven van een multidimensionale 
investering?
‘Stel jij gebruikt een Ziggo GO-player voor het afspelen 

van video’s. Die leunt op een stukje software die draait 

op een hardware binnen een datacenter, zeg datacen-

ter-1 in Amsterdam (fictief voorbeeld, red.). Maar als 

de filmpjes zwaarder worden, de player populairder 

en het dataverbruik door deze videodienst exponen-

tieel toeneemt, dan komt de maximale capaciteit van 

de hardware in zicht. Voorheen voegden we dan extra 

capaciteit tot in datacenter-1. Maar in plaats daarvan 

voegen we tegenwoordig liever additionele hardware 

en capaciteit toe in een datacenter-2 in bijvoorbeeld 

Groningen in combinatie met load balancers. Daarmee 

a) verdubbelen of verdrievoudigen we de capaciteit b) 

vergroten we de veiligheid doordat we verschillende 

routes en ook verschillende knooppunten kunnen 

gebruiken waardoor je minder kwetsbaar bent voor 

DDoS-aanvallen (distributed denial-of-service-aanval-

len, red.) en c) verhogen we de redundancy.’

‘Een tweede dimensie om de kosten binnen de perken te 

houden, is dat we scherp blijven op de generatie in het 

niveau van de technologie. Gebruik geen 15 jaar oude 

techniek in je netwerk.’

Maar dat kost juist geld...
Ja, daarom moet je er scherp op zitten. Je moet slim ge-

bruik maken van Moore’s Law. Gordon Moore, de stichter 

van Intel, ontdekte dat elke 18 maand de rekenkracht van 

dan beschikbare chips verdubbelt.’

Gaat die theorie nog altijd op?
‘Het lijkt er zelfs op dat Moore’s Law een beetje wil ver-

snellen’.

Dat lijkt een pleidooi om te blijven investeren. Of juist 
om te wachten om over anderhalf jaar te profiteren van 
nóg snellere processors?
‘Ja, precies, dat is de vraag. Kun je anderhalf jaar wach-

ten? De onderliggende vraag is natuurlijk of de klant kan 

wachten, en de dienst kan wachten. We moeten er zeker 

van zijn dat we de klant geen pijn doen. Anders ben je 

hem kwijt. Soms kunnen we wachten, maar niet altijd. ’

 VAN BUITEN
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‘Talkin’ ‘bout my generation’

Zo vind en bind 
je het talent van 
de toekomst
De infrasector vergrijst. Er is een grote uitstroom en de nieuwe gene-
ratie aantrekken blijkt lastig. Generatie Z, geboren na 1996, studeert 
nu af. Ze zijn geboren onder geheel andere sociaaleconomische en 
culturele omstandigheden dan haar voorgangers. Hoe en waar wil 
deze nieuwe generatie werken? AUTEURS DAVID KEMPS EN JEROEN BRUINENBERG

V
oor Generatie Z is de 

‘war on terrorism’ een 

vormende gebeurtenis. 

Ook is deze generatie 

opgegroeid in de kredietcrisis 

en heeft tijdens haar formatieve 

jaren moeten ondervinden wat de 

(financiële) effecten daarvan waren 

op hun ouders en hun familiele-

ven. Generatie Y groeide op in de 

gouden jaren negentig waarin alles 

kon en niets te gek was. Van ‘Z’ is 

60 procent optimistisch over de 

toekomst. Dit is laag in verhouding 

tot 89 procent van de Generatie Y. 

Opgegroeid met de actualiteit van 

de kredietcrisis en de opwarming 

van de aarde heeft ‘Z’ over het 

algemeen genomen meer ver-

antwoordelijkheidsgevoel dan de 

voorgaande generaties. Ook voor 

andere maatschappelijke thema’s 

heeft ‘Z’ meer interesse: goed 

geïnformeerd voelt ze zich ook 

betrokken bij bijvoorbeeld de pro-

blematiek in de zorg.

Digitaal
‘Z’ is ten tijde van de digitale 

revolutie opgegroeid. De ´Z’ers’ 

leven al sinds hun geboorte in een 

dynamische en geglobaliseerde 

wereld. Als kind, blootgesteld aan 

de wereld via de digitale gadgets 

van deze tijd, heeft deze generatie 

een andere omgang met informatie 

en een andere visie op de wereld 

ontwikkeld. 

Generatie Z leeft in een omgeving 

waarin mensen altijd met elkaar in 

contact staan en waar alle informa-

tie opzoekbaar is. Een dynamische, 

soms zelfs neurotische wereld. 

In deze omstandigheden heeft de 
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‘Z’ ook een eigen visie ontwikkeld 

op zaken als etnische diversiteit 

en homoseksualiteit. De digitale 

revolutie heeft van Generatie Z de 

meest diverse generatie ooit ge-

maakt in termen van geografische 

herkomst, etnische afkomst, taal, 

levensstijl en seksuele oriëntatie.

Van geld verdienen naar  
zinvol ondernemen
Generatie Z heeft een groter 

verantwoordelijkheidsgevoel, een 

volhardende werkmentaliteit, is 

zelfbewust, creatief, oplossingsge-

richt en feminien. Maar hecht ook 

sterk aan individuele aandacht en 

begeleiding, wil geen fulltimebaan, 

heeft een kortere concentratiespan-

ne en werkt liever als zelfstandige 

dan als werknemer. 

De komst van Generatie Z op het 

arbeidsfront heeft gevolgen. Het 

wordt moeilijk fulltimers te vinden 

voor managementposities. Oudere 

generaties krijgen een nieuwe coa-

chende rol. Het denken in alfa’s en 

bèta’s verdwijnt en de afstand tot 

de arbeidsmarkt van jongeren met 

een niet-westerse migratieachter-

grond kan weleens groter worden. 

Terwijl de rol van vrouwen, met 

hun vermogen tot communiceren 

en samenwerken, juist veel belang-

rijker gaat worden.

Purpose
De traditionele vormen van perso-

neelswerving volstaan niet meer 

om Generatie Z binnen de poort 

te krijgen. Al in een vroeg stadium 

moeten werkgevers investeren in 

persoonlijke vormen van recruit-

ment, met inzet van rolmodel-
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I    NY

Work-Life

Balance

Waarin is de Generatie Z anders?

é. 

ën.

eisen en druk om excellent te presteren.

Staat met beide benen op de grond. Heeft niet 
alleen goede economische tijden meegemaakt.

Is begaan met maatschappelijke thema’s, heeft 
verantwoordelijkheidsgevoel.

Gaat anders met informatie om. Is goed in 
multitasking. Maar met kortere 
concentratiespanne. Heeft minder parate 
kennis want alles is op te zoeken.

Is oplossingsgericht. Leert zichzelf via YouTube 
banden plakken en wiskundige berekeningen 
maken. Vindt snelle afhandeling van problemen 
belangrijker dan de correctheid.

Spreekt door voortdurende aanwezigheid op 
internet goed Engels, maar schrijft steeds slechter 
Engels en Nederlands.

Is individualistischer. Hecht aan beloning naar 
persoonlijke prestatie. Wil persoonlijke interesses 

kunnen integreren in werk.

Zoekt naar financiële stabiliteit, maar verkiest 
persoonlijke groei boven financiële groei. 

Wil goede balans tussen werk en priv

Is zelfbewust. Door internet volledig op de hoogte 
van alle voordelen en nadelen. Maakt daardoor 

gefundeerde keuzes.

Vindt zelfstandig ondernemerschap interessanter 
dan werken bij een grote onderneming. Dan kun je 

eigen beslissingen nemen.

Is creatief en in staat tot genereren van nieuwe 
idee

Heeft een ‘taaie’, volhardende werkmentaliteit. 
Want geboren in een wereld vol concurrentie, 

Waarin is de Generatie Z anders?

NIEUWE GENERAT IE  

len en sociale media. Ze moeten 

aantonen dat de baan draait om 

het nastreven van zinvolle, meet-

bare doelen. Zinvolle doelen op 

bedrijfseconomisch niveau, maar 

zeker ook zingeving op een hoger, 

wereldlijk niveau. Hoe draagt de 

functie bij aan het tegengaan van 

voedselverspilling of opwarming 

van de aarde?

Een bedrijf maakt zich aantrek-

kelijk door duidelijk te zijn over 

de purpose: over de zin van een 

bepaalde functie of activiteit. Dat 

vergt dat het in zijn boodschap 

inspeelt op zowel extrinsieke als 

intrinsieke drijfveren. Het eerste 

doe je door aan te tonen dat de 

baan draait om het nastreven van 

zinvolle, meetbare doelen. Het 

tweede doe je door je boodschap 

straight from the heart te vertellen, 

niet verpakt in een glad gemon-

teerd filmpje vol met fotomodel-

len, maar met echte mensen, ruw 

en ongepolijst gepresenteerd. 

Werving
Als het gaat om het aantrekken van 

getalenteerde Z’ers, staan kleine 

en middelgrote industriële onder-

nemingen op een achterstand ten 

opzichte van start-ups en het groot-

bedrijf. Ze zullen hun structuur en 

cultuur én hun manier van werven 

radicaal moeten aanpassen. 

Om Generatie Z te bereiken blijkt 

– vanzelfsprekend – internet heel 

belangrijk. Van de respondenten 

van het Brainboxonderzoek geeft 

95,3 procent aan eerst de werk-

gever op het internet te zoeken 

alvorens te solliciteren. Daarnaast 

geeft 81,4 procent van de respon-

denten aan te verwachten zijn of 

haar toekomstige baan te vinden 

op een vacaturesite. 

Sociale media blijken een goede 

ingang. Contacten met vrienden 

onderhouden doet Generatie 

Z met name via Snapchat (35 

procent), Facebook (26 procent) 

en Instagram (18 procent). Als 

belangrijkste bron voor nieuws 

staan Facebook en YouTube met 

23 procent op een gedeelde eerste 

plaats, gevolgd door Twitter (14 

procent). How to-informatie wordt 

het liefst gezocht op YouTube (66 

procent). 

Rolmodellen
Gebruik goede rolmodellen, in 

casu jonge mensen die blijk geven 

van hun betrokkenheid bij hun 

baan, bij zinvol werk dat van 
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Barcelona

Create your space

Circularity
TRAVEL HACKS

Homo Deus    Harari

Functioneert het beste in een werkomgeving met 
structuur, openheid, collegiale harmonie en 

minder gehaast tempo.

onderdelen in de arbeidsvoorwaarden.

Werkt het liefst steeds voor kortere tijd aan 
projecten, werkt in een divers, samengesteld team.

Wil naast regulier werk ook ‘funprojecten’.

Wil in deeltijd of deels vanuit huis kunnen 
werken zodat werk en zorg voor de kinderen 

gecombineerd kan worden.

Werkt graag 4 dagen per week.

Volgt graag opleidingen.

Werkt graag in gebouwen die door hun ontwerp 
inspireren tot (onverwachte) ontmoetingen.

Werkt graag in internationale teams.

Wil ook op de werkplek kunnen ontspannen en 
denkt graag mee over de fysieke inrichting.

De werkende Generatie Z’er...

Vindt flexibiliteit en scholing belangrijk

De werkende Generatie Z’er...

 N IEUWE GENERAT IE

maatschappelijke relevantie is. 

Belangrijk hierin is om rekening 

te houden met de korte spannings-

boog van Generatie Z. Deze span-

ningsboog zou 8 seconden zijn. 

Er is maar een korte tijd om de 

aandacht te trekken, dus een goede 

eerste indruk is essentieel. 

Generatie Z wenst benaderd te 

worden als een uniek persoon. 

Een goed voorbeeld van hoe werk-

zoekenden persoonlijk benaderd 

kunnen worden, is de vacature-

website magnet.me. Hier wor-

den werkgevers en werknemers 

gematcht en is die match er dan 

kan gemakkelijk en doelgericht 

informatie uitgewisseld worden. 

Dit leidt tot een hoge, persoonlijke 

interactiviteit tussen werkgever en 

werknemer, iets dat belangrijk is 

voor Generatie Z.

Persoonlijke vormen van recruit-

ment blijven ook belangrijk. Suc-

cesvolle werkgevers organiseren 

inhousedagen en zijn aanwezig 

op bedrijven- en carrièredagen 

die onderwijsinstellingen organi-

seren. Industriële bedrijven als 

Bronkhorst Hightech in Ruurlo en 

Blueprint Automation in Woerden 

hebben eigen campusrecruiters 

in dienst. Zij zorgen ervoor dat 

Generatie Z in persoonlijk contact 

kan komen met het bedrijf.

Generatie Z kiest 
voor campussen
Door de digitale communicatie-

middelen vervaagt de scheidings-

lijn tussen werk en het privéleven 

steeds verder. De jonge generatie 

wil daarom ook op de werkplek 

kunnen ontspannen. Generatie 

Z verwacht van werkgevers dat 

zij geven om de gezondheid van 

de werknemers door werkplek-

ken te ontwerpen die zorgen 

voor een goede work-life balance. 

Geen grijze ruimtes verlicht door 

tl-balken, maar creativity rooms, 

‘Generatie Z 
wenst benaderd te

worden als een uniek 
persoon.’
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kleurige huiskamers, comfortabel 

verlicht en behalve met (sta)tafels 

en bureaus ook ingericht met 

fauteuils en hangmatten, geschikt 

voor dat (korte) overleg of juist het 

uitgebreid brainstormen of diep 

nadenken. 

Ook over de favoriete werkplek van 

Generatie Z is wel wat te zeggen. 

Deze generatie werkt graag samen 

met mensen met uiteenlopende 

achtergronden, om zo te komen tot 

innovaties. Fysiek moet een werk-

plek dat faciliteren: ruimte bieden 

voor die al dan niet toevallige 

ontmoeting. Een goed voorbeeld is 

de Brainport Industries Campus 

die momenteel in aanbouw is in 

Eindhoven: vijf grote bedrijfs-

gebouwen en een atrium met 

paviljoens waarin state of the art 

shared facilities, scholingsfacilitei-

ten (onder andere Sigma College) 

en ruimtes voor de uitvoering van 

het innovatieprogramma worden 

ondergebracht. 

De Brightland-campussen in 

Venlo (logistiek), Geleen (chemie) 

en Maastricht (gezondheidszorg) 

brengen ook studenten, weten-

schappers, ondernemers en inves-

teerders samen, goed voorzien van 

de modernste faciliteiten om hun 

gezamenlijke ontwikkelwerk te 

doen. Vestiging op dit type plekken 

brengt ondernemers langs na-

tuurlijke weg in aanraking met de 

talenten van de Generatie Z. In het 

onderzoek van ABN AMRO is niet 

gekeken naar de favoriete woon-

locaties van de Generatie Z, maar 

zonder twijfel staat de Randstad 

bovenaan hun wishlist.

David Kemps is Sector Banker Indus-

trie bij ABN AMRO. Dit artikel is een 

ingekorte en aangepaste versie van 

de paper Generatie Z op de fabrieks-

vloer: hoe te vinden en te binden? Het 

complete rapport leest u hier: insights.

abnamro.nl/download/116925.

Top 10 competenties in 2015 en 2020

In 2015

1.   Complexe problemen oplossen

2.   Samenwerken

3.   Intermenselijke vaardigheden

4.   Kritisch denken

5.   Onderhandelen

6.   Kwaliteitscontrole

7.   Service-gerichtheid

8.   Oordeelvormen en beslissen

9.   Actief luisteren

10. Creativiteit

In 2020

1.   Complexe problemen oplossen

2.   Kritisch denken

3.   Creativiteit

4.   Intermenselijke vaardigheden

5.   Samenwerken

6.   Emotionele intelligentie

7.   Oordeelvormen en beslissen

8.   Service-gerichtheid

9.   Onderhandelen

10. Vermogen om nieuwe dingen te leren

▲

▲

▼

▼

▲

▲

▼

▼

▲

Bron: Future of Jobs report, WEF, 2016
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   een wereld vol bewegingen� 
�wij brengen het bij elkaar

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

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

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

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

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

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

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

publiek en biedt ELBA\REC u perspectief.  

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



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.  
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T H E M A C E N T E R 

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

den en voeten geven en zichtbaar kr椀樀gen op 

 

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

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

van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 

data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 

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

WAARDE VAN 

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

T H E M A C E N T E R 

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

T H E M A C E N T E R 

TOEKOMST 

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

Groene Netten 
Groene Netten verenigt sinds 2016 nationale infra-

beheerders die werken aan een duurzame toekomst. 

Het is een coalitie van MVO-managers en deskun-

digen van infrabeheerders Alliander, Stedin, Enexis, 

Gasunie, TenneT, ProRail, Rijkswaterstaat en KPN. De 

ambitie is een klimaatneutrale en circulaire bedrijfs-

voering, met een positieve impact op mens en milieu. 

De coalitie, die inhoudelijk samenwerkt met NGinfra, 

is ontstaan vanuit het transitieprogramma Ambitie 

2020 van MVO Nederland/De Groene Zaak. In 

januari 2016 werd de samenwerking offi cieel met het 

Mission Statement Fair Infra. Groene Netten richt zich 

vooral op het terugdringen van de eigen voetafdruk 

op het gebied van energie en materialen.



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

Meewerken aan de 
energievoorziening 
van vandaag en 
morgen?


