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Spoor en luchthaven:  
concurrent of partners?

‘Concurrent van de prijsvechters op Schiphol’, noemde 

Eurostar-directeur Nicolas Petrovic de rechtstreekse trein-

verbinding tussen Amsterdam en Londen. Medio Pasen 

2018 moet deze Velaro e320 van bijna 400 meter 

lang dagelijks twee directe ritten in beide richtingen 

rijden tussen de hoofdsteden. De capaciteit: 900 passa-

giers per keer. Nu moeten reizigers nog overstappen in 

Brussel, wat meer dan een uur extra reistijd oplevert.

Met de Eurostar ben je bijna net zo snel in het centrum 

van Londen als wanneer je vliegt. Marjon Kaper, direc-

teur NS International, vertelde aan het AD: ‘We hebben 

een keer een wedstrijdje vliegtuig versus trein gedaan. 

Het vliegtuig dat landde op London City won met drie 

kwartier verschil van de trein. Dat verschil halen we 

in als je vanuit Utrecht de trein naar Rotterdam neemt 

en daarna de Eurostar naar Londen.’ Daarnaast ligt er 

een fundamentelere vraag achter: hoe willen mensen 

reizen van A naar B? ‘In de trein is het je eigen tijd. Je 

kunt werken, vergaderen en je hebt nooit turbulentie. 

Bovendien is de CO2-uitstoot tien keer lager dan met 

het vliegtuig.’

Redeneren vanuit geïsoleerde infrastructuren als het gaat 

over mobiliteit heeft weinig nut. Het gaat om de vraag 

hoe we van A naar B (willen) gaan. Daarom ontwerpen 

studenten en jongprofessionals op InfraTrends 2017 het 

mobiliteitsknooppunt van de toekomst, zonder daarbij 

rekening te houden met bestaande infrasectoren. 

Beeld: Peter Eijkman, Flickr



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

slag in diverse functies in uiteenlopende disciplines:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wat wordt jouw moment

Systeemspecialist

Jaap Strietman

weet plotseling hoe

je geluidsoverlast

rondom spoorweg-

overgangen kunt  

terugdringen.

02:11
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Samen presteren
We beschikken over de op twee na 

beste infrastructuur ter wereld.* Een 

prestatie om trots op te zijn. 

Dat we deze internationale topposi-

tie hebben, komt niet alleen door ons 

hoogwaardige spoornetwerk of door 

de aanwezigheid van de internatio-

naal geroemde lucht- en zeehavens. 

Weg-, water-, energie-, spoor-, 

telecom- en mainportinfrastructuur: 

ze moeten het allemaal goed doen; 

samen en tegelijkertijd.

 

We kunnen wel investeren in laad-

palen voor elektrisch vervoer, maar 

als onze energienetwerken daar nog 

niet klaar voor zijn, zal de echte 

transitie niet plaats kunnen vinden. 

En andersom, waarom investeren in 

een nieuwe intercityverbinding als 

een bestaande verbinding inten-

siever – en meer passend bij het 

veranderend gebruik – kan worden 

ingezet door er een lightrailverbin-

ding van te maken? Samenwerking 

en het integraal afwegen van beslis-

singen die netwerkoverstijgende 

effecten hebben, voorkomen desin-

vesteringen. Geen kans, maar pure 

noodzaak. Helemaal tegen het licht 

van de dynamische context waarin 

we als inframanagers opereren. We 

weten nu niet hoe de 

wereld er over pak ’m 

beet 20 jaar uitziet, 

dus kunnen we er beter 

voor zorgen dat we onze 

netwerken gezamenlijk zo 

adaptief mogelijk inrichten.

 

We hebben het niet zomaar ergens 

over. Infrastructuur gaat om veel 

meer dan rails, wegen, leidingen, 

kabels en andere fysieke assets. Het 

gaat om overstromingsveiligheid, 

energie- en watervoorziening, trans-

port van personen, goederen en 

data, telecomvoorziening, en veilige 

verwijdering van afval en afvalwa-

ter. Dat hele systeem van basisvoor-

zieningen brengt welvaart, mobili-

teit, een sterke economie en zorgt 

voor verbinding met de rest van de 

wereld. Het brengt ook stabiliteit en 

veiligheid, het draagt bij aan onze 

gezondheid en aan geluk. Onze 

netwerken vertegenwoordigen dus 

een enorme waarde die veel verder 

reikt dan louter de monetaire. Die is 

trouwens ook aanzienlijk, want infra 

genereert volgens het CBS circa 10 

procent van ons Bruto Binnenlands 

Product. Dat is gemeten in directe 

toegevoegde waarde, dus zonder de 

indirecte opbrengsten 

die door infrastruc-

tuur mogelijk worden 

gemaakt. 

Met de waarde die infra-

structuur levert kunnen we als 

inframanagers het verschil maken 

in opgaven als verduurzaming, 

verstedelijking en digitalisering. Na-

tionaal, Europees en internationaal. 

InfraTrends 2017 op 14 november 

gaat over dat verschil. Hoe anders 

onze netwerken ook georganiseerd 

zijn, ze hebben meer gemeen dan 

we soms denken. Door samenwer-

king en kennisdeling kunnen wij 

inframanagers hier één netwerk van 

maken en synergie creëren tussen 

eigen opgaven en die van anderen. 

Echt verschil maken als het gaat om 

toekomstbestendige infrastructuur. 

En zodoende werken we ook aan 

de next generation van infraprofes-

sionals! Ik hoop u hier allemaal te 

ontmoeten. 

* WEF Global Competitiveness Report 

2016-2017

Aernout van der Bend

Algemeen directeur NGinfra 
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INTERVIEW

CdS Rob Bauer:

‘Infra moet het  
altijd doen’

Net aangesteld als nieuwe Commandant der Strijdkrachten (CDS), marineman en de-
cennialange ervaring met complexe militaire operaties waar hij opviel om zijn strategi-
sche inzicht en leiderschap. Als iemand het thema van InfraTrends belichaamt (‘Samen 
op voorsprong’), is het luitenant-admiraal Rob Bauer. Op dinsdag 14 november sprak 
de CDS als hoofdspreker op het congres.  DOOR: JAN JAGER

D
e titel van de presentatie van Bauer luidt: Infra 

moet het altijd doen. En dat neemt Bauer zeer 

letterlijk. Want when the shit hits the fan, dan 

moet je eenheden kunnen verplaatsen. Daar 

gaat het om. Infrastructuur moet altijd 1) beschikbaar zijn. 

Daar raakt de wereld van Defensie aan de wereld van 

infra. Er zijn meer parallellen. Net als infrastructuur gaat 

het bij Defensie vaak ook over grote, langjarige investe-

ringen in robuust materiaal en materieel dat tegen een 

stootje moet kunnen. Maar de samenleving verandert, 

niet zelden aangejaagd door de techniek. Zo had Neder-

land in 1940 niets aan zijn waterlinie, waar de Duitsers 

overheen vlogen. Defensiemateriaal moet daarom 2) 

responsive of wendbaar zijn.

En dan is er nog de buitenwereld. Defensie lijkt dan 

een gesloten bolwerk met haar eigen middelen, eigen 

technieken en een eigen cultuur; dat betekent niet dat ze 

samenwerking met de buitenwereld afgelopen decennia 

heeft geschuwd. Vaak begon dat vanuit een materiaalbe-

hoefte, maar steeds vaker komt samenwerking voort uit 

een besef dat Defensie op technologisch gebied wordt 

voorbij gestreefd door een nieuwe generatie whizzkids 

uit Silicon Valley. Voorsprong kan je enkel behouden 

door het samen te doen. Kortom: 3) samen op voorsprong.

Drie motto’s dus, die hieronder een voor een aan bod ko-

men. Op het congres zal Bauer per motto een prikkelde 

stelling poneren aan de hand waarvan de deelnemers aan 

tafels met elkaar in dialoog gaan, met een plenaire terug-

koppeling en reactie van de CDS.

 INTERVIEW

Motto 1 Beschikbaarheid

Infra moet het altijd doen, en vanuit defensiebelang het liefst ter-

stond beschikbaar zijn. Je weet immers nooit wanneer het nodig is. 

Maar dan moet Bauer iets van het hart. De prioriteit die de Neder-

landse samenleving in onze defensiekracht stelde, kalfde na de val 

van de Muur af. Budgetten konden gespaard. ‘Vredesdividend’, werd 

gezegd. Achteraf beschouwd te voorbarig, vindt hij. ‘De aanslag op de 

MH17 maakte de Nederlandse burger in één klap duidelijk dat we wel 

degelijk kwetsbaar zijn. Rusland bleek na ruim twintig jaar toch niet 

onze partner te zijn. We hebben als NAVO een snelle reactiemacht 

opgezet. Dat is zelfs zover gegaan dat in de Baltische Staten nu 

NAVO-eenheden zijn ontplooid.’

Maar voor transport van zwaar materieel ben je dan aange-

wezen op het spoor (‘onvoldoende bruggen zijn tegen-

woordig nog berekend op het dragen van tanks’, aldus 

Bauer). En het eigendom van de spoorinfrastructuur is 

door privatiseringen versnipperd. Dat alles belemmert 

de beschikbaarheid ervan voor defensiedoeleinden. 

Daar komt bij dat Defensie geen rijdend spoormateri-

eel bezit. Bauer: ‘Het verplaatsen van materieel is om 

deze en andere redenen gewoon heel lastig geworden. 

Je bent als Defensie in vredestijd ook gewoon maar een 

partij. Of je het nu leuk vindt of niet.’

Beschikbaarheid gaat ook over capaciteit. Want nogmaals: als de 

‘shit hits the fan’, dan moeten grote troepenmachten zich in snel 

tempo over een grote afstand kunnen bewegen. Daar is capaciteit 

voor nodig waarop in normale situaties geen beroep wordt gedaan. 

Stelling:  
‘Infra moet het 
altijd doen. Dat 

vraagt een zekere 
mate van overdi-
mensionering.’

CV

Luitenant-admiraal Rob Bauer 

(1962) begon zijn loopbaan in 
1981 bij het Koninklijk Instituut 
voor de Marine, waar hij tot of-
ficier zeedienst werd opgeleid. Hij 
vervulde verschillende operationele 
functies op zee, waaronder com-
mandant van het luchtverdedigings-
en commandofregat Zr.Ms. De 
Ruyter. In april 2011 werd Bauer 
bevorderd tot commandeur bij de 
Defensiestaf, waar hij aan de 
slag ging als souschef bij de 
directie Plannen. Elf maan-
den later werd hij directeur. 
Sinds september 2015 
vervulde Bauer de functie 
van plaatsvervangend Com-
mandant der Strijdkrachten 
(PCDS), waarvoor hij werd 
bevorderd tot vice-admiraal. 
Vanaf juli 2017 bereidde hij zich 
voor op zijn nieuwe functie als 
Commandant der Strijdkrachten. 
Bauer is sinds 5 oktober Defensies 
hoogste militair.
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BESCHOUWING

Infrastructuur, motor 
van transitie
Voor elke euro in asfalt, ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit. Deze maat-
regel had professor Derk Loorbach liever gezien in het regeerakkoord van Rutte III. 
‘Hoe langer we vast blijven houden aan oude regimes, des te disruptiever worden 
grote maatschappelijke ontwikkelingen’, waarschuwt hij. ‘Investeringen in radicale 
alternatieven en samenwerking zijn absoluut noodzakelijk, om te voorkomen dat we 
straks met een infrastructuur opgescheept zitten die nauwelijks gebruikt wordt.’ 

DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM 

E
nergietransitie, Internet-of-

Things, Industrie 4.0, circu-

laire economie: we worden 

overspoeld met transities. 

Maar zijn het échte transities of 

slechts optimalisaties van bestaande 

systemen? ‘Over die vraag gaat transi-

tiekunde’, legt Derk Loorbach, profes-

sor socio-economische transities en 

directeur van het Dutch Research 

Institute For Transitions (DRIFT) aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam, 

uit. En hoe traag ontwikkelingen in 

onze sector soms ook lijken te gaan, 

infrastructuur kan functioneren als 

de motor van transities. ‘Mits we de 

patronen vroegtijdig herkennen en 

daarop durven te anticiperen’, stelt 

Loorbach. 

Optimalisatie of structurele 

verandering 

Een transitie is een structurele maat-

schappelijke verschuiving. Een ont-

wikkeling die bestaande systemen in 

de samenleving kan ontwrichten. De 

overgang van vervoer met paard-en-

wagen naar de auto is een voorbeeld 

van een dergelijke verschuiving in 

relatie tot mobiliteit. In de ener-

giesector kennen we ze ook uit het 

verleden. Denk aan de overstap van 

kolen naar gas voor het verwarmen 

van huizen. Beide transities zijn 

onderdeel van de industriële revolu-

tie waar in totaal meer dan honderd 

transities aan zijn toegeschreven in 

de wetenschappelijke literatuur. Of 

een initiatief onderdeel is van een 

structurele verandering of ‘slechts’ 

een optimalisatie van het bestaande 

systeem betreft, is soms lastig te 

beoordelen. Loorbach: ‘Autodeelsys-

temen lijken een maatschappelijke 

verschuiving, maar kunnen op korte 

termijn ook slechts een optimalisatie 

zijnvan het bestaande systeem van 

autovervoer. Maar als het onderdeel 

is van een bredere overgang van bezit 

naar gebruik, kan het bijdragen aan 

een echte transitie.’

Schoksgewijs 
Ontwrichtende transities zijn in veel 

gevallen te herkennen aan dezelfde 

mechanismen en patronen. En dat 

maakt het bestuderen ervan ook een 

internationaal wetenschappelijk veld: 

transitiekunde, met speciale aandacht 

voor de vraag of je transities kunt 

sturen of controleren.

In gesprek met de grondlegger van Transitiekunde

Een ontwikkeling
die bestaande  

systemen in
de samenleving  
kan ontwrichten. 

Dat is een transitie. 

RE IS
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International Symposium for Next Generation Infrastructures (ISNGI)

Elf lessen 
uit Londen
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RE IS

Van 11 tot en met 13 september vond het International Symposium for Next 

Generation Infrastructures (ISNGI) plaats in de Engelse hoofdstad London. 

Een uitgelezen kans het Nederlandse NGinfra internationaal op de kaart te 

zetten. En dat hebben we gedaan en we leerden er zelf ook van. Dit zijn de 

lessen uit Londen.

DOOR: DE CONGRESBEZOEKERS

M
et een delegatie van twaalf NGinfra’ers 

naar London. Dat bleek nog niet vanzelf-

sprekend. Immers de NGinfra-identiteit 

is nog niet wijdverspreid. We zijn nog 

een youngster, een start-up waar alle collega’s van de 

partnerbedrijven nog regelmatig moeten wennen aan 

het hebben van twee identiteiten: die van je werkgever 

en die van de samenwerking. 

Om uiteenlopende redenen wilden we gaan. Internatio-

naal vergelijk met peers, internationale focus op Neder-

land, bijdragen aan het tot stand komen van een inter-

nationale community en last but not least het vormen 

van groepsgevoel bij NGinfra-betrokkenen. Vandaar de 

wens voor een afvaardiging vanuit alle partners. En dat 

is bijna gelukt.

Het symposium ISNGI 2017 werd georganiseerd door 

ISNGI, een initiatief van onder meer University College 

London, de Universiteit van Oxford, Virginia Tech en 

de Technische Universiteit Delft. Het ISNGI pleit voor 

een wereldwijd infrastructuuronderzoeksprogramma 

over langetermijninfrastructuur in relatie tot ruimte-

lijke ordening. Het tweedaagse congres was de beëin-

diging van een reeks symposia en tevens een bijzonder 

moment: de launch van UKCRIC, een groot onder-

zoeksprogramma dat een centrale rol vervult in het 

infrastructuuronderzoek in het Verenigd Koninkrijk. 

Dit programma moet bijdragen aan de ontwikkeling 

van een meer resilient en adaptable infrastructuur, en 

heeft als doel te voorzien in meer toegankelijke, betaal-

bare en bruikbare diensten voor de hele bevolking. Dat, 

zo vindt professor Brian Collins als gastheer van het 

symposium, is niet alleen van belang voor het Verenigd 

Koninkrijk, maar heeft internationale betekenis. 

Naast de launch van UKCRIC bood het programma van 

de tweedaagse conferentie nog veel meer. Met aanwe-

zige afvaardigingen uit onder andere Amerika, Austra-

lië, Nieuw-Zeeland en Singapore was het een uitgelezen 

kans onze Hollandse werkwijze te spiegelen aan de rest 

van de wereld. Een terugblik in elf lessen. Londen
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Toegevoegde waarde van 
infrastructuur voor de 
Nederlandse economie 
in de periode 1995-2015

Wat is de waarde van de Nederlandse 
infrastructuur voor de samenleving? NGinfra en 
CBS voerden een experimentele studie uit. Een 
eerste stap in de richting van een antwoord op 
deze complexe vraag. 

Een aantal belangrijke 
achtergrondfeiten 

• De studie heeft betrekking op de di-
recte toegevoegde waarde van infrastruc-
tuur aan de economie, bezien vanuit een 
macro-economisch perspectief. 
• Omdat Infrastructuur niet als sector 
gedefinieerd is in de Standaard bedrijfs-
indeling (SBI), is deze vastgesteld aan de 
hand van relevante SBI-activiteiten en be-
drijfstakken. Hierbij is de functionaliteit 
die de infrastructuur vervult leidend (in 
plaats van de waarde van fysieke dijken, 
spoorlijnen, kabels en pijpleidingen). Het 
gaat dus over waterveiligheid, ener-
gie- en watervoorziening, transport van 
personen, goederen en data, telecommu-
nicatievoorzieningen en de hygiënische 
verwijdering en verwerking van afval en 
afvalwater. 
• Er zijn meerdere manieren om toege-
voegde waarde te berekenen. Toege-
voegde waarde vanuit productie wordt 
berekend door de totale waarde van de 
geproduceerde goederen en diensten te 
verminderen met de waarde van wat er 
bij de productie is verbruikt. 
Een andere manier om tot hetzelfde be-
drag te komen is het berekenen van de 
toegevoegde waarde vanuit inkomensvor-
ming. De waarde wordt dan opgebouwd 
vanuit beloningen voor werknemers, het 
bruto exploitatieoverschot en het saldo 
van niet-productgebonden belastingen 
en subsidies. Deze laatste methode is in 
deze studie gebruikt. 
• In dit onderzoek is zowel de toege-
voegde waarde voor de exploitatiefase 
als voor de non-exploitatiefase meegeno-
men. In de exploitatiefase gaat het om 
activiteiten waarbij direct gebruik wordt 
gemaakt van infrastructuur door exploi-
tanten. In de non-exploitatiefase gaat het 
om investeringen in infrastructuur zelf, 
gegenereerd door de producent van de 
investering.
• Er is géén rekening gehouden met 
indirecte effecten van investeringen in 
infrastructuur, terwijl deze aanzienlijk 
zijn. CBS toonde bijvoorbeeld eerder 
aan dat digitale infrastructuur en ICT-ka-
pitaal grote impact hebben op innovatie, 
concurrentie en internationalisering. •
 

Delfsto昀昀enwinning 
Winning van aardolie, 
aardgas en grondstof-
fen voor de bouw

Aardolie-industrie
Vervaardiging van cokesoven-
producten en aardolieverwerking

Waterbedr椀樀ven
Winning, behandeling 
en distributie van water

Telecommunicatie

Openbaar bestuur 
en overheidsdien-
sten (gerelateerd 
aan investeringen in 
de grond-, weg- & 
waterbouw)

15%13%

1%

11%

11%

2%

Afvalbeheer
Afvalwaterinzameling en –water- 
behandeling, sanering en overig  
afvalbeheer

4%
Vervoer 
Vervoer over land
Vervoer over water
Luchtvaart

27%
Opslag en dienst- 
verlening voor 
vervoer

16%

Energiebedr椀樀ven
Productie en distributie van –  
en handel in elektriciteit, 
aardgas, warmte en koude

1995

Non-exploitatie

5.624

Non-exploitatie

0,8%

Non-exploitatie

0,9%

Non-exploitatie

2.495

Totaal

70.570

Totaal

35.936

Exploitatie

64.946

Exploitatie

11,3%
Exploitatie

10,6%

Exploitatie

33.441

2015

Toegevoegde waarde van infrastructuur 
(in miljoenen euro)

B椀樀drage van infrastructuur aan  
totale toegevoegde waarde van  
de Nederlandse economie (%)

Aandeel per  
sector aan totale 
toegevoegde 
waarde (%)

Totaal 299.466.000.000 euro Totaal 613.652.000.000 euro

1995 2015
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Gezocht: manager 
van de infrastructuur 
der infrastructuren

INTERVIEW INTERVIEW

Professor Douglas Sicker: ‘Denk na over de infra-
structuur die sectoren verbindt, voordat het te laat is.’

Infrastructuren worden steeds afhankelijker van monitoring- en communicatietechnolo-
gieën, die het functioneren van individuele netwerken non-stop in de gaten houden. En 
via dwarsverbindingen zijn infrastructuren ook steeds afhankelijker geworden van elkaar. 
Dat brengt risico’s met zich mee, stelt de Amerikaanse hoogleraar Douglas Sicker. Een 
overkoepelende infrastructure of infrastructures die als controlerend lichaam over onze 
veiligheid waakt, bestaat echter nog niet. Sicker benadrukt de noodzaak tot gecoördi-
neerde actie en meer planning op deze paraplu-infrastructuur. Voor het te laat is..

S
limme sensoren die trillingen in waterleidin-

gen meten en op basis daarvan lekkage voor-

spellen. Spoorwissels die zelf aangeven wan-

neer ze dreigen te bevriezen. En kademuren 

die informatie verzenden over hun conditie. 

Het zijn slechts enkele voorbeelden van 

controle- en communicatiesystemen waarover 

onze infrastructuren beschikken. Douglas Sicker, Professor 

Computer Science aan de Carnegie Mellon University in 

Pittsburgh, maakt inframanagers bewust van de conse-

quenties. ‘Digitale technieken zijn de laatste jaren steeds 

geavanceerder geworden en doorgedrongen in reguliere 

operaties. Er is daarmee een wederzijdse afhankelijkheid 

ontstaan tussen technologie en traditionele systemen. Door 

digitalisering raken infrastructuren meer en meer verkleefd 

met elkaar. Er kan amper nog van geïsoleerde infrastruc-

turen gesproken worden. Een trend die je zou kunnen 

aanduiden als het Internet of Things (IoT).’

Afhankelijkheden
Wederzijdse afhankelijkheden tussen infrastructuren 

dateren niet van gisteren. Met de expansie van infrastruc-

turen sinds de tweede helft van de negentiende eeuw en 

(publieke) diensten die van infrastructuren gebruikmaken, 

Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer

‘Infra moet het altijd doen’ 18

Transitiekunde van Derk Loorbach

Hoe infrastructuur motor van transitie kan zijn 28

Liefs uit Londen

Lessen van het International Symposia for Next Generation 

Infrastructuresx 32

CBS-onderzoek 

Waarde van infrastructuur ruim 10 procent van het bbp 12

Een infrastructuur der infrastructuren

In gesprek met professor Douglas Sicker 24
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1 Test-Hyperloop in 
de polder?

De Vogelweg tussen Lelystad en 
Almere is de meest geschikte 
testlocatie voor een Hyperloop 
in Nederland. Dat blijkt uit een 
haalbaarheidsonderzoek, zo 
schrijft voormalig minister Schultz 
van Haegen aan de Tweede 
Kamer. 

De komende maanden worden 

plannen gemaakt voor de mogelijke 

aanleg van een testbaan. Deze moet 

vijf kilometer lang worden en gaat 

naar verwachting 120 miljoen euro 

kosten. Een Hyperloop kan personen 

en goederen verplaatsen met een 

snelheid van 1200 kilometer per 

uur. Een magneetzweefbaan in een 

buis zorgt voor een bijna-vacuüm. 

Elon Musk, de man achter Tesla 

en SpaceX, is de bedenker van de 

Hyperloop. 

De geschiktheid van de Vogelweg 

als testlocatie heeft onder meer te 

maken met de centrale ligging, de 

beschikbaarheid van grond en de 

aanwezigheid van innovatieve be-

drijven in de omgeving. Het zou het 

eerste lange testtraject zijn, naast de 

bestaande testbuis in Delft van slechts 

30 meter. 

De tests moeten onder andere meer 

duidelijkheid geven over de com-

merciële haalbaarheid van de Hyper-

loop en inzicht geven in het ontwerp 

ervan. 

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

Per 1 september is Lieve Declercq 
in dienst getreden als algemeen 
directeur van SPIE Nederland, een 
internationale technische dienstverle-
ner. Zij was sinds 2016 voorzitter van 
de Raad van Bestuur van NGinfra 
namens Vitens. Jelle Hannema, 
voormalig directeur Assetmanage-
ment, is haar opvolger in het bestuur. 
Ronald Paul (COO van Havenbedrijf 
Rotterdam) zal het voorzitterschap in 
de Raad van Bestuur van NGinfra op 
zich nemen.

In het Financieele Dagblad blikt Lieve De-

clercq terug op haar periode bij Vitens. 

Waarschuwend zegt zij: ‘Nederland is 

naïef.’ en ‘In Nederland is de helft van 

de waterbronnen kwetsbaar, en dat per-

centage neemt toe.’ Als oorzaken voor 

die kwetsbaarheid noemt zij als eerste de 

economisering van de ondergrond. 

Nog niet zo lang geleden waren er 

volgens Declercq maar twee spelers: 

drinkwaterbedrijven en de NAM voor 

gaswinning. Nu is daar van alles bij 

gekomen: warmte-koude opslag, geo-

thermie, afvalwateropslag. Als tweede 

oorzaak refereert ze aan landbouw, 

waardoor het gehalte aan organische 

stoffen in de bodem minder wordt. ‘De 

bodem wordt minder vruchtbaar en laat 

stoffen door die uiteindelijk in het drink-

water terecht komen.’ 

‘We zullen keuzes moeten maken’, zegt 

Declercq. Ze noemt het voorbeeld van 

gemeenten die geothermie willen en ook 

drinkwater. Bij geothermie-boringen wor-

den chemicaliën ingezet. Als daar iets 

misgaat, bestaat het risico dat drinkwater-

bronnen worden vervuild. ‘Moet je dan 

een stuk korte termijn economisch gewin 

laten lopen? Dat zijn keuzes die straks 

echt gemaakt worden. Economische be-

slissingen ten bate van de waterkwaliteit.’

2  ‘Nederland is naïef’

2
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3  Nieuw ministerie, extra gelden

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verliest een deel van 
haar werkterrein. Ruimtelijke ordening zal worden onderge-
bracht bij Binnenlandse Zaken en milieubeleid bij Economi-
sche Zaken en Klimaat.

IenM gaat verder onder de naam Infrastructuur en Waterstaat met 

bewindspersonen Cora van Nieuwenhuizen (minister) en Stientje 

van Veldhoven (staatssecretaris). IenW zet in op leefbaarheid en 

bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, 

schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige 

verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, 

beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht 

en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt 

Ien aan. Een aantal speerpunten als het gaat om infrastructuur en 

mobiliteit uit het regeerakkoord.

• Volgens het regeerakkoord wordt de komende drie jaar 2 miljard 

euro vrij gemaakt voor mobiliteit. En daarna nog eens 100 miljoen 

euro structureel. 

• Het huidige Infrafonds wordt een Mobiliteitsfonds. Aanpassing 

van de aparte gelabelde budgetten blijkt voorlopig niet mogelijk. 

Tot 2030 is het geld verdeeld tussen de traditionele modaliteiten: 

wegen, spoorwegen en water. 

• Schiphol krijgt extra geld voor een betere bereikbaarheid van de 

luchthaven. 

• Hoogste prioriteit hebben de knelpunten op de A4, A7 en A15 

in de Randstad. Ook de verkeersaders richting zuiden, oosten en 

noorden krijgen aandacht (A1, A2, A12, A28 en A58). 

• Een sterke focus op betere benutting, onderhoud en zelfrijdende 

emmissieloze auto’s.

• Rekeningrijden komt niet terug op de agenda. Wel worden pilots 

met alternatieve vormen van vervoer en betaling aangekondigd.

• Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer, middels het zoge-

noemde Maut-systeem (vergelijkbaar met buurlanden).

• Er komt 100 miljoen euro voor fietsinfrastructuur beschikbaar. Dat 

geld is voor nieuwe fietspaden en stallingen.

2.000.000.000
extra voor infrastructuur

29 nov. - 1 dec. 2017
International Summit  
Smart City 360º
Helsinki, Finland

15 maart 2018 
Nationale Conferentie Beheer  
en Onderhoud Infrastructuur
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, 

20 - 23 maart 2018  
Intertraffic Amsterdam 2018
RAI, Amsterdam, Nederland
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4 CO2 van Rotterdamse industrie 
naar zeebodem 

Een buizenstelsel moet door Rotterdamse industrie uit-
gestoten CO2 naar een lege gasbel in zee gaan voeren. 
Het Havenbedrijf wil investeren in deze infrastructuur en 
bedrijven aandringen mee te werken, meldt directeur Al-
lard Castelein. 

Chemische bedrijven die weigeren hun uitstoot te minimalise-

ren zijn niet langer welkom in het havengebied. CO
2
-afvang 

lijkt voor de echt zware industrie de enige manier om aan de 

richtlijnen te voldoen en energiebesparing of omschakelen op 

(groene) stroom gaat nog te traag. De opslag wordt daarom 

door Castelein bestempeld als ‘onmisbaar’.

Rotterdamse industriebedrijven is het grootste petrochemisch 

cluster van Europa en veroorzaakt ongeveer een vijfde van de 

totale CO
2
-emissie in Nederland. Landelijk energienetbeheerder 

Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN) overwegen beide 

ook bij te dragen aan het buizenstelsel. Onder de Noordzeebo-

dem moet de CO
2
 voor altijd opgesloten blijven. Een nog op te 

richten overheidsdienst dient de aansprakelijkheid te dragen, zei 

Castelein.

Het kabinet Rutte III wil dat de Nederlandse uitstoot met 49 

procent daalt ten op zichte van 1990. CCS, carbon capture 

and storage, wordt gezien als de belangrijkste methode om dit 

te behalen. In 2030 moet 18 miljoen ton CO
2
 van de industrie 

onder de grond zijn verdwenen.

5  Transparante laadpaal onthuld

Tijdens het Smart City Jaarcongres 
is de Transparante Laadpaal onthuld 
door Eindhovense burgemeester 
Jorritsma. Deze bijzondere laadpaal 
maakt de onzichtbare logica achter 
de stroomverdeling van ladende 
elektrische auto’s zichtbaar. 

De Transparante Laadpaal is een project 

van ElaadNL (kennis- en innovatiecen-

trum op het gebied van Smart Char-

ging), Alliander en is ontworpen door 

The Incredible Machine. 

Het project heeft als doel mensen meer 

te betrekken bij nieuwe technologie 

in de smart city en te laten zien welke 

invloed ze hebben op de toepassing. 

‘In de slimme stad worden voortdu-

rend keuzes gemaakt door middel van 

algoritmes. Hoe lang staat het stoplicht 

op rood? Wanneer gaan waar de 

straatlichten aan? Wie kan als eerste 

de meeste kilometers laden voor zijn 

elektrische auto?’, schrijft Alliander op 

haar website over de achtergrond van 

het project.

De Transparante Laadpaal maakt haar 

keuzes inzichtelijk voor de buitenwereld 

middels een display. Gebruikers kunnen 

hierop zien hoeveel stroom er beschik-

baar is en hoe deze verdeeld wordt 

over elektrische auto’s. Die verdeling kan 

afhangen van het type auto en hoe vol 

of leeg de accu op dat moment is. 

Het prototype gaat gebruikt worden voor 

demonstratiedoeleinden om de discus-

sie rondom transparantie aan te jagen. 

Daarbij zal mogelijk een pilotproject 

worden gestart waarbij de Transparante 

Laadpaal in de praktijk kan worden 

getest.
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6 ProRail sluit onderzoeks- 
programma ExploRail af

Met onder meer een tweedaags congres heeft ProRail 
onderzoeksprogramma ExploRail, een samenwerking 
tussen de spoorbeheerder en NWO, succesvol afgeslo-
ten. Het onderzoeksprogramma naar toekomstbesten-
dig spoor en samenwerking liep sinds 2012. 

Centrale hoofdvraag van het wetenschappelijk onderzoeks-

programma luidde: hoe maak je het Nederlandse spoor 

voor de toekomst zo goed mogelijk bestand tegen verstorin-

gen en hoe werken we daar met verschillende partijen opti-

maal in samen? Binnen twee onderzoekslijnen (Zelfdenkend 

Spoor en Whole System Performance) werden de laatste 

jaren 9 onderzoeksprojecten uitgevoerd door in totaal 19 

promovendi. 

Direct resultaat

Het programma leidde al direct tot concrete praktische resul-

taten. Innovatiemanager Chris Verstegen van ProRail: ‘Er is 

een aantal onderzoeken die grote praktijkwaarde hebben, 

zoals modellen en technieken om schade aan het spoor 

beter te kunnen voorspellen. Daarnaast zijn er belangrijke 

spin-offs die door ExploRail zijn ontstaan. Er is aan de TU 

Delft een onderzoekslab opgezet met een testopstelling 

waar de interactie tussen wiel en rail kan worden gesimu-

leerd en bestudeerd.’

Met de start van onderzoeksprogramma Responsive Inno-

vations (een samenwerking tussen NWO en NGinfra) blijft 

ProRail investeren in wetenschappelijk onderzoek. Verstegen: 

‘Ik denk dat we met ExploRail hebben laten zien dat de 

combinatie praktische toepasbaarheid en wetenschappelijk 

onderzoek heel waardevol is. Het instellen van research 

coaches vanuit de praktijk is daarin ongelofelijk belangrijk 

geweest. Niet alleen voor de begeleiding van de onderzoe-

kers, maar ook voor de interactie met de werkvloer.’

20 procent 
van de Nederlandse CO

2
-uitstoot komt uit de Rotterdamse haven



12 NGINFRAMAGAZINE

ONDERZOEK 

CBS-onderzoek naar de waarde van infrastructuur

Infrastructuur 
goed voor ruim 

10 procent 
van het bbp

Wat is een weg waard als 
niemand eroverheen rijdt?
Fotograaf: Huib Nederhof
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Infrastructuur in al haar vormen heeft grote invloed op ons dagelijks leven.  
Via infrastructuur komen we op ons werk en dankzij infrastructuur kunnen wij ons werk 
doen. En ook het onderhouden van sociale contacten lukt niet zonder infrastructuur. 

Voor onze verre voorouders was het zoeken naar water en brandhout zo ongeveer een 
dagtaak. Er bleef weinig tijd over voor het leveren van een bijdrage aan de ontwikke-
ling van de samenleving als geheel. Infrastructuur is dus van waarde. Maar hoe groot 
is die waarde? Een verslag van een zoektocht van NGinfra en het Centraal Bureau 

voor de Statistiek.
DOOR: MARGOT WEIJNEN EN MARIAN VAN DEN AKKER

I
Infrastructuur is onderdeel van het fundament 

waarop onze moderne samenleving is gebouwd. 

Naarmate samenlevingen ontwikkelen, verandert 

de definitie van infrastructuur. De oudste definitie 

verwijst naar het geheel van installaties en systemen dat 

nodig was voor militaire operaties. Geleidelijk werd de 

definitie verruimd naar ‘basisvoorzieningen en systemen 

die het land/een regio/de stad dienen’. 

Nog meer definities
Het toonaangevende Merriam-Webster woordenboek 

definieert infrastructuur meer specifiek als ‘een sys-

teem van openbare werken van een land, staat of regio’. 

Die definitie omvat zowel de traditionele economische 

infrastructuur zoals wegen, spoorwegen en elektriciteits-

centrales als de sociale infrastructuur, zoals scholen en 

ziekenhuizen. 

Echter, deze definitie voldoet niet meer. Veel van derge-

lijke voorzieningen zijn niet (meer) publiek, maar privaat. 

Ze zijn ook niet allemaal even toegankelijk voor alle leden 

van een samenleving. In een moderne economie met een 

hoge specialisatiegraad wordt de definitie van infrastruc-

tuur vaak opgerekt naar bijvoorbeeld financiële infrastruc-

tuur en kennisinfrastructuur. 

De definitie van infrastructuur is dus niet in beton ge-

goten. Die ontwikkelt zich met de ontwikkelingsfase van 

de economie. Infrastructuur is heden ten dage de sleutel 

voor het bereiken van de Sustainable Development Goals 

van de VN en blijft een sleutel voor de ontwikkeling van 

postmoderne samenlevingen zoals de onze. 

Toegevoegde waarde aan de samenleving
Naast de vraag naar de juiste definitie van infrastructuur, 

dringt een nog complexere vraag zich op: wat draagt 

infrastructuur precies bij aan de samenleving en de 

economie? Hoe kunnen we de waarde van infrastructuur 

uitdrukken? Kunnen we die meten? Hoe dan? 

Infrastructuur voegt op diverse terreinen waarde toe. Bij-

voorbeeld aan de volksgezondheid. Zonder gezond drink-

water en een hygiënische afvoer van afvalwater, had onze 

samenleving er heel anders voor gestaan. En zo kunnen 

we wel meer zaken noemen. Afvalwaterbehandeling 

houdt ecosystemen gezond; afvoer van huisvuil houdt 

steden gezond (de inwoners van Napels kunnen erover 

meepraten); elektriciteitscentrales die voor grote groepen 

mensen tegelijk de stroomvoorziening regelen, belasten 

het milieu een stuk minder dan wanneer we allemaal zelf 

ons eigen generatortje zouden neerzetten. 

Infra heeft bovendien een sociale dimensie. Voor alle 

burgers zijn algemene voorzieningen beschikbaar tegen 

een redelijke, gereguleerde, prijs. Dit is iets om in het 

achterhoofd te houden nu er steeds meer nieuwe manie-

ren worden ontwikkeld om decentraal, tot op individueel 

niveau, stroom op te wekken. Tot nu toe zijn de stimu-

leringsprogramma’s voor bijvoorbeeld zonnepanelen 

financieel binnen handbereik voor de ‘hogere inkomens’. 

Mensen met een lager inkomen hebben meestal het geld 

niet om zonnepanelen aan te schaffen. Via de belasting 

betalen zij echter wel mee aan stimuleringspremie’s waar 

ze zelf nooit voor in aanmerking kunnen komen. Hoe 

past dat in het idee dat infrastructuur draait om essen-

tiële voorzieningen die voor iedereen beschikbaar en 

betaalbaar moeten zijn? Een interessante discussie. 

Economische termen en assets
De meeste mensen spreken over de waarde van infra-

structuur in economische termen. Neem ons eigen land-

je. Zonder bescherming tegen hoogwater zouden juist de 

gebieden onder water staan die nu het meest bijdragen 

aan het bruto nationaal product. Maar ook de hogerge-

legen gebieden zouden economisch niet veel waard zijn 

als zij niet waren aangesloten op het elektriciteitsnet, 

telecomvoorzieningen, spoor- en weginfrastructuur. Voor 

de gehele economie is infrastructuur een kritische suc-

cesfactor. Wat trouwens niet wil zeggen dat het hele bruto 
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nationaal product te danken is aan de infrastructuur. 

Volgens de traditionele wetenschappelijke benadering 

is de bijdrage van infrastructuur aan de economie uit te 

drukken in de waarde van de assets. Dus de pijpleidin-

gen, wegen, spoorwegen en stations, kabels voor stroom 

en telecom, vliegvelden, havens, elektriciteitscentrales, 

hoogspannings- en telefoonmasten, kortom alles op, 

onder en boven de grond. De waarde van deze assets op 

zich vertelt echter niet het hele verhaal. Wat is een weg 

waard als niemand eroverheen rijdt? Wat is een spoorlijn 

waard als er geen treinen rijden en wat is een station 

waard waar nooit iemand in of uit de trein stapt? Wat is 

een gasleiding nog waard als de Nederlandse gemeenten 

in 2030 aardgasvrij willen zijn? 

Infrastructuur heeft pas waarde als het wordt gebruikt 

om huishoudens en ondernemingen te voorzien van 

diensten. Infrastructuur krijgt (meer)waarde door het ge-

bruik. Wegen, spoorwegen, stations, havens, vliegvelden, 

elektriciteits- en telecomvoorzieningen en alle systemen 

erachter, ze zijn pas echt wat waard als auto’s, treinen, 

schepen, vliegtuigen, fabrieken, bedrijven – mensen dus 

– ze gebruiken. 

Experimentele studie
In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek (CBS) heeft NGinfra laten onderzoeken wat infra-

structuur bijdraagt aan het Bruto Binnenlands Product 

(bbp). Infrastructuur is in dit onderzoek gedefinieerd 

als ‘de systemen die de samenleving en de economie 

voorzien van een aantal basisdiensten’. Die basisdiensten 

zijn:

• waterveiligheid en watermanagement

• energievoorziening (elektriciteit, brandstoffen en 

warmte)

• informatie- en telecommunicatiediensten (vast en mo-

biel)

• transport van personen en goederen (via wegen, water-

wegen, spoorwegen en door de lucht)

• drinkwatervoorziening

• afval(water) inzameling en behandeling 

In deze definitie is infrastructuur de hele hier opgesomde 

verzameling van basisvoorzieningen. Voor elk van die 

basisvoorzieningen is de hele primaire waardeketen mee-

genomen, van productie tot en met de levering van de 

basisdienst. Sociale infrastructuur is buiten beschouwing 

gelaten, die is grotendeels afhankelijk van de bovenge-

noemde verzameling infrastructurele voorzieningen. 

Voor het CBS was dit onderzoek een experimentele 

studie. Infrastructuur is zowel in nationale als in interna-

tionale onderzoeken nooit benoemd als een standaardca-

tegorie in de classificatie van industrie en bedrijfsleven. 

Infrastructuur moest dus als sector geconstrueerd wor-

den uit de bedrijfsactiviteiten en subactiviteiten die wel in 

de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) zijn gerubriceerd. In 

het onderzoek selecteerde het CBS uit de SBI die bedrijfs-

takken die onderdeel zijn van de productie- en leverings-

ketens van de genoemde basisdiensten. Meestal bestaat 

een activiteit uit verscheidene SBI-bedrijfstakken, maar 

omgekeerd bevatten SBI-bedrijfstakken ook activiteiten 

die niet toegerekend kunnen worden aan de infrastruc-

tuur. 

Voor de geselecteerde economische activiteiten die 

volgens de gehanteerde definitie toegeschreven kunnen 

worden aan de infrastructuur, is de directe toegevoegde 

waarde bepaald in basisprijzen. Opgeteld levert dat een 

benadering op van de totale toegevoegde waarde van de 

nationale infrastructuur als een systeem van basisvoor-

zieningen voor de nationale economie. 

12 tot 14 procent 
Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage van infrastruc-

tuur aan het bbp in de jaren 1995-2015 uitkomt op 12 tot 

14 procent. De bijdrage is gedurende die jaren behoor-

lijk stabiel; fluctuaties worden vooral veroorzaakt door 

fluctuaties in de olie- en gasprijzen. Als we die factoren 
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weglaten, komen we uit op een constante bijdrage van 

circa 10 procent aan het bbp. 

Directe waarde
Het is belangrijk om voor ogen te houden dat de studie 

uitsluitend heeft gekeken naar de directe toegevoegde 

waarde. Indirecte effecten, zoals bijvoorbeeld effecten 

van investeringen in de infrastructuur op de aantrek-

kingskracht van ons land als vestigingsplaats voor nieuwe 

bedrijvigheid, zijn niet meegenomen. Ook zitten de 

positieve gezondheidseffecten van onze gezonde drink-

watervoorziening er niet in. Aan de andere kan zijn ook 

negatieve effecten, zoals geluidshinder of luchtvervuiling, 

niet meegerekend. Het CBS maakt bovendien een onder-

scheid tussen de toegevoegde waarde als gevolg van de 

exploitatie van bestaande infrastructuur, en de imple-

mentatie van nieuwe infrastructuur. Niet heel verrassend 

scoort de toegevoegde waarde als gevolg van gebruik van 

infrastructuur verreweg het hoogst, dankzij investeringen 

die in het verleden al zijn gedaan. 

Op de internationale agenda
NGinfra is wereldwijd de eerste organisatie die onder-

zoek heeft laten doen naar de toegevoegde waarde van 

infrastructuur. Tijdens het International Symposium for 

Next Generation Infrastructure is een tipje van de sluier 

opgelicht voor een publiek van met name wetenschap-

pers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland 

en Singapore. Daarmee is dit vraagstuk internationaal 

geagendeerd. Het is belangrijk dat we het internatio-

naal met elkaar eens worden over de methode. Voor het 

vervolg van dit onderzoek hoopt NGinfra dat ook andere 

landen zullen aansluiten en dat kan alleen als we allemaal 

dezelfde standaardmethode hanteren. 

Ook wil NGinfra het onderzoek graag uitbreiden naar een 

langere tijdreeks. We zouden dit onderzoek niet alleen 

periodiek willen herhalen, maar ook terug willen kijken in 

de tijd vóór 1995. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat de 

SBI in de loop der jaren is aangepast. Een onderzoek over 

een periode van 20 jaar is een prima eerste aanzet, maar 

we weten allemaal dat de meeste infrastructuur veel langer 

meegaat. 

Kanttekening
Een onderzoek als dit heeft ook zijn beperkingen. Zoals 

gezegd zijn indirecte effecten van infrastructuur, zowel 

positief als negatief, niet meegenomen. Daarnaast zegt 

toegevoegde waarde ook weinig over de maatschappe-

lijke waarde van infrastructuur zoals de samenleving die 

ervaart. Een duidelijk voorbeeld daarvan vormt drinkwater. 

Volgens het onderzoek voegt drinkwater slechts enkele 

procenten aan waarde toe aan het bbp. Je hoeft geen groot 

wetenschapper te zijn om te begrijpen dat ongezond en 

onveilig drinkwater desastreus is voor de volksgezondheid 

en dus voor de economie. Voor immateriële waarden als 

‘eerlijkheid’, ‘transparantie’ en ‘kwaliteit van de leefom-

geving’ is ook geen plek in dit onderzoek. Die verkennen 

en onderzoeken we op andere manieren. We hebben de 

ambitie die te verhelderen via visualisaties en verhalen 

die een mooi startpunt kunnen zijn voor dialoog met de 

samenleving. 

De dialoog over de maatschappelijke waarde van infra-

structuur gaat veel verder dan de ad-hocdiscussies die 

opvlammen als een onderdeel van de infra ‘het even niet 

deed’. De dialoog moet gaan over de samenleving en eco-

nomie die we voor de toekomst willen en over de rol die 

infrastructuur daarin heeft. Infrastructuur is niet een doel 

op zichzelf, het is niets meer of minder dan een middel 

om het doel van een welvarende en veerkrachtige samenle-

ving te bereiken.  •

Het volledige onderzoeksrapport en de bijbehorende  

oplegnotitie zijn te downloaden op www.nginfra.nl.



16 NGINFRAMAGAZINE

I L LUSTRAT IE

Toegevoegde waarde van 
infrastructuur voor de 
Nederlandse economie 
in de periode 1995-2015

Wat is de waarde van de Nederlandse 
infrastructuur voor de samenleving? NGinfra en 
CBS voerden een experimentele studie uit. Een 
eerste stap in de richting van een antwoord op 
deze complexe vraag. 

Telecommunicatie

Openbaar bestuur 
en overheidsdien-
sten (gerelateerd 
aan investeringen in 
de grond-, weg- & 
waterbouw)

13%

11%

Opslag en dienst- 
verlening voor 
vervoer

16%

1995

Non-exploitatie
5.624

Non-exploitatie
0,8%

Non-exploitatie
0,9%

Non-exploitatie
2.495

Totaal
70.570

Totaal
35.936

Exploitatie
64.946

Exploitatie
11,3%

Exploitatie
10,6%

Exploitatie
33.441

2015

Toegevoegde waarde van infrastructuur 
(in miljoenen euro)

B椀樀drage van infrastructuur aan  
totale toegevoegde waarde van  
de Nederlandse economie (%)

Aandeel per  
sector aan totale 
toegevoegde 
waarde (%)

Totaal 299.466.000.000 euro Totaal 613.652.000.000 euro

1995 2015
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Een aantal belangrijke 
achtergrondfeiten 

• De studie heeft betrekking op de di-
recte toegevoegde waarde van infrastruc-
tuur aan de economie, bezien vanuit een 
macro-economisch perspectief. 
• Omdat Infrastructuur niet als sector 
gedefinieerd is in de Standaard bedrijfs-
indeling (SBI), is deze vastgesteld aan de 
hand van relevante SBI-activiteiten en be-
drijfstakken. Hierbij is de functionaliteit 
die de infrastructuur vervult leidend (in 
plaats van de waarde van fysieke dijken, 
spoorlijnen, kabels en pijpleidingen). Het 
gaat dus over waterveiligheid, ener-
gie- en watervoorziening, transport van 
personen, goederen en data, telecommu-
nicatievoorzieningen en de hygiënische 
verwijdering en verwerking van afval en 
afvalwater. 
• Er zijn meerdere manieren om toege-
voegde waarde te berekenen. Toege-
voegde waarde vanuit productie wordt 
berekend door de totale waarde van de 
geproduceerde goederen en diensten te 
verminderen met de waarde van wat er 
bij de productie is verbruikt. 
Een andere manier om tot hetzelfde be-
drag te komen is het berekenen van de 
toegevoegde waarde vanuit inkomensvor-
ming. De waarde wordt dan opgebouwd 
vanuit beloningen voor werknemers, het 
bruto exploitatieoverschot en het saldo 
van niet-productgebonden belastingen 
en subsidies. Deze laatste methode is in 
deze studie gebruikt. 
• In dit onderzoek is zowel de toege-
voegde waarde voor de exploitatiefase 
als voor de non-exploitatiefase meegeno-
men. In de exploitatiefase gaat het om 
activiteiten waarbij direct gebruik wordt 
gemaakt van infrastructuur door exploi-
tanten. In de non-exploitatiefase gaat het 
om investeringen in infrastructuur zelf, 
gegenereerd door de producent van de 
investering.
• Er is géén rekening gehouden met 
indirecte effecten van investeringen in 
infrastructuur, terwijl deze aanzienlijk 
zijn. CBS toonde bijvoorbeeld eerder 
aan dat digitale infrastructuur en ICT-ka-
pitaal grote impact hebben op innovatie, 
concurrentie en internationalisering. •
 

Delfsto昀昀enwinning 
Winning van aardolie, 
aardgas en grondstof-
fen voor de bouw

Aardolie-industrie
Vervaardiging van cokesoven-
producten en aardolieverwerking

Waterbedr椀樀ven
Winning, behandeling 
en distributie van water

15%

1%

11%

2%

Afvalbeheer
Afvalwaterinzameling en –water- 
behandeling, sanering en overig  
afvalbeheer

4%
Vervoer 
Vervoer over land
Vervoer over water
Luchtvaart

27%

Energiebedr椀樀ven
Productie en distributie van –  
en handel in elektriciteit, 
aardgas, warmte en koude
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CDS Rob Bauer:

‘Infra moet het  
altijd doen’

Net aangesteld als nieuwe Commandant der Strijdkrachten (CDS), marineman en de-
cennialange ervaring met complexe militaire operaties waar hij opviel om zijn strategi-
sche inzicht en leiderschap. Als iemand het thema van InfraTrends belichaamt (‘Samen 
op voorsprong’), is het luitenant-admiraal Rob Bauer. Op dinsdag 14 november sprak 
de CDS als hoofdspreker op het congres.  DOOR: JAN JAGER

D
e titel van de presentatie van Bauer luidt: Infra 

moet het altijd doen. En dat neemt Bauer zeer 

letterlijk. Want when the shit hits the fan, dan 

moet je eenheden kunnen verplaatsen. Daar 

gaat het om. Infrastructuur moet altijd 1) beschikbaar zijn. 

Daar raakt de wereld van Defensie aan de wereld van infra. 

Er zijn meer parallellen. Net als infrastructuur gaat het bij 

Defensie vaak ook over grote, langjarige investeringen in 

robuust materiaal en materieel dat tegen een stootje moet 

kunnen. Maar de samenleving verandert, niet zelden aan-

gejaagd door de techniek. Zo had Nederland in 1940 niets 

aan zijn waterlinie, waar de Duitsers overheen vlogen. 

Defensiemateriaal moet daarom 2) responsive of wendbaar 

zijn.

En dan is er nog de buitenwereld. Defensie lijkt dan een 

gesloten bolwerk met haar eigen middelen, eigen technie-

ken en een eigen cultuur; dat betekent niet dat ze samen-

werking met de buitenwereld afgelopen decennia heeft 

geschuwd. Vaak begon dat vanuit een materiaalbehoefte, 

maar steeds vaker komt samenwerking voort uit een 

besef dat Defensie op technologisch gebied wordt voorbij 

gestreefd door een nieuwe generatie whizzkids uit Silicon 

Valley. Voorsprong kan je enkel behouden door het samen 

te doen. Kortom: 3) samen op voorsprong.

Drie motto’s dus, die hieronder een voor een aan bod 

komen. Op het congres zal Bauer per motto een prikkelde 

stelling poneren aan de hand waarvan de deelnemers aan 

tafels met elkaar in dialoog gaan, met een plenaire terug-

koppeling en reactie van de CDS.
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Motto 1 Beschikbaarheid

Infra moet het altijd doen, en vanuit defensiebelang het liefst terstond 

beschikbaar zijn. Je weet immers nooit wanneer het nodig is. Maar 

dan moet Bauer iets van het hart. De prioriteit die de Nederlandse 

samenleving in onze defensiekracht stelde, kalfde na de val van de 

Muur af. Budgetten konden gespaard. ‘Vredesdividend’, werd gezegd. 

Achteraf beschouwd te voorbarig, vindt hij. ‘De aanslag op de MH17 

maakte de Nederlandse burger in één klap duidelijk dat we wel dege-

lijk kwetsbaar zijn. Rusland bleek na ruim twintig jaar toch niet onze 

partner te zijn. We hebben als NAVO een snelle reactiemacht opgezet. 

Dat is zelfs zover gegaan dat in de Baltische Staten nu NAVO-eenhe-

den zijn ontplooid.’

Maar voor transport van zwaar materieel ben je dan aange-

wezen op het spoor (‘onvoldoende bruggen zijn tegen-

woordig nog berekend op het dragen van tanks’, aldus 

Bauer). En het eigendom van de spoorinfrastructuur is 

door privatiseringen versnipperd. Dat alles belemmert 

de beschikbaarheid ervan voor defensiedoeleinden. 

Daar komt bij dat Defensie geen rijdend spoormaterieel 

bezit. Bauer: ‘Het verplaatsen van materieel is om deze 

en andere redenen gewoon heel lastig geworden. Je bent 

als Defensie in vredestijd ook gewoon maar een partij. Of je 

het nu leuk vindt of niet.’

Beschikbaarheid gaat ook over capaciteit. Want nogmaals: als de 

‘shit hits the fan’, dan moeten grote troepenmachten zich in snel 

tempo over een grote afstand kunnen bewegen. Daar is capaciteit 

voor nodig waarop in normale situaties geen beroep wordt gedaan. 

Stelling:  
‘Infra moet het 
altijd doen. Dat 

vraagt een zekere 
mate van overdi-
mensionering.’

CV

Luitenant-admiraal Rob Bauer 
(1962) begon zijn loopbaan in 
1981 bij het Koninklijk Instituut 
voor de Marine, waar hij tot of-
ficier zeedienst werd opgeleid. Hij 
vervulde verschillende operationele 
functies op zee, waaronder com-
mandant van het luchtverdedigings-
en commandofregat Zr.Ms. De 
Ruyter. In april 2011 werd Bauer 
bevorderd tot commandeur bij de 
Defensiestaf, waar hij aan de 
slag ging als souschef bij de 
directie Plannen. Elf maan-
den later werd hij directeur. 
Sinds september 2015 
vervulde Bauer de functie 
van plaatsvervangend Com-
mandant der Strijdkrachten 
(PCDS), waarvoor hij werd 
bevorderd tot vice-admiraal. 
Vanaf juli 2017 bereidde hij zich 
voor op zijn nieuwe functie als 
Commandant der Strijdkrachten. 
Bauer is sinds 5 oktober Defensies 
hoogste militair.
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Een zekere overdimensionering is daarom volgens Bauer 

noodzakelijk. ‘Een brug die een tank kan dragen, vol-

doende vrachtwagens om bijvoorbeeld een brigade met 

het materieel voor zo’n 4.000 militairen snel te kunnen 

verplaatsen naar het crisisgebied. In vredestijd worden 

fregatten ingezet voor bijvoorbeeld antipiraterij en anti-

drugs operaties. Daar zijn die fregatten niet primair voor 

ontworpen, maar  als de vrede echt op het spel staat, 

moet je zo’n fregat direct beschikbaar hebben om ermee 

te kunnen vechten. Je kunt het je niet permitteren om 

achter de feiten aan te lopen.’

In de infrawereld is de gedachte in zwang geraakt dat je 

door slim gebruik méér uit bestaande infra kunt halen, 

met slimme ICT-toepassingen zoals demand-control. 

Daarmee smeer je de vraag naar infracapaciteit over een 

bepaalde tijdspanne uit, waarmee al te grote pieken in 

de belasting worden voorkomen en infra minder groot 

uitgevoerd hoeft te worden.

Demand control werkt echter niet voor Defensie tijdens 

een crisis. Infra moet het gewoon doen en een zekere 

mate van overdimensionering kennen. 

Motto 2 Wendbaarheid
Infrastructuur is een langetermijninvestering, vaak voor 

50 jaar. Voor Defensie zijn investeringen ook voor de 

lange termijn. Tenminste: materieel is in eerste instantie 

voor de lange termijn bestemd, ook als de ‘vraag’ ver-

andert. Wat dat betreft kan Defensie staven op ervaring. 

Bauer noemt het F16 gevechtsvliegtuig. Ooit ontwikkeld 

voor het luchtgevecht, wordt het gevechtsvliegtuig nu 

vooral ook ingezet voor het ondersteunen van grondtroe-

pen. Natuurlijk waren daar aanpassingen voor nodig en is 

afgelopen decennia stevig in de machine en het personeel 

geïnvesteerd, maar de materiële ‘basis’ was op orde: het 

vliegtuig zelf. Dit is ook het uitgangspunt bij de bouw van 

een nieuw multi-purpose fregat, dat aanpasbaar is naar-

gelang de tijd erom vraagt. Bauer: ‘Het is gezien de onze-

Stelling: 
‘Infrastructuur is 
een langetermijn-

investering. Je moet 
daarom ook duide-
lijk kiezen waarin je 

niet investeert.’
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kerheid over wat de toekomst van ons vraagt ontzettend 

belangrijk dat je goede investeringsbeslissingen neemt en 

niet doorslaat met maatwerk. Als je de verkeerde keuzes 

hebt gemaakt, kan je dat nog lang achtervolgen. Je moet 

ook duidelijk kiezen waarin je niet investeert. Zo kopen 

wij complexe technologie steeds vaker in als dienst op de 

markt. En we realiseren ons dat we die technologie in een 

sneller tempo zullen moeten vervangen om de basis op 

orde te houden.’

Motto 3 Samen op voorsprong
Als de defensiebezuinigingen iets goeds hebben gebracht, 

dan is het wel de toenadering die is gezocht tot krijgs-

machten van bevriende staten en ook de civiele wereld. Zo 

werkt de militaire luchtverkeersleiding inmiddels samen 

met haar civiele evenknie en worden afspraken gemaakt 

over het civiele en militair gebruik van het luchtruim. Maar 

ook op technologisch vlak zoekt Defensie vaker de samen-

werking met de civiele wereld, bijvoorbeeld met startups. 

‘Vroeger was de militaire wereld vaak in de lead als het om 

nieuwe technieken ging. Veel innovaties, zoals het internet 

en GPS, kwamen uit de militaire wereld. Maar we moeten 

niet meer de illusie hebben dat wij op alle gebieden nog 

steeds de vernieuwers zijn. Er is inmiddels veel meer ken-

nis en kunde aanwezig buiten de militaire wereld en we 

zouden op achtstand raken als we daar geen gebruik van 

maken. Zo ontwikkelen we echt geen eigen defensietele-

foon, maar vragen we een externe leverancier een ro-

buuste versie te maken op basis van een bestaand model, 

aangevuld met defensiesoftware. Kortom: wij moeten als 

Defensie weten wat er op de markt te koop is en nog liever: 

samen met de markt tot innovaties komen, als partners. 

Outsourcen is achterhaald, partnerships hebben wat mij 

betreft de toekomst. Samen blijven we op voorsprong’. •

INTERVIEW

Stelling: 
‘Outsourcen is 
achterhaald, 
partnerships 
hebben wat 

mij betreft de 
toekomst.’
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Als beheerders en eigenaren van de Nederlandse 

infrastructuur zijn we er samen verantwoordelijk 

voor dat onze netten nu en in de toekomst goed 

functioneren en ons land bereikbaar blijft. We 

staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe 

maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat 

het in kan spelen op continue veranderingen en de 

vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande 

netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker 

uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust 

dat we deze kansen alleen samen kunnen benutten, 

omdat onze wederzijdse afhankelijkheid en de 

complexiteit zo groot zijn. Dat doen we in NGinfra.  

Wie we zijn

Binnen NGinfra werken wij, Havenbedrijf Rotterdam, 

Alliander, Rijkwaterstaat, Schiphol Group, ProRail en 

Vitens, samen als infrabeheerders en –eigenaren van 

de Nederlandse infrastructuur. We zijn een stichting en 

bestaan uit vier themacenters, een Raad van Inspiratie, 

een Programmaraad en een Programmabureau.  

Wat we doen

We delen en ontwikkelen kennis in themacenters, ini-

tiëren nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken en ver-

rijken de dialoog met de samenleving. Daarom brengen 

we het vakblad NGinfraMagazine op de markt en orga-

niseren we jaarlijks het congres NGinfraTrends.  

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 
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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?   

T H E M A C E N T E R 

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

WAARDE VAN  

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

T H E M A C E N T E R 

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

T H E M A C E N T E R 

TOEKOMST  

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

van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 

data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 

gebied is veel kruisbestuiving mogel椀樀k tus
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Gezocht: manager 
van de infrastructuur 
der infrastructuren

INTERVIEW

Professor Douglas Sicker: ‘Denk na over de infra-
structuur die sectoren verbindt, voordat het te laat is.’

Infrastructuren worden steeds afhankelijker van monitoring- en communicatietechnolo-
gieën, die het functioneren van individuele netwerken non-stop in de gaten houden. En 
via dwarsverbindingen zijn infrastructuren ook steeds afhankelijker geworden van elkaar. 
Dat brengt risico’s met zich mee, stelt de Amerikaanse hoogleraar Douglas Sicker. Een 
overkoepelende infrastructure of infrastructures die als controlerend lichaam over onze 
veiligheid waakt, bestaat echter nog niet. Sicker benadrukt de noodzaak tot gecoördi-
neerde actie en meer planning op deze paraplu-infrastructuur. Voor het te laat is..

S
limme sensoren die trillingen in waterlei-

dingen meten en op basis daarvan lekkage 

voorspellen. Spoorwissels die zelf aangeven 

wanneer ze dreigen te bevriezen. En kade-

muren die informatie verzenden over hun con-

ditie. Het zijn slechts enkele voorbeelden van 

controle- en communicatiesystemen waarover 

onze infrastructuren beschikken. Douglas Sicker, Professor 

Computer Science aan de Carnegie Mellon University in 

Pittsburgh, maakt inframanagers bewust van de consequen-

ties. ‘Digitale technieken zijn de laatste jaren steeds geavan-

ceerder geworden en doorgedrongen in reguliere operaties. 

Er is daarmee een wederzijdse afhankelijkheid ontstaan 

tussen technologie en traditionele systemen. Door digitali-

sering raken infrastructuren meer en meer verkleefd met 

elkaar. Er kan amper nog van geïsoleerde infrastructuren 

gesproken worden. Een trend die je zou kunnen aanduiden 

als het Internet of Things (IoT).’

Afhankelijkheden
Wederzijdse afhankelijkheden tussen infrastructuren dateren 

niet van gisteren. Met de expansie van infrastructuren sinds 

de tweede helft van de negentiende eeuw en (publieke) 

diensten die van infrastructuren gebruikmaken, zijn wederzi-
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jdse afhankelijkheden met het jaar 

gegroeid. Emery Roe en Paul Schul-

man onderscheiden in hun boek 

Reliability and Risk maar liefst zes 

gradaties van afhankelijkheden. Deze 

gaan van een relatief eenvoudig lineaire 

verband (bijvoorbeeld een spanning op 

een elektrisch netwerk die een pomp van een 

gemaal aandrijft) tot gecompliceerde, wederzijdse 

afhankelijkheden tussen infraonderdelen die onder één 

centrale coördinatie staan. 

De afhankelijkheid mag dan niets nieuws zijn, de mate 

waarin managers zich van deze complexe onderlinge afhan-

kelijkheden bewust zijn, verschilt sterk per sector. Sicker: 

‘Sommige infrasectoren – of het nu komt door bekwaam-

heid of door regelgeving – zijn zich er veel meer bewust van 

dan anderen. Zij stellen zich proactief op en zijn in staat 

over hun eigen schaduw heen te stappen. Andere sectoren 

zijn daarin minder vaardig en kunnen hierdoor bijkomende 

problemen ondervinden. Bijvoorbeeld omdat hun toekom-

stige infrastructuur niet voldoende veerkrachtig is ontwor-

pen.’

Over het algemeen beschouwen infrabeheerders hun weg, 

kabel of haven nog te vaak als geïsoleerde infrastructuren, 

ook de digitale component. Sicker: ‘Veel van de huidige 

IoT-infrastructuur heeft zichzelf organisch en in silo’s 

ontwikkeld. Het is geen gecoördineerd geheel en niemand 

ziet erop toe hoe deze netwerken elkaar beïnvloeden.’ De 

Amerikaanse professor hamert daarom op een infrastructure 

of infrastructures: een virtuele laag die over de bestaande 

infrastructuren waakt en deze voortdurend monitort en 

controleert. En in aanvulling daarop de samenleving ervan 

verzekert dat haar netwerken voldoende veerkrachtig zijn. 

Sicker: ‘De vraag is wie dit zal gaan ontwikkelen, managen 

en reguleren. Wie neemt de lead?’

Organisch of gestuurd
Terug naar Roe en Schulman. Zij stellen dat in het tijdperk 

van IoT niet de centrale coördinatie van infrastructuurcom-

ponenten dominant is. Deze wordt omvergeworpen door in-

frastructuurcomponenten die di-

rect met elkaar communiceren. 

Schulman onderstreepte in een 

eerder interview in NGinfraMaga-

zine dat ‘deze vorm van horizon-

tale verbinding zorgt voor enorme 

kansen, maar tegelijkertijd enorme 

en grotendeels onontdekte risico’s met 

zich meebrengt’. Met dit in het achterhoofd 

hebbende, is het infrastructure of infrastructures dan 

geen laag die zichzelf evolueert? 

‘Niet noodzakelijkerwijs’, reageert Sicker. ‘Een betere bena-

dering is de ontwikkeling van deze virtuele laag gepland 

te coördineren tússen de bestaande sectoren. Dit vereist 

mogelijk interventies op het gebied van regelgeving, bijvoor-

beeld om het mogelijk te maken dat onafhankelijke derde 

partijen – over bestaande bedrijven heen – infrastructuren 

monitoren. Bijkomend voordeel: sommige traditionele in-

frabeheerders zullen ook niet beschikken over de kennis die 

nodig is om deze gecoördineerde cyberinfrastructuur correct 

te kunnen beheren. Om de risico’s te begrijpen en te kunnen 

beheersen is planning nodig.’ 

Rendundantie ‘absoluut niet genoeg’
De risico’s zijn aanzienlijk. Sicker en zijn onderzoeksteam 

zijn nauw betrokken bij een aantal grote bedrijven die zich 

hier mee bezig houden. Samen proberen zij de risico’s beter 

te begrijpen en mitigatiestrategieën te ontwikkelen voor het 

integreren van IoT in traditionele ‘niet-verbonden’ infrastruc-

tuur. Sicker: ‘Monitoring- en communicatietechnologieën 

hebben eigen kwetsbaarheden, waardoor problemen kunnen 

ontstaan. Het verhogen van redundantie van de syste-

men is de klassieke oplossing hiervoor, maar absoluut niet 

voldoende. De gevolgen zijn namelijk veel groter dan het 

ongemak van systeemfalen.’

Sicker refereert in dit verband aan autonoom vervoer (weg-

verkeer of scheepvaart). ‘Een prachtige ontwikkeling, maar 

met een keerzijde. Wat als een hacker de controle overneemt 

over autonome bussen die tijdens spitsuur door een druk 

stadscentrum rijden? Of wat als een programmeerfout 

‘De gevolgen  
zijn veel groter dan 
het ongemak van 

systeemfalen’



NGINFRAMAGAZINE  27

INTERVIEW

ervoor zorgt dat een voertuig 

op onverwachte manieren gaat 

reageren?’ 

Het zijn de scenario’s waar we 

liever niet aan denken, maar invest-

eren in het tegengaan van ‘ongewen-

ste bijwerkingen’ van de adoptie van 

nieuwe technologie is net zo belangrijk als 

in de technologie zelf, volgens Sicker. ‘Ik wil niet 

overkomen als doemdenker, maar vanwege de poten-

tiële impact van IoT en de significante sociale schade die 

erdoor zou kunnen ontstaan, is gecoördineerde actie echt 

onvermijdelijk. We moeten gezamenlijk een plan maken en 

het gesprek aangaan over hoe we daarmee omgaan. Geluk-

kig vinden deze gesprekken nu plaats. Daarnaast is er nog 

veel onderzoek nodig is om te voorkomen dat systemen zich 

op een onverwachte manier gaan gedragen.’

Veilig door kunstmatige intelligentie
Eén van de kernvragen in de onderzoekspraktijk van 

Sicker is hoe aan digitale infrastructuren intelligentie op 

zo’n manier kan worden toegevoegd, dat het systeem zelf 

storingen en aanvallen kan oplossen. Met andere woorden: 

autonomous security. Het is volgens hem realistisch dat 

infrastructuren in de toekomst zelf beslissingen nemen op 

basis van aangeleverde data en gegevens. En zelfs nog een 

stap verder, infrastructuren zichzelf moeten kunnen verde-

digen op het moment dat cybercriminelen het erop gemunt 

hebben. ‘Een ontwikkeling als dit vereist een hoge mate van 

vertrouwen in de juistheid van de gegevens en daarmee in 

de veiligheid van het systeem. Wie zegt mij dat die gegevens 

niet gemanipuleerd zijn? Niemand moet er aan denken dat 

vijandige partijen aan informatie kunnen rommelen, en 

daarmee invloed hebben op vitale infra als waterwerken of 

luchtverkeersleiding.’ 

Kunstmatige intelligentie is daarop het antwoord. Systemen 

kunnen zichzelf leren in te schatten of gegevens, bestanden 

of instellingen gemanipuleerd zijn. Sicker: ‘Dit vereist ‘ervar-

ing’. De machines moeten de patronen van cybermisdaad 

leren herkennen doordat ze er 

vaker mee te maken hebben ge-

had. Maar zelfs dan is vertrouwen 

en veiligheid van het systeem iets 

dat als het ware moet worden ‘mee-

ontworpen’ in de architectuur van de 

infrastructuur.’

Sectoraal
De vraag blijft wie verantwoordelijk is voor de eerder 

genoemde paraplu-infrastructuur. Wie houdt het toezicht 

op de infrastructure of infrastructures? Met het aansnijden 

van deze laatste vraag, raakt Sicker aan de kern van zijn 

boodschap. ‘Het is momenteel de overheid die toeziet op 

infrabedrijven op verschillende schaalniveaus. Ministeries 

zien op nationaal niveau toe op spoor- en weginfrastructuur, 

de waterschappen decentraal op de waterveiligheid. Maar 

de manier waarop we dit toezicht hebben georganiseerd is 

hoofdzakelijk sectoraal, terwijl problemen zich horizontaal 

manifesteren. Incidenten kunnen op deze manier niet goed 

worden gemonitord en gecontroleerd.’

En dat niet alleen. Inframanagers zijn volgens Sicker ook 

bezorgd over de retrospectieve manier van kijken naar 

risico’s. Er worden achteraf modellen gemaakt op basis van 

historische gegevens, in plaats van vooraf de risico’s mee te 

nemen in het ontwerp, stelt hij. Sicker’s advies aan de infra-

managers: ‘Heroverweeg de invoering van een geïntegreerd 

leveringsmodel. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerking-

sovereenkomsten te sluiten over hoe deze infrastructuur 

gezamenlijk kan worden beheerd. Het is niet ondenkbaar 

dat er nieuwe particuliere infrastructuurbedrijven worden 

opgericht die zich uitsluitend richten op het opzetten van de 

verbindingen tussen individuele infrastructuren. In Engeland 

gebeurt dit al in de vorm van een vanuit de overheid aanges-

tuurde agency. Die beheert de paraplu-infrastructuur.’ Sicker 

benadrukt de noodzaak deze stap nu te zetten. ‘Denk vooraf 

na over de infrastructuur die sectoren verbindt, voordat het 

te laat is.’ •

‘Heroverweeg de 
invoering van een 

geïntegreerd
leveringsmodel’
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Infrastructuur, motor 
van transitie
Voor elke euro in asfalt, ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit. Deze maat-
regel had professor Derk Loorbach liever gezien in het regeerakkoord van Rutte III. 
‘Hoe langer we vast blijven houden aan oude regimes, des te disruptiever worden 
grote maatschappelijke ontwikkelingen’, waarschuwt hij. ‘Investeringen in radicale 
alternatieven en samenwerking zijn absoluut noodzakelijk, om te voorkomen dat we 
straks met een infrastructuur opgescheept zitten die nauwelijks gebruikt wordt.’ 

DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM 

In gesprek met één van de grondleggers van de Transitiekunde
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E
nergietransitie, Internet-of-

Things, Industrie 4.0, circu-

laire economie: we worden 

overspoeld met transities. 

Maar zijn het échte transities of 

slechts optimalisaties van bestaande 

systemen? ‘Over die vraag gaat transi-

tiekunde’, legt Derk Loorbach, profes-

sor socio-economische transities en 

directeur van het Dutch Research 

Institute For Transitions (DRIFT) aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam, 

uit. En hoe traag ontwikkelingen in 

onze sector soms ook lijken te gaan, 

infrastructuur kan functioneren als 

de motor van transities. ‘Mits we de 

patronen vroegtijdig herkennen en 

daarop durven te anticiperen’, stelt 

Loorbach. 

Optimalisatie of structurele 

verandering 

Een transitie is een structurele maat-

schappelijke verschuiving. Een ontwik-

keling die bestaande systemen in de 

samenleving kan ontwrichten. De 

overgang van vervoer met paard-en-

wagen naar de auto is een voorbeeld 

van een dergelijke verschuiving in 

relatie tot mobiliteit. In de energiesec-

tor kennen we ze ook uit het verleden. 

Denk aan de overstap van kolen naar 

gas voor het verwarmen van huizen. 

Beide transities zijn onderdeel van 

de industriële revolutie waar in totaal 

meer dan honderd transities aan zijn 

toegeschreven in de wetenschap-

pelijke literatuur. Of een initiatief 

onderdeel is van een structurele ver-

andering of ‘slechts’ een optimalisatie 

van het bestaande systeem betreft, is 

soms lastig te beoordelen. Loorbach: 

‘Autodeelsystemen lijken een maat-

schappelijke verschuiving, maar kun-

nen op korte termijn ook slechts een 

optimalisatie zijnvan het bestaande 

systeem van autovervoer. Maar als het 

onderdeel is van een bredere over-

gang van bezit naar gebruik, kan het 

bijdragen aan een echte transitie.’

Schoksgewijs 
Ontwrichtende transities zijn in veel 

gevallen te herkennen aan dezelfde 

mechanismen en patronen. En dat 

maakt het bestuderen ervan ook een 

internationaal wetenschappelijk veld: 

transitiekunde, met speciale aandacht 

voor de vraag of je transities kunt 

sturen of controleren.

Loorbach bekijkt grote maatschappe-

‘Een ontwikkeling
die bestaande

systemen in
de samenleving
kan ontwrichten.

Dat is een transitie’



lijke veranderingen door een acade-

mische bril. Of dat nu de zorg, de 

energiebranche, de financiële sector of 

infrastructuur betreft. ‘Sectoren rich-

ten we op een vaste manier in, met 

eigen routines, patronen en wetma-

tigheden. Elke sector heeft in de loop 

der jaren een dominante manier van 

denken, werken en organiseren ont-

wikkeld. Zie het als een stabiel regime 

dat functioneert. Dit regime willen we 

onder invloed van maatschappelijke 

ontwikkelingen en trends optimalise-

ren om het in stand te houden. Op 

de korte termijn logisch, maar op de 

lange vaak problematisch. Dan wordt 

onderhoud steeds duurder en zullen 

de alternatieven die er zijn uiteindelijk 

toch doorbreken. Daardoor doen we 

gigantische desinvesteringen en wor-

den disruptieve ontwikkelingen alleen 

maar disruptiever.’

Vroegtijdig herkennen 
Let wel, op basis van onderzoek uit dit 

wetenschappelijk veld kunnen we niet 

voorspellen hoe de maatschappij gaat 

veranderen. Loorbach: ‘We kunnen de 

dynamiek van transities herkennen. 

Uitgangspunt is dat maatschappelijke 

stelsels zich schoksgewijs ontwik-

kelen: lange perioden van stapsge-

wijze verbetering van het bestaande 

worden afgewisseld door korte hevige 

perioden van structurele verschuivin-

gen naar een nieuw evenwicht. Die 

verschuivingen gaan vaak met chaos 

en conflict gepaard. Een regime kent 

namelijk een eigen cultuur en een 

structuur die volledig is afgestemd op 

de functies waar het voor dient. Een 

transitie is feitelijk een overgang naar 

een ander regime. Dan moet je de 

oude routines, patronen en wetmatig-

heden die daarbij horen dus loslaten. 

Anders ben je het regime in stand aan 

het houden.’

Een signaal waaraan we structurele 

veranderingen herkennen, zijn het 

ontstaan van alternatieven voor de 

mainstream. Deze worden aangebo-

den door experimenterende organisa-

ties in nichemarkten, stelt Loorbach. 

Denk aan de bitcoin als betaalmiddel. 

Een reactie op het falen van het regi-

me van de financiële sector. Loorbach: 

‘Deze experimenten zijn in de meeste 

gevallen op zichzelf niet voldoende 

voor een transitie, maar kunnen 

leiden tot een hoge maatschappelijke 

druk om bestaande systemen te ver-

anderen. Als deze druk niet meer door 

het bestaande systeem kan worden 

opgevangen en er voldoende levens-

vatbare alternatieven zijn, ontstaat na 

verloop van tijd – en na een periode 

van weerstand en chaos – een nieuw 

regime.’

Het roer om
Op dit moment zitten we midden in 

meerdere transities. Volgens Loor-

bach zijn er allerlei signalen dat ‘ons 

dominante op groei gebaseerde, 

economische model vastloopt’. Hij 

stelt: ‘Het systeem kraakt. Dat zien we 

aan de druk op, fossiele, grondstoffen, 

de stagnatie van economische groei, 

fileproblematiek, de roep om klimaat-

adaptieve oplossingen, decentralisatie 

in allerlei domeinen, noem maar op. 

Dat zijn duidelijke signalen waaraan 

een transitie te herkennen is. Op veel 

domeinen bevinden we ons al in de 

fase van structurele en schoksgewijze 

verandering, maar we handelen er nog 

niet naar. Bestaande instituties als 

banken, zorginstellingen en ook infra-

beheerders zijn nog niet voldoende in 

BESCHOUWING
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staat om hun eigen regime los te laten 

en blijven zich richten op efficiencyop-

lossingen.’

Met name in de infrastructuursector is 

dit gevaarlijk. ‘Er gaat enorm veel geld 

om in infrastructuur(ontwikkeling). Er 

valt dus ook heel veel in te verliezen. 

Dit wordt versterkt door de lange-

termijnhorizon waarop inframana-

gers handelen. Sommige leidingen 

moeten meer dan 100 jaar mee gaan. 

Nieuwbouwhuizen voorzien van fos-

siele installaties betekent dat je de 

komende decennia gebonden bent 

aan een technologie die nu al outdated 

is. Hoe langer je vast blijft houden 

aan oude regimes, des te disruptie-

ver worden grote maatschappelijke 

ontwikkelingen.’

Infrastructuur is een van de cruci-

ale elementen die een regime kan 

doorbreken, maar dit gebeurt nog niet 

of te weinig. Een voorbeeld. ‘We zijn 

volledig gewend geraakt aan het feit 

dat we overal maar kunnen komen 

met de auto. Daar hebben we het hele 

systeem en de infrastructuur op inge-

richt. Parkeergarages in stadscentra, 

ringwegen, naadloze ontsluitingen. In 

het licht van huidige ontwikkelingen, 

zoals fileproblematiek, CO2-reductie 

en gezonde lucht, willen we de auto 

juist verbannen uit de stadcentra. Dat 

doen we op dit moment door parke-

ren duurder te maken en alternatieven 

als de trein te promoten. Optimalisa-

tiemaatregelen. We gooien het roer 

niet radicaal om door enkel nog te in-

vesteren in mobiliteitsdiensten, collec-

tieve systemen, deelmobiliteit, fietsen 

en lightrail. We houden het regime in 

stand’, licht Loorbach toe. 

Oude wijn in nieuwe zakken
Onlangs publiceerde het nieuwe 

kabinet-Rutte III zijn regeerakkoord 

‘Vertrouwen in de toekomst’. Een 

aantal speerpunten als het gaat om 

infrastructuur: er wordt de komende 

drie jaar cumulatief 2 miljard euro 

extra uitgetrokken voor nieuwe infra-

structuurontwikkeling, met daarbo-

venop een structurele verhoging met 

100 miljoen euro. De extra financiële 

middelen worden ingezet voor de 

aanpak van knelpunten A4, A7, A15 in 

de Randstad en de verkeersaders van 

en naar het zuiden, oosten en noor-

den (A1, A2, A12, A28 en A58). Het 

kabinet gaat daarnaast door met de 

aanleg van ontbrekende schakels in 

het wegennet, zoals de verlengde A15, 

de A13-A16, de Blankenburgverbinding 

en de Ring Utrecht. Tot 2030 zijn de 

financiële middelen verdeeld tussen 

de traditionele modaliteiten: wegen, 

spoorwegen en water. Pas vanaf 2030 

staat niet langer de modaliteit maar 

de mobiliteit centraal.

Een ‘vreemde mix van business as 

usual en een vleugje vernieuwing in 

de verre toekomst’ reageert Loorbach. 

‘Natuurlijk, de aanwezigheid van 

knelpunten en problemen is evident 

en dat de publieke en lobbydruk hoog 

zijn, kunnen we niet ontkennen. De 

keuze voor extra investeringen in as-

falt is verklaarbaar, maar het verleden 

leert ons dat dit tenminste gepaard 

moet gaan met een even serieuze 

inzet op en investeren in radicale 

alternatieven. Wat volgens mij als een 

soort balansbegroting ingevoerd zou 

moeten worden is voor elke euro in 

asfalt ook een euro in emissieloze col-

lectieve mobiliteit. Maar dat zie ik nog 

niet gebeuren.’

Juist op momenten dat we in transitie 

zijn is samenwerking noodzakelijk 

en onvermijdelijk volgens Loorbach. 

‘Niet enkel om de voordelen van 

synergie tussen infrabeheerders te 

herkennen en te benutten, maar 

vooral om te voorkomen dat we straks 

met een infrastructuur opgescheept 

zitten die nauwelijks gebruikt wordt. 

De vraag die je nu gezamenlijk moet 

beantwoorden is hoe je netwerken 

kunt inzetten om de overgang naar 

een nieuw regime in gang te zetten. 

Waar zit de flexibiliteit in de manier 

waarop infrastructuur wordt gebruikt? 

Wegdek, spoor en water zijn geen 

doel op zich, dus zo moeten we het 

ook niet behandelen. Zijn er moge-

lijkheden om gebruikers ervan, net 

als in de energiesector gebeurt, een 

medeproducerende rol te geven in 

plaats van infra enkel aan te bieden 

voor consumptie? Met dit uitgangs-

punt kan je niet anders dan gezamen-

lijk uit te zoeken hoe je dit faciliteert, 

welke regels nodig zijn en waar 

technologische innovatiebehoefte zit. 

En tegelijkertijd moet je de ruimte in 

de organisaties creëren om culturen, 

wetmatigheden en patronen los te 

laten, zodat er nieuwe regimes mogen 

ontstaan.’ •

Prof. Dr. Derk Loorbach (1975) 
is directeur van het Dutch Research 
Institute for Transitions (DRIFT) en hoog-
leraar socio-economische transities 
aan de Erasmus Universiteit.
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International Symposium for Next Generation Infrastructures (ISNGI)

Elf lessen 
uit Londen
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Van 11 tot en met 13 september vond het International Symposium for Next 

Generation Infrastructures (ISNGI) plaats in de Engelse hoofdstad London. 

Een uitgelezen kans het Nederlandse NGinfra internationaal op de kaart te 

zetten. En dat hebben we gedaan en we leerden er zelf ook van. Dit zijn de 

lessen uit Londen.

DOOR: DE CONGRESBEZOEKERS

M
et een delegatie van twaalf NGinfra’ers 

naar London. Dat bleek nog niet vanzelf-

sprekend. Immers de NGinfra-identiteit 

is nog niet wijdverspreid. We zijn nog 

een youngster, een start-up waar alle collega’s van de 

partnerbedrijven nog regelmatig moeten wennen aan het 

hebben van twee identiteiten: die van je werkgever en die 

van de samenwerking. 

Om uiteenlopende redenen wilden we gaan. Interna-

tionaal vergelijk met peers, internationale focus op 

Nederland, bijdragen aan het tot stand komen van een 

internationale community en last but not least het vor-

men van groepsgevoel bij NGinfra-betrokkenen. Vandaar 

de wens voor een afvaardiging vanuit alle partners. En 

dat is bijna gelukt.

Het symposium ISNGI 2017 werd georganiseerd door 

ISNGI, een initiatief van onder meer University College 

London, de Universiteit van Oxford, Virginia Tech en de 

Technische Universiteit Delft. Het ISNGI pleit voor een 

wereldwijd infrastructuuronderzoeksprogramma over 

langetermijninfrastructuur in relatie tot ruimtelijke orde-

ning. Het tweedaagse congres was de beëindiging van 

een reeks symposia en tevens een bijzonder moment: de 

launch van UKCRIC, een groot onderzoeksprogramma 

dat een centrale rol vervult in het infrastructuuronder-

zoek in het Verenigd Koninkrijk. Dit programma moet 

bijdragen aan de ontwikkeling van een meer resilient en 

adaptable infrastructuur, en heeft als doel te voorzien 

in meer toegankelijke, betaalbare en bruikbare diensten 

voor de hele bevolking. Dat, zo vindt professor Brian 

Collins als gastheer van het symposium, is niet alleen 

van belang voor het Verenigd Koninkrijk, maar heeft 

internationale betekenis. 

Naast de launch van UKCRIC bood het programma van 

de tweedaagse conferentie nog veel meer. Met aanwe-

zige afvaardigingen uit onder andere Amerika, Australië, 

Nieuw-Zeeland en Singapore was het een uitgelezen 

kans onze Hollandse werkwijze te spiegelen aan de rest 

van de wereld. Een terugblik in elf lessen. 
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Les 1 van Mark de Bruijne

Nut en de noodzaak van infrastructuur 
staat in Engeland sterker op de kaart

Themacenterlid van Beschikbaarheid Mark de Bruijne (TU 

Delft), een van de congresbezoekers namens NGinfra, con-

stateerde tijdens het congres dat ‘… het nut en de noodzaak 

van infrastructuur in Engeland sterker op de kaart lijken te 

staan dan bij ons. De hoeveelheid projecten en activiteiten 

op het terrein van infrastructuur is overweldigend. Een mooi 

concreet voorbeeld is een project dat begon als onderzoek 

om gaten in de weg te voorkomen. In Engeland vormen deze 

ergernis nummer één onder weggebruikers. Dat is uitge-

mond in een grootschalig project om de interactie tussen 

infrastructuren en grondcondities in kaart te brengen. Dit 

leverde ook nog eens een tool op om de juiste beslissingen 

te nemen.’ 

Les 2 van Giel Jurgens

Nederland moet zich hard maken voor 
Topsector Infrastructuur
Ook Giel Jurgens, lid van Themacenter Beschikbaarheid 

namens de Rotterdamse Haven, is onder de indruk van het 

uitgebreide onderzoeksprogramma van UKCRIC: ‘We moeten 

ons in ons land inzetten om infrastructuur door de overheid 

tot topsector te laten benoemen. Dat biedt de mogelijkheid 

om sneller goede, eventueel branchegerelateerde, initiatieven 

op te pakken en uit te voeren.’ 

Les 3 van Margot Weijnen

We kunnen leren van de Engelse mo-
dellen en de beschikbaarheid van infor-
matie
Wetenschappelijk directeur van NGinfra Margot Weijnen kijkt 

met waardering naar de grootschalige onderzoeksprogram-

ma’s van het Verenigd Koninkrijk. ‘Naast het UKCRIC-consor-

tium is er een UK Infrastructure Transitions Research Con-

sortium – UK ITRC – gevormd door zeven toonaangevende 

Britse universiteiten, onder leiding van professor Jim Hall 

van de Oxford University. Dit consortium heeft een integraal 

model gebouwd van het nationale ‘systeem-van-infrastruc-

tuursystemen’. Met dit model kan zichtbaar gemaakt worden 

waar de knelpunten zitten in het Britse infrastructuursysteem 

en hoe storingen in een deelsysteem doorwerken naar andere 

sectoren en regio’s. Het wordt inmiddels door de National 

Infrastructure Commission gebruikt in scenariostudies en 

om investeringsprojecten te prioriteren.’ En dat niet alleen, 

een uitbreiding van het model is in de maak. ‘Het nationale 

model wordt uitgebreid met de internationale verbindingen. 

En omdat er zoveel decentrale infrastructuurontwikkeling 

plaatsvindt, willen ze het ook uitbreiden naar lagere schaal-

Singapore
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Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur 

bij Rijkswaterstaat, sprak als enige 

spreker van ISNGI vanuit de kant van 

de netwerkbeheerders. Een korte indruk 

van zijn speech, waarin hij de urgentie 

en noodzaak van samenwerking en ken-

nisdeling aanstipte.

‘Rijkswaterstaat is zich er zeer van 

bewust dat eigen infrastructuurnetwerken 

steeds afhankelijker zijn van andere in-

frastructuren. Ik denk aan elektriciteits- en 

digitale netwerken voor het beheer van 

onze systemen. Zonder die twee geen 

verkeersmanagement, geen werkende 

stormvloedkeringen en geen proactieve 

earlywarningsystemen.’ 

Naast afhankelijkheden benadrukt 

Brandsen ook de overeenkomsten tussen 

netwerken in zijn internationale optreden. 

‘Ook al hebben we als infrabeheer-

ders te maken met totaal verschillende 

technologie en hardware, de systema-

tiek erachter komt voor een groot deel 

overeen. Iedereen heeft vraagstukken 

over assetmanagement en de beschik-

baarheid van infrastructuur. Ook de 

aanbesteding en financiering van nieuwe 

infrastructuur staan bij iedere beheerder 

op de agenda. We streven naar beter 

gebruik en iedereen wil flexibel kunnen 

inspelen op de veranderende vraag 

naar aanbod van infra. Dus maken we 

onze netwerken meer intelligent en laten 

we ze steeds meer data verzamelen. En 

kloppen we met vragenlijsten aan bij 

de gebruikers van onze netwerken. Alle 

data en antwoorden die deze acties op-

leveren, leiden weer tot nieuwe vragen. 

Over robuustheid versus flexibiliteit. Over 

het gebruik van al die data versus cyber-

veiligheid. En over het in stand houden 

van huidige netwerken versus nieuwe 

technieken. Krijgt zelfrijdend vervoer een 

zelfvoorzienend energiesysteem of inves-

teren we in het huidige netwerk?’

Verouderde structuren

De nieuwe tijd heeft volgens Brand-

sen een andere kijk op organisatie en 

governance. Huidige structuren zijn niet 

meer passend. ‘Deze zijn ingegeven 

door de Europese regelgeving. Die heeft 

ertoe geleid dat infrastructuurmonopolies 

zijn ontmanteld door de ‘harde infrakant’ 

te ontvlechten van de dienstverlenings-

kant. De uitvoering daarvan ligt veelal 

in handen van marktpartijen. Ook zien 

we dat de overheid steeds minder de 

eigenaar is van infrastructuur en veel 

vaker aandeelhouder en regelgever. De 

operationele verantwoordelijkheid ligt bij 

semipublieke organisaties.’

Niet voorbij laten lopen

Relaxed achterover leunen is er dus 

niet bij, ook al staat de Nederlandse 

infrastructuur op nummer 3 op de 

ranglijst van het World Economic Forum. 

Brandsen: ‘Buiten Europa zien we dat er 

enorme investeringen worden gedaan in 

nieuwe infrastructuur en nieuwe technolo-

gie, denk bijvoorbeeld aan China. Ook 

wij moeten blijven investeren. Willen we 

dat efficiënt en effectief doen, dan zullen 

we als infrabeheerders een gezamenlijke 

visie moeten ontwikkelen, in dialoog 

met de samenleving. We moeten naar 

responsieve infrastructuur, die recht doet 

aan de trends voor de toekomst en de 

behoeften van gebruikers. Met onze pol-

dertraditie en met NGinfra ligt daarvoor 

een goede basis.’ 

Geen tijd om ‘relaxed achterover te leunen’

niveaus, tot op het niveau van straten en gebouwen. Dat 

doen ze in samenwerking met het Britse kadaster.

Het Verenigd Koninkrijk heeft daarmee volgens Weijnen al 

een voorsprong op Nederland en die bouwen ze nog verder 

uit. Er wordt namelijk tevens gebouwd aan een platform voor 

infrastructuurdata. Via dit platform worden alle ITRC-mo-

dellen, data, analytische tools en benodigde rekencapaciteit 

toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en instanties in het 

Verenigd Koninkrijk die behoefte hebben aan infrastructuur-

modellen. ‘Een aanpak waar Nederland iets van kan leren’, 

stelt Weijnen. 

Les 4 van Aernout van der Bend

Wij lopen voorop als het gaat  
om waarde van infra 
In een keynote speech vroeg Aernout van der Bend, alge-

meen directeur van NGinfra, aandacht voor het meten van de 

waarde van infrastructuur voor de samenleving. Hij gaf daarbij 

een inkijkje in het experimentele onderzoek van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek, dat in opdracht van NGinfra is 

uitgevoerd (pagina 12). Voor veel internationaal aanwezigen 

een relatief nieuw vraagstuk. Van der Bend constateert: ‘Er is 

mogelijk een kiem gelegd voor nieuw internationaal onder-

zoek, al zijn er tijdens het congres geen concrete afspraken 

gemaakt daarover. Daar leende het congresprogramma zich 
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ook niet voor.’ Toch is hij ervan overtuigd dat NGinfra met het 

CBS-onderzoek iets in handen heeft dat verder onderzoek en 

internationale navolging verdient. ‘Een bezoek aan ISNGI is 

een eerste stap om het vraagstuk waarde van infrastructuur 

internationaal te agenderen,’ stelt hij. ‘De volgende stap is dat 

andere landen dit onderzoek ook gaan doen, via de metho-

dologie die we in Nederland nu ontwikkelen, zodat we een 

internationaal benchmark van de waarde van infrastructuur 

kunnen maken.’

Waarom die waarde zo belangrijk is? Van der Bend: ‘Het gaat 

vaak over de kosten van beheer en onderhoud als we het 

hebben over infrastructuur. Nooit over de waarde voor de 

economie en al helemaal niet over de waarde van infrastruc-

tuur voor onze kwaliteit van leven. In andere landen die op 

dit congres vertegenwoordigd waren – onder meer Australië, 

Amerika, Singapore – is dat niet anders. Iedereen is bezig 

met visies voor de lange termijn. Het waardeaspect zou daar 

hele nuttige input voor kunnen leveren.’

Les 5 van Giel Jurgens, Wijnand Veeneman  
en Mark de Bruijne

Wij zijn sterk in integratie en  
verbinding met de praktijk
In de drie congresdagen passeerden talloze onderzoeken en 

projecten de revue. De sterke focus op de engineeringkant 

van het onderzoek viel ‘de Nederlanders’ op. Giel Jurgens: 

‘Nederland is in vergelijking met andere landen goed in het 

leggen van de verbinding tussen de asset owner en de weten-

schap. En we zoeken steeds meer de dialoog met de eindge-

bruiker. Dat hoorde ik op het congres nog nauwelijks bij de 

andere landen.’ Mark de Bruijne deed dezelfde constatering: 

‘Ik miste de netwerkbeheerders op dit congres. In de rest 

van de wereld lijken geen strategische connecties te bestaan 

tussen netbeheer en wetenschap, zoals we die bij NGinfra tot 

stand brengen.’

Volgens Wijnand Veeneman, wetenschappelijk directeur van 

NGinfra, zijn de verschillen te verklaren: ‘In Nederland zetten 

we sterk in op integratie. Ons kleine landje is dichtbebouwd 

en kennelijk voelen wij de afhankelijkheden tussen infrastruc-

turen sterker dan elders. Engeland heeft een achterstand 

als het gaat om onderhoud en bouw van infrastructuur. 

Die basis – bouwen en onderhouden – overheerst in hun 

onderzoek en beleidsprioriteiten. Voor mij voelde het als een 

voorsprong dat we met zes infrabeheerders samen aanwezig 

waren bij dit internationale congres.’

Les 6 van Wim Verheul

Weinig industrie voor intelligente  
infrastructuren, wel veel budget
Wim Verheul, namens ProRail lid van Themacenter Data 

& security, noemt als opvallende notie van het congres ‘de 

Engelse zoektocht naar het ontwikkelen van een industrie 

voor intelligente infrastructuren’. Verheul: ‘Er is een enorm 

budget gereserveerd voor research en innovatie op dit vlak en 

de verwachtingen ervan voor de economie zijn hoog, maar 

vooralsnog is het maar de vraag hoe de resultaten landen in 

de industrie. Het lijkt nog een behoorlijke uitdaging om het 

budget effectief te gaan besteden. Ik vraag me bovendien af 

of het onderzoek in de komende jaren nog in samenwerking 

met de Europese Unie zal plaatsvinden. Daar geldt als bin-

dende voorwaarde dat onderzoek in samenwerking met de 

industrie moet worden opgepakt. Ik herkende in een aantal 

presentaties in de Unie bestaande technieken, dus nu is die 

link er nog wel.’

Les 7 van alle congresbezoekers namens NGinfra

Als klein landje doen we het  
zo slecht nog niet
Alle Nederlandse congresdeelnemers zijn het erover eens. 

Zo’n internationaal congres maakt duidelijk ‘waar Neder-

land staat’. Met gepaste trots mogen we stellen dat we het 

als klein landje nog niet zo slecht doen in de grote wereld. 

De samenwerking en uitwisseling tussen wetenschap en 

infrabeheerders lijkt behoorlijk uniek in de wereld en zet 

ons op voorsprong. Interactie en het delen van kennis en 

ervaringen is iets typisch Nederlands. Dat werd versterkt 

tijdens de panelsessie over de impact van internet of things 

op assetmanagement, voorbereid door Mark de Bruijne (TU 

Delft), Esther Hardi (Alliander), Giel Jurgens (Havenbedrijf 

Rotterdam), Annemarie Verbeek (Vitens) en Wim Verheul 

(ProRail). ‘Ook al zaten we in een kelderzaaltje, de experts en 

geïnteresseerden wisten ons te vinden en er kwam een goede 

discussie op gang. Als we het hebben over cocreatie en naar 

elkaar luisteren, dan doen we dat zelfs in onze presentaties. 

Dat viel op in Londen. Discussie met de omgeving is ken-

nelijk iets heel Nederlands’, blikt Esther Hardi, Programma-

raadslid, terug. 

Les 8 van Esther Hardi

EPM framework voor heldere afspraken 
en andere governancemethoden
De verschillende concepten die er in andere landen wor-

den gehanteerd voor het regelen van corporate governance 

inspireerden Esther Hardi. ‘In Nederland zijn we ermee bezig 

hoe gemeenten en overheden tot besluitvorming in wijken 

PRAKT I JK

Shanghai
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kunnen komen. Maar als het gas de wijk uit gaat, is dat een 

zaak van bewoners en gemeenten. We spraken in Londen 

met vertegenwoordigers van een onderzoeksinstituut en con-

sultancybedrijf die een framework ontwikkeld hebben (EPM), 

waarmee afspraken over basisprincipes tussen bedrijven en 

plaatselijke overheden kunnen worden vastgelegd. Politieke 

beïnvloeding wordt zo veel mogelijk uitgesloten, administra-

tieve taken helder belegd en financiële onafhankelijkheid blijft 

gewaarborgd.’

Les 9 van Annemerie Verbeek

Nederlandse bedrijven nemen verant-
woordelijkheid, maar het moet sneller
Annemarie Verbeek, Themacenterlid van Waarde van Infra-

structuur namens Vitens, viel de rol van de overheid bij inno-

vatie op. ‘In Singapore zijn talloze plannen en ontwikkelingen 

voor verduurzaming. Mijn indruk is dat dat sterk vanuit de 

overheid wordt gestuurd. In Nederland pakt het bedrijfsleven 

daarin zijn verantwoordelijkheid en dat vind ik heel positief. 

Maar het gaat nog lang niet snel genoeg en het tempo moet 

omhoog. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel er nog aan CO2-

uitstoot moet worden verminderd, andere landen zijn daarin 

sneller naar mijn idee. In geval van Singapore denk ik niet 

dat dit door de top-downsturing komt, maar vooral door-

dat de urgentie daar groter is. Het is een klein en bijzonder 

dichtbevolkt land.’

Les 10 van Aernout van der Bend

Opletten geblazen

NGinfra is uniek, maar daarin schuilt ook een gevaar. ‘Het is 

goed om te beseffen dat wij weliswaar juist zo goed scoren 

op bijvoorbeeld de Global World Competitiveness Index door 

onze eigenwijze werkwijze die voor ons goed werkt, maar dat 

dat niet betekent dat wij niet kunnen leren van anderen. Ons 

risico is er wellicht in gelegen dat we denken voor te lopen en 

het beter te doen terwijl we tegelijkertijd ingehaald kunnen 

worden. Opletten geblazen dus en reden voor meer internati-

onale afstemming’, stelt directeur Aernout van der Bend.

Les 11 van Rian Kloosterman

Even uit je eigen context,  
werkt verfrissend
Op vakantie komen we tot bezinning, kunnen we ons hoofd 

leegmaken om daarna met een schone lei weer te begin-

nen. Voor een studiereis is dat eigenlijk niet anders. ‘Mis-

schien denken wij wel te veel vanuit onze eigen Nederlandse 

context. Het is heel verfrissend om andere contexten te leren 

kennen. Ik heb nu mailcontact met iemand uit Australië.’ Met 

die woorden blikt Rian Kloosterman, Programmaraadslid 

vanuit Vitens, terug op de diverse buitenlandse invalshoeken. 

In Londen hebben we Nederland en NGinfra op de kaart ge-

zet in de internationale community. Er zijn contacten gelegd 

op individueel niveau, maar ook op NGinfra-niveau. Het 

overzicht van wat er aan onderzoek internationaal plaats-

vindt, helpt om op voort te kunnen bouwen. En natuurlijk, 

het is ook gewoon leuk om in Londen te zijn en samen a pint 

te drinken. Dat helpt om elkaar nog beter te leren kennen, te 

begrijpen en elkaar makkelijker te vinden in de samenwer-

king. 

Daarmee kunnen we de komende jaren ook echt doorpak-

ken. De volgende ISNGI zal waarschijnlijk plaatsvinden in 

Argentinië. In Argentinië? Ja, in Argentinië. Een land dat in de 

jaren vijftig van de vorige eeuw zesde stond op de interna-

tionale ranglijstjes, maar onder de wisselende en niet zo 

stimulerende bewinden is afgezakt naar het niveau van een 

ontwikkelingsland met 35 procent van de bevolking die niet is 

aangesloten op water en riolering. Deze wijsheid is ons aan-

gereikt door Pablo Bereciartua, een van de eerste alumni van 

de NGI Academy en tegenwoordig staatssecretaris van Water 

in Argentinië. Wij zullen onze contacten weer goed kunnen 

inzetten. •

(Dit artikel kwam tot stand dankzij de bijdragen van Aernout 

van der Bend, Cees Brandsen, Mark de Bruijne, Esther Hardi, 

Giel Jurgens, Rian Kloosterman, Wijnand Veeneman, Annemarie 

Verbeek, Wim Verheul, Margot Weijnen en Jan-Willem West-

strate)

 

Internationale dialoog over 
de waarde van infrastructuur
Aernout van der Bend: ‘In het voorjaar hadden we ons ten 

doel gesteld om op ISNGI 2017 de eerste inzichten van de 

CBS-studie naar de toegevoegde waarde van Infrastructuur 

(pagina 12) internationaal te delen. Het doel: de dialoog 

te starten over dat wat infra nu allemaal oplevert (en dat valt 

niet allemaal in monetaire eenheden uit te drukken). En ook 

internationaal overeenstemming bereiken over methodieken, 

teneinde ook vergelijkend onderzoek te kunnen uitvoeren. 

We hebben het onderzoek gepresenteerd en na afloop van 

de keynote ontstond gelijk flinke dialoog in en met de zaal. 

Dat was hoopgevend. Maar, in de dagen daarna is slechts 

sporadisch – weliswaar met complimenten - teruggekomen op 

onze inbreng. De rest van het programma gaf blijkbaar min-

der aanleiding om hier onmiddellijk iets groters van te maken. 

Wel kende het programma nog enkele themasessies waarin 

ook de zoektocht naar waardes anders dan in geld het 

onderwerp was. Gezien de reacties zitten we op de goede 

weg maar moeten we zorgen dat we wel gevolgd worden 

voor we de bocht inslaan.’
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Vitens trekt aan de bel 
bij de lokale overheid

Meer lokale afwegingsruimte. Het is een van de voordelen die de invoering van de 
Omgevingswet voor gemeenten biedt. Maar wat de een meer ruimte geeft, kan voor 
de ander juist bedreigend werken. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over het 

drinkwaterbelang nu de Omgevingswet nadert.  DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM

‘Het voorzienings-

gebied van Vitens 

spreidt zich uit over 

110 gemeenten in 

Nederland. Grondwaterbronnen 

trekken zich van deze administra-

tieve grenzen natuurlijk niets aan en 

lopen dwars door al die gemeenten 

heen. Ze hebben echter één ding 

gemeen: we moeten ze beschermen 

tegen vervuiling. Dat is óók een taak 

van de gemeente’, stelt strategisch 

omgevingsmanager Peter Salverda 

van Vitens. Het drinkwaterbedrijf 

maakt zich zorgen of het belang van 

drinkwater in de ruimtelijke orde-

ning straks niet ondergesneeuwd 

raakt. Voor andere, soms conflicte-

rende gebruiksfuncties, komt onder 

de Omgevingswet meer ruimte. 

De casus Chemours in Dordrecht 

illustreert de urgentie. De fabriek 

gebruikt sinds 2012 de stof GenX 

om plastics te maken en loosde 

deze stof op het oppervlaktewater. 

Als gevolg daarvan is onlangs in 

zes gemeenten in Zuid-Holland de 

giftige stof GenX in het drinkwater 

aangetroffen. Een stof die volgens 

toxicologen niet in het water mag 

zitten, omdat – hoe laag de geme-

Drinkwaterbelangen en de Omgevingswet

Engelse Werk Drinkwater Productiebedrijf Engelse 

Werk in Zwolle. Vitens haalt het Engelse Werk aan de 

rand van Zwolle graag aan als voorbeeld van een ge-

slaagde functiecombinatie, waarbij verschillende functies 

elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar versterken.
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ten concentraties ook zijn – de 

gevolgen voor de volksgezondheid 

bij langdurige blootstelling niet 

bekend zijn. Woon je dicht bij de 

fabriek, dan is het risico groter. 

Voormalig staatsecretaris Sharon 

Dijksma (PvdA) bekende eerder dat 

de gezondheid van mensen die in 

de buurt van de fabriek wonen, kan 

zijn aangetast.

‘De kwaliteit van grondwater is 

de afgelopen decennia achteruit-

gegaan en dat komt voornamelijk 

door menselijke invloeden. Land-

bouw en industrie bijvoorbeeld. 

Voor de levering van veilig drinkwa-

ter zijn we afhankelijk van voldoen-

de betrouwbare bronnen en dat 

vraagt om ruimtelijke inpassing en 

passende bescherming. Niet meer 

dan nodig, want de ruimte in ons 

land is al beperkt genoeg. Maar 

Rijk Drinkwatervoorziening is in de 

Rijkstructuurvisie Ontwerp Structuur-

visie Ondergrond benoemd als een 

nationaal belang en weegt zwaar 

mee in de afstemming met andere 

nationale belangen en doelen. 

Drinkwaterwinning neemt dan ook 

een belangrijke rol in. Hoewel 

lagere overheden en drinkwaterbe-

drijven voor de levering instaan, is 

het Rijk systeemverantwoordelijk. 

Tevens gaat het over de nationale 

grondwaterreserves (NGR). Dit 

zijn extra grondwaterbronnen die 

gebruikt worden als een tekort aan 

drinkwater ontstaat door rampen, 

een plotseling toenemende vraag of 

klimaatverandering. 

Provincie en waterschap 

Provincies en waterschappen zijn 

de beheerders van het grondwater. 

De provincies zijn verantwoordelijk 

voor passende bescherming van 

de bronnen waaruit water wordt 

gewonnen voor de drinkwatervoor-

ziening. Gebiedsdossiers, waarover 

de provincie de regie voert, vervullen 

een spilfunctie hierin. In een gebieds-

dossier inventariseren alle betrok-

ken partijen (gemeente, provincie, 

drinkwaterbedrijf en waterschap) 

welke huidige en toekomstige risico’s 

er zijn voor de waterkwaliteit en 

kwaliteit, per gebied. De provincie 

is verder verantwoordelijk voor de 

vergunningverlening, ontheffingen en 

handhaving van de milieubescher-

mingsgebieden voor grondwater. 

Deze zijn vastgelegd in de provin-

ciale milieuverordening. Het water-

schap is de beheerder van het hele 

watersysteem in het gebied, inclusief 

oppervlaktewater (sloten en kanalen) 

en grondwater. 

Gemeente In de Waterwet is 

de gemeentelijke zorgplicht voor 

grondwater opgenomen. Dit betekent 

dat de gemeente aanspreekbaar is 

voor grondwater, maar het betekent 

niet dat de gemeente aansprakelijk 

is voor grondwaterproblemen. Dit wil 

zeggen dat de gemeenten een zorg-

plicht hebben voor de inzameling 

van stedelijk afvalwater, hemelwater 

en grondwater. De manier echter 

waarop een gemeente invulling 

geeft aan deze zorgplichten staan 

opgenomen in het gemeentelijke 

rioleringsplan. De zorgplicht is van 

toepassing op het openbaar gemeen-

telijk gebied.

Drinkwaterbedrijf Het drinkwa-

terbedrijf is ervoor verantwoordelijk 

dat binnen het aangewezen gebied 

schoon water uit de kraan komt. Het 

winnen van grond- of oppervlaktewa-

ter, zuiveren en leveren aan de klant 

is zijn verantwoordelijkheid. Voor het 

eindproduct gelden strenge wettelijke 

kwaliteitseisen. Daarnaast zijn in de 

Kaderrichtlijn Water normen opge-

nomen die moeten bijdragen aan de 

bescherming van de bronnen tegen 

verontreiniging zodat op den duur 

de zuiveringsinspanning kan worden 

verminderd. 

De duurzame veiligstelling van de 

drinkwatervoorziening wordt be-

schouwd als een geïntegreerd onder-

deel van het ruimtelijk beleid. ‘In het 

kader van de Omgevingswet zal een 

zorgvuldige ruimtelijke afweging van 

het drinkwaterbelang op alle bestuur-

lijke niveaus het uitgangspunt blijven’, 

staat in de Beleidsnota Drinkwater 

van het Rijk. Hetzelfde geldt voor 

omgevingsplannen op provinciaal 

niveau en op gemeentelijk niveau.  

Verantwoordelijkheden
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ook zeker niet minder, want we hebben het wel over een 

eerste levensbehoefte’, legt Salverda uit. 

Drie schillen
Grondwater is soms wel 25 jaar of 100 jaar onderweg 

voordat het opgepompt wordt. Dat betekent dat de activi-

teiten die vandaag plaatsvinden in de leefomgeving soms 

pas op heel lange termijn merkbaar zijn. De ruimtelijke 

vertaling van het drinkwaterbelang is daarop gebaseerd. 

Beleidsadviseur assetmanagement bij Vitens Rian Kloos-

terman legt uit: ‘De grond direct rondom onze winputten 

heet het waterwingebied. Binnen dit gebied heeft 

het grondwater maximaal zestig dagen nodig 

om de filters van de winning te bereiken. In 

een waterwingebied mogen bijvoorbeeld 

alleen activiteiten plaatsvinden voor de 

drinkwaterproductie. Het grondwaterbe-

schermingsgebied ligt als een schil om 

het waterwingebied heen. De buitengrens 

wordt gevormd door de lijn vanwaar het 

grondwater een periode van 25 jaar nodig 

heeft om de filters van de winning te berei-

ken. In een grondwaterbeschermingsgebied 

mogen geen risicovolle activiteiten plaatsvinden. 

Een begraafplaats of opslag van olie bijvoorbeeld.’ 

Voor deze beide schillen gelden dus (zeer strenge) regels 

als het gaat om andere activiteiten dan de productie van 

drinkwater. Deze regels worden vastgesteld in de pro-

vinciale omgevingsverordening en door gemeenten en 

provincie samen gehandhaafd.

‘Onze zorg zit in de buitenste schil’, vervolgt Klooster-

man. ‘Deze wordt gevormd door het intrekgebied. Dit 

gebied wordt beschermd met tenminste een honderd-

jaarsgrens. Vanaf de rand van deze zone doet het water 

er dus maximaal honderd jaar over om onze winputten 

te bereiken. Wat in dit gebied wel en niet is toegestaan 

valt onder de lokale afwegingsruimte van gemeenten. Het 

toestaan van bijvoorbeeld mijnbouwactiviteiten wordt 

gewogen met andere belangen die spelen.’

Er zit frictie tussen de langetermijnhorizon waarop wij 

ons bezighouden met het veiligstellen van de drinkwater-

voorziening en de urgente opgaven waar gemeenten voor 

staan, constateert Peter Salverda. ‘Het is zowel voor ons 

als voor gemeenten aftasten wat het precies betekent om 

in je Omgevingsplan rekening te houden met drinkwa-

ter. Daarom zullen we het drinkwaterbelang bij alle 110 

gemeenten onder de aandacht moeten brengen en actief 

moeten zoeken naar mogelijkheden om functies te ver-

sterken. Best een ingrijpende klus.’

Grote claim
Edward Stigter, beleidsdirecteur Leefomgeving van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en voor-

heen programmadirecteur Eenvoudig Beter bij IenM, stelt 

in een artikel in Waterspiegel (juli 2017): ‘Drinkwater is 

geen onderwerp waar veel gemeenten voorheen erg actief 

mee omgingen. Maar nu moeten ze in hun omgevingsvi-

sie en hun omgevingsplan opeens rekening houden met 

vele belangen, die niet altijd parallel lopen. Dat vergt van 

alle betrokkenen kennis en inzicht, maar vooral ook 

begrip en inlevingsvermogen. VNG en Vewin 

hebben daarom onlangs afgesproken de 

bestaande contacten tussen gemeenten 

en drinkwaterbedrijven verder te inten-

siveren. (..) Gemeenten moeten op het 

netvlies krijgen dat ze het drinkwaterbe-

lang op een goede manier meenemen 

in het instrumentarium. En andersom 

moeten de drinkwaterbedrijven wat meer 

gaan snappen van hoe de Omgevingswet 

in elkaar steekt en hoe ze hun belang het 

beste kunnen behartigen.’ 

Daar wordt door Vitens hard aan gewerkt. Onlangs bracht 

het drinkwaterbedrijf onder de titel Veerkrachtig Vooruit 

een langetermijnvisie uit. Deze vormt de basis voor de 

strategie van Vitens op een integrale infrastructuur van 

bron tot klant. Ruimtelijke ordening speelt hierin een 

belangrijke rol. De deze zomer vertrokken CEO Lieve 

Declercq benadrukte: ‘Onze win- en beschermingsgebie-

den leggen een grote claim op de ruimte die we delen met 

andere gebruikers en functies in het gebied. Hoe minder 

ruimte, hoe meer we elkaar nodig hebben. (…) De huidige 

tijd vraagt om een drinkwaterinfrastructuur die de ruim-

telijke claim zo beperkt mogelijk houdt. We spannen ons 

in om de bronnen die we gebruiken zo schoon mogelijk 

te houden. En zoeken de synergie tussen onze opgave en 

die van anderen.’ 

Die mogelijkheden voor synergie zijn er volop, stelt 

Salverda. ‘Dat is ook de manier waarop het onder de Om-

gevingswet idealiter zou moeten gaan. Zoeken naar de 

manieren waarop je elkaar kunt versterken, door rekening 

te houden met andere belangen. Met onze activiteiten 

kunnen we ook een bijdrage leveren aan andere opgaven. 

Engelse Werk is daar een mooi voorbeeld van.’ •

‘Er zit frictie tussen 
ons langetermijn-
belang en het 

kortetermijndenken 
van gemeenten.’
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Leren van het Nederlandse 
Next Generation Infrastructures 

Zonder betrouwbare infrastructurele systemen en diensten geen economische welvaart 
en levenskwaliteit. Dit geldt niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Infrastruc-
tuur speelt een cruciale rol in de uitdagingen van nu: digitalisatie, verstedelijking, ener-
gietransitie en klimaatverandering. Deze uitdagingen dwingen managers van vitale 
infrastructuur om zich voor te bereiden op de toekomst. Onmogelijk zonder rekening 
te houden met sectoroverschrijdende interacties en onderlinge afhankelijkheden. Een 
geïntegreerde infrastructuur en een integraal perspectief is nodig. We stellen u voor aan 
Next Generation Infrastructures. Dit Nederlandse sectoroverschrijdende netwerk van 
infrastructuuraanbieders zou het antwoord kunnen zijn. Maar oordeelt u vooral zelf.

 DOOR PAN EUROPEAN NETWORKS

Sectoroverschrijdende samenwerking het succes van 
Europa’s best presterende infrastructuur 

INTERNAT IONAAL

I
nfrastructuur voor toekomstige generaties
Infrastructuren staan voortdurend met elkaar in 

verbinding. De effecten van de ontwikkeling van 

een uitgebreide laadinfrastructuur voor elektrische 

voertuigen op stadsschaal, reiken verder dan enkel de 

zichtbare plaatsing van laadstations. Achter de schermen 

moeten energieopwekking en -distributie op elkaar zijn 

afgestemd. Smart grids zijn nodig om vraag en aan-

bod op een intelligente manier aan elkaar te verbinden. 

Een ander voorbeeld van interactie: het dichtslibbende 

wegverkeer en het presteren van grote zeehavens. Of de 

fysieke verstrengeling van netwerken in stadscentra waar 

moet worden geconcurreerd voor beschikbare ruimte. 

Toekomstbestendige infrastructuur is niet alleen een 

kwestie van individuele infrastructurele systemen. De 

échte opgave zit in de aaneengesloten netwerken, die 

over verschillende sectoren heen goed moeten functione-

ren. In het system of systems. 

De Nederlandse infrastructuur krijgt in het Global Com-

petitiveness Report van het World Economic Forum de 

hoogste score in Europa. Op wereldschaal scoren enkel 

Hongkong en Singapore hoger. De statistieken van de 

haven van Rotterdam, Schiphol Airport, het Nederlandse 

spoorwegnet, het elektriciteitsnetwerk, de watervoorzie-

ning en de telecommunicatie-infrastructuur zijn indruk-

wekkend. Des te meer als we rekening houden met de 

intensiteit waarmee het Nederlandse netwerk gebruikt 

wordt en de hoge bevolkingsdichtheid.

Dit is niet de enige reden om de Nederlandse infrastruc-

tuur eens verder uit te lichten. Kennisplatform Next 

Generation Infrastructures (NGinfra) is een van de ma-

nieren waarop Nederland poogt om zijn eerste plaats in 

Europa te behouden. Het platform is een samenwerking 

tussen spoorwegen-, waterlopen- en wegeninfrastructuur, 

Internationale media-aandacht
NGinfra in Pan European Networks uitgave 

De uitgave ‘Government’ van Pan European Networks publiceerde onlangs een artikel over 
NGinfra als Europees voorbeeld van sectoroverschrijdende samenwerking. We zijn trots op 
deze internationale media-aandacht en plaatsen daarom een vertaling van het artikel in 
ons eigen magazine. Dit is waarom NGinfra interessant is voor de rest van Europa. 
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zeehaven- en luchthaveninfrastructuur, drinkwater- en 

energiedistributienetwerken en telecommunicatie- en 

data-infrastructuur en is uniek in de wereld. Binnen 

NGinfra delen en cocreëren Nederlandse managers van 

infrastructuur kennis, die nodig is om de infrastructuur 

die de Nederlandse samenleving ondersteunt, toekomst-

bestendig te maken. Ook financiert het platform nieuwe 

academische onderzoeksprogramma’s in samenwerking 

met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek. Het NGinfra-netwerk is een gezamenlijk initi-

atief van Nederlandse infrabeheerders. 

Samen resultaten behalen
Peter Molengraaf, voormalig lid van de raad van bestuur 

van NGinfra en in diezelfde tijd CEO van energieleve-

rancier Alliander, benadrukte dat NGinfra ‘geen keuze 

was, maar een noodzaak’. ‘De toenemende complexiteit 

en onderlinge afhankelijkheid tussen infrastructuren 

dwingen infrastructuurmanagers om beter te begrijpen 

hoe netwerken op elkaar inwerken. Niet alleen om de 

controle te houden en de complexiteit te kunnen beheren, 

maar ook omdat de economie en onze levenskwaliteit 

afhankelijk zijn van goed functionerende infrastructuur. 

De waarde die infrastructuur toevoegt aan de samenle-

ving wordt vaak onderschat. Het is de infrastructuur die 

economische groei, innovatie en het ondernemingskli-

maat bepaalt. Bedrijven vestigen zich niet 

in Nederland enkel voor ons uitgebreide 

spoorwegsysteem. Alle systemen moeten 

samen een hoge standaard van prestaties 

kunnen leveren.

Het waarom van deze samenwerking mag 

duidelijk zijn. Infrastructuur is kapitaalrijk 

en de levensduur ervan overstijgt huidige 

generaties. Dit dwingt aanbieders om ver 

vooruit te plannen. Tegelijkertijd merken 

zij dat de context waarin ze opereren in 

een snel tempo verandert. Flexibiliteit en 

betrouwbaarheid worden belangrijker.

Aernout van der Bend, algemeen directeur 

bij NGinfra, legt uit: ‘Het is onze ambitie toereikende ant-

woorden te vinden op veranderende maatschappelijke be-

hoeftes. Daarvoor moeten we steeds de dialoog aangaan 

met de gebruikers van infrastructuur, bijvoorbeeld over 

het type aansluitingen en diensten die zij nodig hebben. 

Dit is moeilijk, want we kunnen de toekomst niet voor-

spellen. Daarom moeten we onze systemen zo organi-

seren dat ze adaptief en zelfs responsief zijn, en kunnen 

omgaan met voortdurend veranderende maatschappelijke 

behoeftes. Alleen zo kunnen we desinvesteringen voor-

komen. Een responsief beleid, of op zijn minst het besef 

dat ingrepen in een infrastructuur andere sectoren en hun 

gebruikers beïnvloeden, helpt om het systeem toekomst-

bestendig te maken.’

De aanleiding
Drie hoofdaanleidingen vormen de basis voor samenwer-

king. De technologische revolutie maakt infrastructuur 

intelligenter en flexibeler. Digitalisering en nieuwe tech-

nieken bieden veel kansen voor optimalisatie. Enorme 

datastromen vloeien voort uit operationele en manage-

mentprocessen, klaar om geanalyseerd en gemodelleerd 

te worden. Dit maakt het noodzakelijk strategische beslis-

singen te nemen op onderwerpen als cyberveiligheid, 

internet of things (IoT) en big data. 

Ten tweede moet infrastructuur worden aangepast aan de 

nieuwe doelen in het kader van de energietransitie, circu-

laire economie en mitigatie door klimaatverandering. De 

Nederlandse infrastructuur moet in 2030 klimaatneutraal 

zijn. Duurzame oplossingen zijn nodig om dit beleids-

doel te bereiken. Overstappen op alternatieve bronnen en 

materialen, ook de reeds bestaande netwerken, bijvoor-

beeld. Massale introductie van variabele, 

hernieuwbare energiebronnen is niet 

alleen een uitdaging voor aanbieders van 

energie-infrastructuur. Dit maakt nieuwe 

allianties tussen energie, mobiliteit en te-

lecommunicatie en tussen de energie- en 

de afval- en rioleringssector mogelijk. 

De derde aanleiding is het schaarser 

worden van beschikbare ruimte, onder 

meer door de toenemende verstedelijking 

in Nederland, Europa en in de rest van 

de wereld. Infrastructuren hebben fysieke 

ruimte nodig, zowel boven- als onder-

gronds. Ze hebben vaak ook nog dezelfde 

ruimte nodig, omdat ze gelijke groepen gebruikers 

bedienen en onderling met elkaar verbonden zijn. Denk 

aan logistieke stromen die samenkomen in stedelijke 

centra. Infrastructuren concurreren met elkaar om ruimte, 

hetgeen vraagt om het verleggen van de beleidsfocus 

van (supra)nationale naar regionale en stedelijke schaal. 

INTERNAT IONAAL

‘De levensduur 
van infrastructuur 
overstijgt huidige 
generaties. Dit 

dwingt aanbieders 
om ver vooruit te 

plannen’
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Oplossingen voor gezamenlijk en efficiënt gebruik van 

ruimte zijn nodig. 

Thematisch georganiseerd
Van 2004 tot 2014 is binnen NGinfra wetenschappelijk 

onderzoek uitgevoerd naar complexe socio-technische 

systemen. Binnen het onderzoeksprogramma is een 

modellerings- en simulatieplatform opgericht om aanbie-

ders van infrastructuur, beleidsmakers en regulatoren te 

steunen in het omgaan met de complexiteit. De verbin-

ding met wetenschap is er in het kennisplatform nog 

steeds, maar is ook uitgebreid met nieuwe elementen. De 

belangrijkste is kennisdeling over de sectoren heen. Geor-

ganiseerd in themacenters delen en ontwikkelen afgevaar-

digden van partnerorganisaties (Rijkswaterstaat, ProRail, 

Alliander, Vitens, Port of Rotterdam, Schiphol Airport) 

nieuwe kennis en werkmethoden. De themacenters zijn 

Toekomst verkennen, Data & security, Beschikbaar-

heid, Waarde van Infrastructuur en (beide in ont-

wikkeling) Duurzaamheid en Nieuwe technologie. 

Leden van het groeiende NGinfra-netwerk ontmoe-

ten elkaar geregeld op netwerk- en kennisevents 

zoals het jaarlijkse congres InfraTrends. Inzichten 

worden daarnaast gedeeld in een driemaandelijks 

tijdschrift, waarvan de verschillende themacen-

ters afwisselend de rol van gastredacteur op 

zich nemen. Een ander element van de nieuwe 

strategie is het stimuleren van het publieke de-

bat rondom de waarde van infrastructuur voor 

de samenleving. Zo’n debat vereist input van 

diverse waardeperspectieven, zoals economi-

sche waarde, volksgezondheid en veiligheid, esthetische 

waarde en landschapskwaliteit. 

Grotere ambities
Maar NGinfra heeft grotere ambities. Wetenschappelijk 

directeur Margot Weijnen stelt treffend: ‘Infrastructuur-

netwerken reiken voorbij sectorgrenzen en disciplinaire 

grenzen, maar ook voorbij nationale grenzen. Ze preste-

ren in een gefragmenteerd landschap van verschillende 

beleidsstructuren en regelgevende regimes. We zouden 

de Europese burger en consument van infrastructuur-

diensten tekortdoen als we toestaan dat dit de optimale 

werking van netwerken verhindert. Overbrug dus de 

contraproductieve grenzen en zoek contact met jouw bu-

ren. Kopieer het model dat we in Nederland opgebouwd 

hebben en gebruik het voor alle soorten formele en in-

formele organisaties. Infrastructuur responsief maken is 

een indrukwekkende uitdaging, maar er niet in slagen om 

onze infrastructuur toekomstbestendig te maken is geen 

optie. Deel de lasten, omarm samen de verantwoordelijk-

heid en verbeter de kansen om ook volgende generaties 

toereikende infrastructuur aan te bieden.’ •

Pan European Networks verstrekt relevante en 

actuele informatie aan de Europese Commis-

sie en overheidsinstanties en departementen in 

heel Europa. Dit kan zowel wetenschappelijk, 

educatief of baanbrekend nieuws zijn. Doel is 

om ervoor te zorgen dat publieke en private 

sector het op hetzelfde niveau kunnen communiceren. 

Publicaties van Pan European Networks bieden een platform 

om urgente agendapunten op het gebied van wetenschap, 

technologie, onderwijs, gezondheid, defensie en bestuur 

aan te snijden. Dit artikel verscheen in nummer 22 van het 

magazine Government en is digitaal in te zien via bit.y/

government-nginfra (p. 182-183).

‘We zouden de Europe-
se burger tekortdoen als 
we toestaan dat grenzen 
de optimale werking van 

netwerken verhindert’

Government
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Responsive Innovations: 
de zes onderzoeken 

NGinfra en NWO financieren met een gezamenlijke investering van 3 miljoen 
euro het onderzoeksprogramma Next Generation Infrastructures: Responsive 
Innovations. In september 2016 opende de call for papers en afgelopen zo-
mer werden zes onderzoeksprojecten gehonoreerd. Binnen deze onderzoeken 
werken inframanagers en wetenschappers samen aan toekomstbestendige 
infrastructuur. 
DOOR JOLINE RODERMANS

Een update van de NGinfra/ NWO-call 

Achtergrond programma
Drie maatschappelijke veranderingen hebben vergaande 

impact op infrastructuren: toenemende beschikbaarheid 

van data en informatie, de energietransitie en urbanisatie. 

Dit was de aanleiding van het onderzoeksprogramma Res-

ponsive Innovations, dat zich richt op het ontwikkelen van 

kennis over onder meer betere afstemming tussen verschil-

lende partijen in de infrasector, innovatief gebruik van da-

tastromen, nieuwe businessmodellen en het vergroten van 

de flexibiliteit. Het onderzoeksprogramma heeft als doel het 

ontwikkelen van nieuwe kennis over responsieve infrastruc-

tuur, het aanzetten tot multidisciplinaire samenwerking tus-

sen verschillende infrabeheerders en het bij elkaar brengen 

van wetenschap en praktijk op complexe infrastructurele 

vraagstukken.

Responsive Innovations is een samenwerking tussen 

NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek) en het kennisplatform NGinfra (Next Genera-

tions Infrastructures) waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf 

Rotterdam, Vitens, Alliander, Schiphol Group en ProRail 

zich hebben verenigd. Een internationale beoordelingscom-

missie beoordeelde de voorstellen die binnenkwamen op de 

call for papers en bracht advies uit aan het bestuur van NG-

infra en het NWO Domeinbestuur Sociale- en Geesteswe-

tenschappen. De volgende zes projecten zijn gehonoreerd: 

WETENSCHAP
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WETENSCHAP

Responsive Innovations: 
Responsive Infrastructure 

Through Responsive 

Institutions (RITRI) 

Welke zijn de meest beloftevolle 

infrastructuurvernieuwingen die de 

infrastructuurbeheerders samen kunnen 

oppakken? Welke organisationele 

belemmeringen zijn er voor het samen 

oppakken van die vernieuwingen? Er 

wordt gebruikgemaakt van scena-

rio’s, institutionele analyse en serious 

games. De focus ligt op crosssectora-

le, dus infrastructuur overschrijdende, 

besluitvorming en mogelijkheden voor 

het koppelen van de besluitvorming. 

Hoofdaanvrager: 

Dr. sc. techn. A. Hartmann

Department Construction Management 

& Engineering

Universiteit Twente

Using data streams to 

support the integrated design, 

construction and management 

of interconnecting 

infrastructures

Vanuit infrastructuren komen grote 

datastromen. Die inzetten voor de 

realisatie en het grote onderhoud van 

infrastructuren is een grote uitdaging. 

Die datastromen kunnen ons iets vertel-

len over de toekomst, maar dienen 

gebruikt te worden in integrerende 

ontwerpprocessen, integrerend binnen 

en tussen organisaties. De onderzoe-

kers zullen met action research onder-

zoeken hoe die integratie versterkt kan 

worden. 

Hoofdaanvrager: 

Prof. dr. ir. Hans Bakker

Department Structural Engineering

Technische Universiteit Delft

Inter-organizational 

collaboration in the 

governance of subsurface 

infrastructure networks

Ondergrondse infrastructuren in de 

stedelijke omgeving worden in drie 

cases geanalyseerd. Daarbij wordt 

geanalyseerd hoe de betrokkenen 

samenwerken door middel van een 

analyse van het actornetwerk en de 

omsluitende governance. Het bouwt 

voort op een bestaande basis van 

organisationele etnografie. Het doel 

is het identificeren van aanpassings-

gerichte besluitvorming in de interne 

governance van de verschillende infra-

structuurbeheerders. 

Hoofdaanvrager: 

Prof. dr. Alfons van Marrewijk

Faculty of Social Sciences, Organiza-

tion Sciences

Vrije Universiteit Amsterdam

Legal & Organizational 

Network & Governance 

Aspects of Data-Driven 

Innovations in Infrastructure 

Management (LONGA VIA)

Datageleide innovaties en datadelen 

bieden grote beloften, maar worden 

nog onvoldoende uitgenut. Het onder-

zoek zoekt naar de barrières hiervoor 

in een organisatiekundig en incentive-

georiënteerd perspectief. Ook wordt 

gekeken naar wettelijke en regule-

ringgerelateerde barrières. Beide 

perspectieven zijn erop gericht binnen 

de organisaties en tussen organisaties 

de mogelijkheden te vinden om de 

barrières te verminderen. 

Hoofdaanvrager: 

Prof. dr. S.A.C.M. Lavrijssen

Tilburg Law and Economic Center 

(TILEC)

Tilburg Law School

Building cooperation 

capabilities for improving 

resilience and optimizing 

joint maintenance in future 

infrastructures

Vernieuwing van de infrastructuren 

wordt te vaak nog gerealiseerd 

zonder de effecten op andere infra-

structuren in beschouwing te nemen. 

Dit project wil daar verandering in 

brengen. Allereerst wordt gezocht 

naar gecombineerde datamodellen en 

nieuwe mathematische modellen van 

infrastructuren die aansluiten bij de 

bestaande praktijk. Daarnaast wordt 

gezocht naar vormen van organisatie 

die gebaseerd zijn op allianties om 

die modellen een basis te geven in 

de samenwerking. Beide onderdelen 

zullen in pilots worden getest.

Hoofdaanvrager:

Prof. dr. D.P. van Donk

Faculty of Economics and Business

Rijksuniversiteit Groningen

Design to Manage 

Interconnected Infrastructures 

(D-to-MII)

Dit project werkt toe naar handreikin-

gen voor assetmanagers om verbe-

terde samenwerking te realiseren over 

de grenzen van infrastructuren heen. 

Het onderzoek start bij bestaande 

initiatieven die de grenzen al over-

schrijden en maakt expliciet welke 

lessen er kunnen worden getrokken 

uit die projecten. Het onderzoek wil 

dicht tegen de praktijk aan opereren 

en zo de coördinatie, synchronisatie 

en gezamenlijke ontwikkeling van pro-

jecten versterken. Daarbij wordt direct 

bij de praktijk van de assetmanagers 

aangesloten. 

Hoofdaanvrager:

Prof. mr. dr. E.F. ten Heuvelhof

Faculty of Technology, Policy and 

Management

Technische Universiteit Delft



Tot volgend jaar
of op één van onze andere evenementen

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.
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