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Stormvloedkering Hollandsche IJssel aangewezen als 
rijksmonument

Nederland is een rijksmonument rijker. De iconische 

stormvloedkering Hollandsche IJssel kreeg op zaterdag 

8 september, op Open Monumentendag, de status 

rijksmonument. Het waterkunstwerk, gebouwd net na 

de Watersnoodramp in de jaren vijftig, is al zestig 

jaar van groot functioneel én symbolisch belang voor 

Nederland. 

De Hollandsche IJsselkering is niet alleen het eerste 

‘kunstwerk’ van de Deltawerken, maar ook de eerste 

stormvloedkering van Nederland. In 1954 begon de 

bouw, een jaar nadat Nederland getroffen werd door 

de Watersnoodramp. In 1958 werd de Hollandsche 

IJsselkering in gebruik genomen. De stormvloedkering 

in Capelle aan de IJssel beschermt het laagstgelegen 

gebied van Nederland tegen hoogwater. Bij verwachte 

waterstanden van 2,25 meter boven NAP sluit de storm-

vloedkering. Dit gebeurt gemiddeld drie keer per jaar.  

De Hollandsche IJsselkering is aangewezen als monu-

ment middels het Aanwijzingsprogramma ‘Monumen-

ten van de Wederopbouw 1940 – 1965’. De Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wijst, namens 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

alleen nog gebouwen of objecten als monument 

aan door middel van dit soort zogenaamde aanwij-

zingsprogramma’s. Het rijksmonument-bordje werd 

overhandigd aan Jaap Slootmaker, plaatsvervangend 

directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Slootmaker: 

‘De Hollandse IJsselkering is weliswaar een icoon van 

zestig jaar oud, maar hij is nog niet met pensioen. Het 

is van levensbelang dat we hem in topconditie houden 

in onze strijd tegen het hoge water.’  

Beeld: Beeldbank Rijksdienst voor  
het Cultureel Erfgoed



Bij Alliander denken we graag 
in oplossingen

Onze professionals werken aan uitdagende projecten. 

Waar zij energie van krijgen? Diepgang in hun vak én 

een baan die er toe doet in de maatschappij. 

We bieden ruimte voor vernieuwende en slimme 

ideeën. Zo komen we steeds tot betere oplossingen 

voor de energievraagstukken van vandaag en morgen.

Zin om mee te denken en je handen uit de mouwen 

te steken?  Ontdek jouw uitdaging op 

werkenbijalliander.com

Ruimte voor
jouw energie

Meewerken aan de 
energievoorziening 
van vandaag en 
morgen?
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HOOFDREDACT IONEEL  

Agendasettend, focus en co-creatie
De Nederlandse infrastructuur 

scoorde dit jaar weer goed. In 

het vorige maand gepresenteerde 

Global Competitiveness Report 2018 

door het World Economic Forum 

(WEF) blijkt Nederland als beste 

van Europa uit de bus te komen als 

het gaat om het transportnetwerk en 

water- en elektriciteitsvoorziening. 

Met name met de efficiënte dienst-

verlening in zee- en luchthavens 

gooit ons land hoge ogen; maar ook 

de kwaliteit van het wegennetwerk 

en de toegang tot elektriciteit mogen 

er zijn. Hier kunnen we trots op zijn. 

Net als dat ik trots ben op de haven 

van Rotterdam. We zijn misschien 

niet meer de grootste, maar lopen 

wel voorop in duurzaamheid. 

Maar als we de mainport willen blij-

ven die we zijn, dan moet er wel wat 

veranderen. Infrastructuurnetwerken 

hebben elkaar meer dan ooit nodig. 

We komen elkaar steeds vaker fysiek 

tegen doordat de ruimte schaars 

wordt. Bovendien moeten we als 

infrabeheerders allemaal inzetten op 

CO2-reductie en maatregelen nemen 

op het gebied van klimaatadaptatie. 

Daarnaast biedt digitalisering steeds 

meer kansen, maar brengt ook 

nieuwe uitdagingen met zich mee 

op het gebied van cybersecurity, iets 

waar wij als Havenbedrijf Rotterdam 

met andere infrabeheerders flink op 

inzetten. Het is belangrijk dat wij als 

infrabeheerders niet enkel reactief 

handelen op deze transitievraag-

stukken, maar dat wij proactief een 

faciliterende rol vervullen. Want 

uiteindelijk bedienen wij als infrabe-

heerders de maatschappij. 

Een van de ambities van NGinfra is 

een agendasettend kenniscentrum 

te willen zijn. Vorig jaar leverde het 

Centraal Bureau voor de Statistiek in 

opdracht van NGinfra een verken-

nende studie op naar de toegevoeg-

de waarde van infrastructuur. We 

staan daarmee pas aan het begin 

van een brede maatschappelijke 

dialoog. Denk daarbij bijvoorbeeld 

ook aan de rol van infrastructuren 

als ‘enabler’ van de energietransi-

tie, maar ook rond verstedelijking, 

duurzame mobiliteit en ander 

vitale voorzieningen. Ook tijdens 

InfraTrends 2018 heeft een aantal 

van u gesproken over dit thema. Een 

belangrijke constatering is dat infra-

structuren waarden toevoegen aan 

elkaar. Zonder wegen en rails 

geen bloeiende haven, zonder 

elektriciteit geen datanetwer-

ken, drinkwatervoorziening 

en verkeerssystemen te 

land, ter zee en in de lucht. 

Bewustwording is hier van 

belang. Je bent je er pas 

van bewust als iets niet werkt, 

maar dan is het vaak te laat.

Naast agendasettend zijn, zoeken 

we in de samenwerking ook naar 

focus. De NGinfra partners vinden 

elkaar op tal van onderwerpen; er is 

inmiddels een schat aan kennis uit-

gewisseld en ervaring gedeeld. Nu 

is het zaak om elkaar te vinden op 

enkele centrale vraagstukken die we 

allemaal herkennen. En waarvoor 

we samen, in co-creatie, oplossingen 

kunnen vinden. En niet alleen cross-

sectoraal leerden we op InfraTrends, 

maar ook cross-generationeel. Laten 

we ook onze jonge vakprofessionals 

een stem geven en meer betrekken 

in besluitvormingsprocessen zodat 

onze infrastructuur vitaal blijft. 

Ronald Paul, 

COO Port of Rotterdam

voorzitter bestuur NGinfra
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1 Freighthub – digitale expediteur 
uit Duitsland – komt naar Neder-
land en België 

FreightHub, een van oorsprong Duits transportbedrijf, 
bereidt zich voor om in de Nederlandse en Belgische 
transportmarkt te stappen. Terwijl het bedrijf klassieke 
transportdiensten aanbiedt, gebruikt het vanaf het begin 
al digitale realtime processen om dit te ondersteunen. 
Sinds de oprichting twee jaar geleden, heeft Freighthub 
al meer dan 1.000 klanten verworven in Duitsland, 
Zwitserland en Oostenrijk.

De Nederlandse im- en exportmarkt is een omvangrijke 
organisatie. In 2017 werd er voor meer dan $1 biljoen 
geïmporteerd en geëxporteerd. Met name de kleine en 
middelgrote ondernemingen, tot 2.000 TEU (containers), 
krijgen te maken met hoge kosten in de internationale 
handel in goederen.

Freighthub biedt de hele waardeketen van digitale verwer-
king aan: leverancier-, boeking-, verzending- en facturatiebe-
heer, rapportage en gegevensanalyse. Bij de uitbreiding naar 
Nederland en België staat de route Azië-Europa centraal. ‘Het 
was voor ons belangrijk om in de hele supplychain een gewel-
dige klantervaring te garanderen voordat we nieuwe markten 
betreden. Proactief uitzonderingsbeheer, efficiënte workflows en 
een on-time performance van 90% hebben we bereikt - nu zijn 
ook de noodzakelijke partnerschappen in Nederland tot stand 
gebracht,’ zegt Michael Wax, medeoprichter en CCO van 
FreightHub. FreightHub werd in 2016 opgericht in Berlijn. Ze 
zijn de eerste volledige digitale expediteur in Europa en brengen 
online shipmentmanagement, realtime processen en keuzemoge-
lijkheden op hun eigen, unieke manier samen.

Onze infrastructuurnetwerken zijn  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.

2 In 50 minuten van Schiphol 
naar Frankfurt 

Luchthaven Schiphol is samen met de Delftse startup 
Hardt Hyperloop aan het verkennen of een hyper-
loop een alternatief voor korte-afstandsvluchten kan 
worden. Een studententeam van de TU Delft, de latere 
oprichters van Hardt Hyperloop, won met hun ontwerp 
de SpaceX Hyperloop Pod Competition van Elon Musk. 

Richard Emmerink, directeur corporate development van 
Royal Schiphol Group: ‘We zoeken de samenwerking op 
met diverse andere partijen voor kennisontwikkeling op het 

1

1000 km/uur 
 Met de Hyperloop .
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3 Havenbedrijven wereldwijd  
verenigen zich in het World Ports 
Climate Action Program 

De havenbedrijven van Rotterdam, Hamburg, Barcelona, 
Antwerpen, Los Angeles, Long Beach, en Vancouver vereni-
gen zich in het World Ports Climate Action Program. Hier-
mee stellen zij gezamenlijk het doel projecten te ontwikkelen 
om de opwarming van de aarde door scheepvaart tegen te 
gaan. 

Het samenwerkingsverband werd door Allard Castelein, 
President-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, aangekondigd 
tijdens de Global Climate Action Summit in San Francisco. 
Castelein: ‘Het Klimaatverdrag van Parijs bevat een duide-
lijke doelstelling: we moeten de opwarming van de aarde 
beperken tot ruim onder de 2°C. Het is daarom essentieel dat 
de uitstoot van de internationale zeevaart wordt teruggedron-

gen. Havens zijn belangrijke knooppunten in het wereldwijde 
maritieme netwerk en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren. 

Het is verheugend te zien dat internationale havenbedrijven op 
dit gebied nu het voortouw nemen en gezamenlijk projecten gaan 
opzetten die een bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-
uitstoot van de maritieme transportsector.’

Daarnaast wordt een oproep gedaan aan de scheepvaartsector 
en andere havenbedrijven om zich ook in te zetten voor het reali-
seren van het Klimaatverdrag van Parijs. Overheden en toezicht-
houders worden gevraagd wereldwijde beleidsmaatregelen te 
nemen en financiële steun te verlenen aan relevante pilots.

gebied van nieuwe mobiliteitsvormen, innovatieve 
transportnetwerken en veranderingen in het mobili-
teitslandschap. In dat kader kijken we uit naar de 
samenwerking met Hardt en andere partners van het 
Hyperloop Implementation Program.’
Een hyperloop is een vacuümbuis waarin treinen 
extreem snel kunnen rijden. Doordat er in een vacuüm 

nagenoeg geen weerstand bestaat, en de trein ook 
nog eens zweeft door magnetische levitatie (en er dus 
ook geen weerstand van de ondergrond bestaat), kan 
de trein in theorie met meer dan 1000 kilometer per 
uur reizen. 

15 - 18 januari 2019
InfraTech 2019 
Ahoy, Rotterdam 

5 - 7 februari 2019
Infra Relatiedagen 2019
Evenementenhal, Hardenberg 

8 - 10 juli 2019
International Conference on Smart 
Infrastructure and Construction (ICSIC)
Cambridge, EngelandA

ge
nd
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4 Nederland blinkt uit in Global 
Competetiveness Rapport mede 
door infrastructuur

Uit het jaarlijkse Global Competetiveness Report, uitge-
bracht door het World Economic Forum (WEF), blijkt 
weer dat Nederland het goed doet. Een van de sterke 
punten van Nederland is de infrastructuur. Dagblad 
Trouw stelt ‘Nederland: Dynamisch, goede infra-
structuur’

Nederland behoort tot de zes meest concurrerende 
landen ter wereld. Sterke punten die nadrukkelijk 
naar voren komen in het rapport zijn: de dynami-
sche Nederlandse economie, het efficiënte over-
heidsbeleid, de kwaliteit van instituties én de uitste-
kende infrastructuur. Het onderzoek is gebaseerd op 
enquêtes en andere data uit meer dan 140 landen. 
Data zijn afkomstig van instanties als het Internatio-
naal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Oeso. 
In het onderzoek wordt gekeken naar 98 verschillende 
factoren zoals levensverwachting, toegankelijkheid van 
zorg, de ondernemerscultuur en de vitale infrastructuur. 

Internationaal gezien scoorden de Verenigde Staten het 
hoogst, op Europees niveau was dat Duitsland. Verder scoren 
Singapore, Zwitserland en Japan hoger dan Nederland. Maar 
wij doen het veel beter dan buurland België (plek 26) en geliefd 
vakantieland Spanje (plek 35). 4

5 Sensoren op reizigerstreinen 

ProRail heeft onlangs samen met NS in twee reizigers-
treinen sensoren ingebouwd om zo realtime baanligging, 
wissels en spoorstaven te meten. Daardoor worden er 
meer actuele data verzameld over de staat van het spoor. 

Normale dienstregeling
Het gaat om sensoren die bewegingen en trillingen van 
wielen, geluid, temperatuur, luchtvochtigheid en locatie meten. 
Ze zijn gemonteerd op twee treinen van het type SLT (sprinter) 
en VIRM (dubbeldekker) die volgens de normale dienstregeling 
rijden. Tot nog toe worden metingen uitgevoerd met speciale 
meettreinen die ca. twee keer per jaar het gehele spoor moni-
toren. Door de sensoren te plaatsen op reizigerstreinen wordt 
het nu mogelijk om de kwaliteit van het spoor continu te meten.

Minder hinder
Naar verwachting kunnen problemen zoals verzakkingen, 
wisselbeschadigingen en spoorstaafdefecten hiermee vroeg-
tijdig worden gesignaleerd. De hoop is dat zodoende een 
deel van de treinvertragingen kan worden voorkomen.

Samen met NS
De twee treinen met sensoren komen voort uit het project 
Camino, een innovatief samenwerkingsproject van ProRail 
en NS. Als de proef succesvol is, worden meer reizigers-
treinen uitgerust met dergelijke sensoren. Binnen Camino 
is voorzien om in 2019 meer typen sensoren te testen en 
hierbij verschillende partners uit de spoorsector te betrekken.
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5 6 Vitens opent WaterWinkel in 
Leeuwarden 

Op dinsdag 18 september is de WaterWinkel van Vitens in 
Leeuwarden geopend. Vitens heeft in Friesland negen drink-
waterbronnen waarmee alle Friezen van schoon drinkwater 
worden voorzien. De verhalen achter de negen ‘Fryske 
Bronnen’ worden in de winkel belicht en ook kunnen de wa-
ters worden geproefd. De eerste die deze ‘9Bronnentocht’ 
aflegt in de winkel is Olympisch zwemkampioen en Elfste-
denzwemmer Maarten van der Weijden. Vitens wil met deze 
campagne en de WaterWinkel de Friezen bewuster maken 
van de waarde van hun kraanwater. 

Het is zo vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan 
komt. Maar waar komt dat water precies vandaan? Vitens vertelt 
het verhaal áchter het Friese drinkwater, dat wordt gewonnen uit 
negen unieke waterbronnen. Het verhaal achter deze waters, zoals 
Frysk Fris en Spannenburger Oer, is te zien en te proeven in de 
WaterWinkel.
 
Kraanwater is een duurzame en gezonde keuze
Alle 5,7 miljoen klanten van Vitens, en dus ook de klanten in Fries-
land, krijgen kraanwater uit grondwaterbronnen bij hen in de buurt. 
Deze bronnen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden voor 
de toekomst. Met de campagne wil Vitens kraanwater het podium 
geven dat het verdient. Kiezen voor kraanwater is immers duurzaam 
en gezond. ‘Kraanwater is ook nog eens 1000x goedkoper dan 
water uit een fles, en minstens 400x minder milieubelastend,’ zegt 
Marike Bonhof, directielid van Vitens. ‘Toch nemen we het maar 
voor lief dat dit topproduct zo uit de kraan komt.’
 
Maarten van der Weijden opent WaterWinkel
Olympisch zwemkampioen en Elfstedenzwemmer Maarten van der 
Weijden opende deVitens WaterWinkel in Leeuwarden. Van der 
Weijden: ‘Ik vind het belangrijk dat mensen weten waar hun kraan-
water vandaan komt en dat ze beseffen dat ze in feite bovenop hun 
drinkwaterbron wonen en leven.’

1000x goedkoper
is kraanwater dan water uit een fles

6
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 INTERVIEW

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

‘Als infrasector moeten 
we ons bewust zijn van 
onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’  
Volgens Aernout van der Bend, directeur NGinfra, moeten infrabeheerders zich 
bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, want de waarde van 
onze infrastructuren gaat veel verder dan alleen functionaliteit. Infrabeheerders 
moeten als branche het maatschappelijke – en waar nodig het politieke – debat 
aangaan om transitieopgaven in goede banen te leiden. Wat voor samenleving 
willen we zijn? En wat kan onze infrastructuur daaraan bijdragen? 

AUTEUR JOLINE RODERMANS 

I nternationaal gezien doet de Nederlandse infrastructuur het goed. 
Je wordt wakker, je doet je licht aan, neemt een slok water, doet een 
plas en stapt onder de douche. Elektriciteit en stromend water zijn 
vanzelfsprekend. Dan stap je in de auto of trein naar je werk. Soms sta 

je misschien in de file of is je trein vertraagd – in vele andere landen dromen 
ze van onze dienstregeling of files. Dat de NGinfra-partners – en eigenlijk de 
hele infrasector – het goed doen, benadrukt Van der Bend. Juist daarom is het 
nu misschien wel tijd om de handschoen op te pakken en nog meer in te zet-
ten op niet alleen de functionele, maar juist ook de maatschappelijke waarde 
van infrastructuur. De samenleving verandert en ook inframanagers worden 
geconfronteerd met allerlei transitieopgaven waar zij een belangrijke rol in 



14 NGINFRAMAGAZINE

INTERVIEW 

kunnen spelen. Denk aan de energietransitie, extreme 
weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverande-
ring, verstedelijking en de daarmee gepaarde druk op de 
Randstad en de grootschalige vervangings- en renovatie-
opgave waar de infrabeheerders de komende decennia 
mee geconfronteerd worden.  

Het thema van InfraTrends was ‘zo begin je een 
transitie’. Waar moeten infrabeheerders volgens 
u beginnen? 
‘Infrabeheerders moeten hun huiswerk doen en de-
len. De eerste stap is bewustwording. Als infrasector 
moeten we ons bewust zijn van onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en de kansen die dat met zich 
meebrengt. We moeten nadenken over de vraag wat voor 
maatschappij we over dertig of vijftig jaar willen zijn en 
hoe we die maatschappij inrichten. Binnen NGinfra pro-
beren we deze stap met onze partners te zetten. Hoewel 
de NGinfra-partners goed bezig zijn, kunnen we hier 
gezamenlijk nog veel meer bereiken.’

‘De infrasector moet zich als branche laten horen in het 
maatschappelijk debat. We moeten als infrabeheerders 
de gelegenheid aangrijpen om keuzeprocessen en in-
richtingsvraagstukken fundamenteel anders aan te pak-
ken. Als we bijvoorbeeld inzoomen op verstedelijking 

en met name het inbreidingsvraagstuk in de Randstad – 
een belangrijke transitieopgave waar de infrabeheerders 
mee worden geconfronteerd – dan wordt deze noodzaak 
heel duidelijk.’

Waarom moeten infrabeheerders zich laten 
horen in het verstedelijkingsdebat? 
‘Neem de inbreiding in de steden, in de Randstad. De 
trek naar de steden lijkt voorlopig aan te houden en er 
wordt enorm veel bijgebouwd. In zowel de metropool-
regio Amsterdam als de metropoolregio Den Haag – 
Rotterdam gaat dit tot 2040 om circa 250.000 wonin-
gen. Deze inbreidingsopgave is niet integraal bekeken. 

‘Neem de inbreiding in de 
steden, in de Randstad. Met de 

vraag of onze infrastructuur 
deze groei wel aan kan, wordt 

geen rekening gehouden.’
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 INTERVIEW

Met de vraag of onze infrastructuur deze groei wel 
aan kan, wordt geen rekening gehouden. Met name de 
ondergrondse infrastructuur wordt vaak vergeten. Kan 
de riolering deze groei wel aan? En het waternetwerk? 
Er komen niet opeens drinkwaterbronnen bij. Vitens 
heeft de noodklok al geluid. Bovendien gaan we ook niet 
opeens het openbaar vervoers- en wegennetwerk ver-
groten. En je kunt autogebruik wel gaan ontmoedigen, 
maar dan betekent het dat deze mensen op een van de 
andere netwerken terechtkomen.’ 

‘De vraag is eigenlijk: wat is de optimale omvang van 
een metropoolstad? Zijn grote metropolen –  zoals 

bijvoorbeeld Parijs en Londen – daadwerkelijk wense-
lijker dan een kleinere stad als Amsterdam? Wanneer 
overschrijd je het agglomeratievoordeel? En daarbij 
komt ook nog eens dat West-Nederland onder NAP ligt. 
Dijken bouwen is natuurlijk leuk, maar hoe wenselijk is 
dat? Waarom breiden we vooral uit in het Westen terwijl 
de zeespiegel stijgt? Als je gaat inbreiden hol je iets uit. 
In dit geval het Oosten van Nederland waar het droog 
is en waar ruimte is. De infrabeheerders moeten zich 
– als branche – gaan mengen in dit governance-debat. 
Besluitvorming en financiering zijn nu knelpunten 
om daadwerkelijk aan de maatschappelijke opgave te 
voldoen.’
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Maar jullie kunnen als infrabeheerders toch al 
veel? 
‘Ja, maar de governance – en daarmee de besluitvor-
ming en investeringen – van dit soort verstedelijkings-
vraagstukken is sectoraal geregeld. Daar hebben wij 
als infrabeheerders weinig invloed op. Daarom wil ik 
appelleren aan het anders positioneren van het onder-
zoeksvraagstuk aan de voorkant. Infrabeheerders 
moeten hun eigen data en feiten goed op een rijtje 
hebben. Als we ons willen mengen in het besluitvor-
mingsdebat, dan moeten onze eigen data en feiten 
kloppen. Een instituut als NGinfra is hier een mooi 
vehikel voor: we zijn een kennisplatform met een 
sterke onderzoekspoot. Je kunt de feiten dus boven 
tafel krijgen.’ 

Kunt u een voorbeeld geven van een gover-
nance-vraagstuk dat anders aangepakt moet 
worden in het kader van de maatschappelijke 
waarde van infrastructuur? 
‘Een voorbeeld dat ik graag gebruik is Rotterdam-
Zuid. Er zijn in Rotterdam duizenden jongeren die 
hun eigen buurt niet uitkomen en nog nooit de Maas 
over zijn geweest. Deze jongeren scoren slechter op 
school in vergelijking met de rest van het land en de 
arbeidsperspectieven zijn niet best. Er is al langere 
tijd sprake van de mogelijke komst van een brug tus-
sen Feyenoord en Excelsior. Maar die brug is er nog 
steeds niet. Deze brug zou ervoor kunnen zorgen 
dat die jongeren uit hun isolement komen. Het Rijk 
zegt dat het een lokale aangelegenheid is, omdat de 
vervoerwaarde niet groot genoeg is. Op lokaal niveau 
krijgen ze het kostentechnisch gezien ook niet van 
de grond. Maar er zijn andere redenen waarom deze 
brug er volgens mij wel moet komen. Het gaat hier 
niet alleen om fysieke mobiliteit, maar ook om sociale 
mobiliteit. Deze brug kan de wereld van de jongeren 
in Rotterdam-Zuid vergroten en perspectief bieden. 
Het kan voor hen letterlijk de brug naar de toekomst 
zijn. Maar deze maatschappelijk waarde wordt niet 
meegenomen in de maatschappelijke kosten-baten-
analyse.’

Hoe zouden dit soort vraagstukken dan wel 
aangepakt kunnen worden? 
‘Je zou het eigenlijk aan moeten pakken als een green 
field (vanuit het niets een operatie opbouwen, red.). 
Neem bijvoorbeeld een stadsdeel in Amsterdam. Zou 
het niet beter zijn als je één partij de opdracht geeft 
om alles onder de grond te vervangen als het nodig 
is? Bijvoorbeeld dat de energieboer ook de riolering, 
wegenplanning en drinkwatervoorzieningen meeneemt. 
En dat in een ander stadsdeel de waterboer dit op zich 

neemt. We moeten kleine stappen gaan zetten richting 
dat integrale werken.’

Zonder samenwerking komen we er dus  
niet. Dit geldt ook voor de grootschalige  
vervangings- en renovatieopgave waar de  
infrabeheerders de komende jaren mee  
geconfronteerd worden. 
Als NGinfra-bestuur is deze opgave, naar de maatschap-
pelijke waarde van infra, ook een van jullie aandachtsge-
bieden. Kunt u dat uitleggen? ‘Als sector staan we voor 
een enorme vervangingsopgave en ook hier geldt dat de 
sleutel tot succes samenwerking is. Een hoop infrastruc-
tuur ligt dicht bij elkaar. Wat is de behoefte van het 
netwerk dat jij beheert? Wat deel je? Onderhoudsopga-
ven moeten naast elkaar gelegd worden. Infrabeheerders 
moeten uit hun eigen koker komen om problemen bij 
een ander te voorkomen. Uiteindelijk heeft iedereen 
daar baat bij. Binnen NGinfra zijn de partners wat dat 
betreft al goed bezig. In samenwerking met Geodan 
wordt bijvoorbeeld een 3D-model ontwikkeld dat wordt 
toegepast op de A15. Hierin staat de meerwaarde van 
samenwerking tussen verschillende infrabeheerders aan 
onderhoudsopgaven centraal. Uiteindelijk willen we dit 
model uitbreiden naar andere locaties en netwerken. 
Dit is een mooi concreet voorbeeld van de kracht van 
samenwerking.’

‘Als sector staan we voor een 
enorme vervangingsopgave en 
ook hier geldt dat de sleutel tot 

succes samenwerking is.’
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ANWB-baas Frits van Bruggen:

‘Zorgeloze mobiliteit 
 is onze leidraad’

De ANWB stond aan de basis van het moderne Nederland waar mobili-
teit een steeds belangrijker onderdeel werd van het dagelijks bestaan. Hoe 
loodst de ANWB Nederland naar een toekomst waarin mobiliteit en duur-
zaamheid hand in hand gaan, zonder dat de bewegingsvrijheid van de 
gebruikers wordt beknot? Hoe blijft de ANWB relevant? En wat vraagt ze 
daarbij van infrabedrijven? 10 vragen aan ANWB-directeur Frits van  
Bruggen, hoofdspreker op InfraTrends. AUTEURS JAN JAGER EN ELIEN HAGEDOORN 

I n de eerste periode van haar bestaan bevor-
derde de Algemene Nederlandse Wielrijders-
Bond (A.N.W.B.) het recreatieve fietsen door 
te ijveren voor fietspaden. In de jaren ’20 van 

de twintigste eeuw maakte de bond zich hard voor 
een wegenplan omdat ze geloofde dat de auto hét 
vervoermiddel van de toekomst zou worden. Anno 
2018 is de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond 
ANWB met 4,5 miljoen leden nog altijd de grootste 
vereniging van Nederland en vertegenwoordigt 
daarmee de grootste gebruikersgroep van infra. 

01
Wat is voor u de waarde van infra?
‘Goede en veilige infrastructuur 
maakt reizen mogelijk. Mobiliteit is 

een elementaire behoefte die een belangrijke rol 
speelt in het leven van mensen. Laat ik dan meteen 

maar een bruggetje maken naar de missie van de 
ANWB: Leden van de ANWB willen in vrijheid en 
met plezier onderweg kunnen zijn. Dat willen wij 
mogelijk maken.’ 

02 
Hoe definieert de ANWB ‘duur-
zame bewegingsvrijheid’ en wat 
kan de ANWB hieraan bijdragen? 

En infrapartijen?
‘De ANWB hanteert zorgeloze mobiliteit voor haar 
4,5 miljoen leden als leidraad. Zij willen comfor-
tabel, veilig en betaalbaar kunnen reizen; of het 
nu naar het werk is, naar familie of er gewoon op 
uit gaan. Onnodige belemmeringen wil de ANWB 
wegnemen. Dat betekent concreet: het verminde-
ren van verkeerscongestie, het verbeteren van de 
verkeersveiligheid, het aantrekkelijk maken van 
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alternatieven zoals de fiets en een eerlijke verdeling van 
de lasten die op mobiliteit rusten. De infrapartijen kun-
nen bijdragen door samen met ons en andere partijen in 
de mobiliteitsalliantie te pleiten voor meer investeringen 
in mobiliteit, in de aanleg van nieuwe verbindingen en 
het verbeteren van bestaande verbindingen.’

03 
Thema van ons congres is ‘zo begin je 
een transitie’. Hoe gaat de ANWB om 
met transities als verstedelijking, ener-

gietransitie en digitalisering?
‘De ANWB werkt al jaren aan de ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten om haar leden bij te 
staan bij transities. De ANWB staat niet aan de wieg van 
transities, maar wil er wel in voorop lopen. De bond zette 
in haar 135-jarig bestaan diverse thema’s op het gebied 
van verkeer en vervoer op de agenda. Zo was ANWB de 
grote aanjager van het wegenplan uit de jaren ‘20 omdat 
we verwachtten dat de auto het vervoersmiddel van de 

toekomst zou worden. Daarvoor had de ANWB een grote 
rol bij de uitbouw van het fietspadennet. In 1919 ontwierp 
een bestuurslid van de ANWB de kenmerkende padden-
stoel als wegwijzer, die niet het landschap zou verstoren 
maar er juist goed in paste. De paddenstoel is later uitge-
groeid tot een icoon van Nederlands design.’

04 
Hoe bindt de ANWB  de ‘nieuwe gene-
ratie’ aan de organisatie?
‘Door producten aan te bieden die interes-

sant zijn voor die generatie. Ik noem een paar dingen. 
Als jongeren tussen de 18 en 25 jaar hun rijbewijs halen, 
kunnen ze van ons een zogenoemde Rijbewijsbox krij-
gen. Deze box biedt naast de wegenwachtservice een paar 
handige gadgets voor in de auto. Ook bieden we een jon-
gerenpas aan met voordelen voor jongeren. En kinderen 
tussen de 17 en 26 jaar met een rijbewijs kunnen gratis 
worden bijgeschreven op de ANWB Autoverzekering als 
meerijdend kind. Zo kunnen zij op hun 25ste al bijna een 
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volledige no-claim korting hebben opgebouwd voordat 
zij zelf een auto bezitten. En dat scheelt in de kosten. Zo 
maken we het voor jongeren wat makkelijker om mobie-
ler te worden.’

05
Hoe kijkt de ANWB aan tegen duur-
zame mobiliteit? 
‘De ANWB wil vandaag de dag een actieve 

bijdrage leveren aan de transitie naar elektrisch rijden. 
De bond wil het publiek kennis laten maken met e-auto’s. 
Het is namelijk zo dat op dit moment slechts twee pro-
cent van de elektrische auto’s in particulier bezit is. Dat 
komt neer op rond de 4.000 auto’s.’ 
‘De ANWB werkt samen met de gemeente Den Haag aan 
een pilot die moet uitwijzen of een elektrische auto qua
kosten en actieradius functioneel is voor automobilisten 
die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in elektrisch 
rijden, door hen twee maanden op proef elektrisch te laten 
rijden. Uiteraard is ook de organisatie de Wegenwacht bezig 

met elektrische auto’s. De wegenwacht heeft sinds kort zelfs 
een elektrisch voertuig dat dienst doet als mobiel oplaadpunt 
om stilgevallen elektrische voertuigen weer bij te laden.’ 
‘De ANWB is met een representatief onderzoek onder de 
Nederlandse bevolking nagegaan wat de trends zijn rond 
elektrisch rijden, de Elektrisch Rijden Monitor. Door de 
uitkomsten van dit onderzoek te koppelen aan de feiten 
en cijfers uit de markt komt in beeld hoe elektrisch rijden 
zich in Nederland ontwikkelt. De ANWB zal de monitor 
jaarlijks herhalen en wil hiermee haar leden informeren 
en tevens in staat stellen de kosten van elektrisch rijden 
te vergelijken met die van benzineauto’s.’

06
Hoe houdt dit verband met jullie andere 
aandachtsgebieden: vakantie en vrije 
tijd?

‘Wij vinden het belangrijk dat Nederland een optimale 
infrastructuur voor langzaam verkeer heeft: wandelen en 
fietsen. Dat betekent dat de fietspaden voldoende breed 

Naast de ANWB vroegen wij ook 
een aantal andere gebruikers wat zij 
in het kader van de transitieopgaven 
nodig hebben van infrabeheerders. 
Hoe voorzien we het toenemende 
aantal datacenters van stroom? Wat 
is er nodig voor elektrisch vliegen? 
En hoe staat het ervoor met duur-
zame scheepvaart? 

Datacenters luiden noodklok 
Eerder dit jaar waarschuwde de 
Dutch Data Center Association (DDA) 
minister Eric Wiebes van Economi-
sche Zaken en Klimaat in een brand-
brief over toekomstige problemen met 
het stroomnet. Volgens de branche-
organisatie van datacenters dreigt er 
een stroomtekort als er niet geïnves-
teerd wordt in het stroomnetwerk. ‘De 
groei van het aantal datacenters is 
enorm, en het zijn grootverbruikers 
van stroom. Zonder deze datacenters 
is de Nederlandse digitale economie 
nergens, want bijna alles wat online 
gebeurt, staat in datacenters’, zegt 
Stijn Grove, directeur van DDA.
Verspreid door het land zijn er 
inmiddels tweehonderd datacenters. 
Zeventig procent hiervan staat in de 
regio Amsterdam. Het Nederlandse 

stroomnetwerk kan op korte termijn 
de groeiende vraag nauwelijks aan, 
vertelt Grove.
‘Datacenters zijn het fundament voor 
de digitale economie’. De digi-
tale sector heeft te maken met twee 
transities: de energietransitie en de 
digitale transformatie. ‘De huidige 
stroominfrastructuur is gebaseerd 
op een ouderwets groeimodel. Er 
werd toen geen rekening gehouden 
met de spectaculaire groei van het 
internet en de digitale economie’. 
Grove vertelt dat het belangrijk is 
dat er wederzijds begrip is tussen 
de datacenters en de netbeheerders. 
‘Netbeheerders moeten beseffen dat 
deze digitale economie nu bestaat, 
en alleen maar zal gaan groeien. De 
netbeheerders moeten uitgaan van 
heel andere scenario’s dan twintig 
jaar geleden’. Als onderdeel van de 
energietransitie, worden mensen aan-
gemoedigd om elektrisch te koken en 
te rijden. Maar er moet wel genoeg 
stroom zijn om in die behoefte te 
voorzien. 
Een verandering in wet- en regel-
geving zou volgens Grove hierbij 
helpen. ‘Ook moeten er bijvoor-
beeld extra middelen komen voor 

noodzakelijke uitbreidingen. Als er 
niet snel voldoende infrastructuur 
wordt aangelegd, blijven we langer 
afhankelijk van aardgas, steenkolen 
en benzine’. Grove: ‘Een ander 
belangrijk punt is de restwarmte. 
Door het stroomverbruik van de da-
tacenters komt veel warmte vrij. Met 
die restwarmte zouden we 1 miljoen 
huishoudens kunnen verwarmen. 
Maar de overheid ziet die restwarm-
te niet als een groen product. Dat is 
zonde.’  

Elektrisch vliegen  
in vogelvlucht 
Het Nederlandse Lucht- en Ruimte-
vaartcentrum (NLR) heeft er al eentje 
staan: een elektrisch vliegtuig. Of ei-
genlijk: vliegtuigje. De Pipistrel Alpha 
Electro, een volledig elektrische 
tweezits, wordt als onderzoeksvlieg-
tuig ingezet in het Living Lab Electric 
Flight. Met een beetje geluk houdt hij 
het zo’n 1,5 uur vol in de lucht.  
Om een elektrische Airbus A380, het 
grootste intercontinentale vliegtuig 
voor zo’n 520 passagiers, de lucht 
in te krijgen is nog wel een ander 
verhaal. ‘Een A380 heeft een vermo-
gen van 230 megawatt’, vertelt Paul 

Transitie volgens andere gebruikers
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zijn, een goed oppervlak hebben, zonder obstakels, et ce-
tera. Dit is nodig om de sterke groei van het aantal fietsers 
en de verschillende modaliteiten zoals de e-fiets en andere 
light electric vehicles op te vangen. Dit geldt voor zowel uti-
litair als recreatief verkeer. We hebben een nieuwe ontwerp-
methodiek ontwikkeld voor steden om tot een nieuw opti-
mum te komen voor de inrichting van de openbare ruimte 
ten gunste van langzaam verkeer. Dit hebben we toegepast 
in Rotterdam, Den Haag en Tilburg. Groningen heeft het 
opgenomen in haar stedelijke planningsmethodiek.’ 
‘Wat betreft reizen proberen we deze te verduurzamen 
door het aanbod aan bestemmingen zo divers mogelijk 
te maken met SNP Natuurreizen en Pharos reizen, en 

door vakanties met elektrische auto’s te bevorderen, 
bijvoorbeeld door het ontwikkelen van optimale routes 
langs laadpunten. Bij alle vliegvakanties hebben we de 
CO2-compensatie in de prijs verwerkt. Ervaring leert dat 
de consument niet uit eigen beweging bereid is een extra 
bedrag te betalen.’

07
Wat is de visie van de ANWB op de 
duurzame ontwikkeling van de samen-
leving? Wat kan de ANWB daaraan 

bijdragen?
‘Met de groeiende trek naar de steden en de krimp in 
buitengebieden, komt de leefbaarheid steeds meer onder 

Eijssen, hoofd Environment en Policy 
Support. ‘Evenveel als een kleine 
energiecentrale, zoals die in Swen-
tibold in Limburg. Om zo’n vliegtuig 
elektrisch of hybride te laten vliegen 
is nog heel veel innovatie nodig’. 
De verwachtingen lopen uiteen over 
wanneer dit gaat gebeuren. ‘Maar 

in de auto-industrie had je ook 
opeens de Tesla. In Amerika zijn veel 
start-ups die zeggen dat het ze al 
in 2035 gaat lukken een elektrisch 
vliegtuig voor 100 passagiers de 
lucht in de krijgen.’ 
Staan luchthavens zoals Schiphol 
dan vol met laadpalen voor vlieg-

tuigen? Eijssen vindt het moeilijk om 
daar wat over te zeggen. ‘Momen-
teel maken de elektrische vliegtuigjes 
gebruik van batterijen, die opgela-
den en vervangen kunnen worden. 
Maar hoe groter het vliegtuig, des te 
moeilijker het wordt om de batterij er-
uit te halen.’ De grootste uitdaging zit 
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druk te staan. Mobiliteit speelt hierin een cruciale 
rol. In positieve zin als motor voor onze economische 
ontwikkelingen en de cruciale rol die mobiliteit speelt 
in het leggen en onderhouden van onze sociale contac-
ten. Tegelijkertijd legt mobiliteit, zeker in zijn huidige 
vorm van veel privé autobezit, ook een fikse claim op de 
schaarse ruimte en zijn er negatieve effecten op klimaat 
en gezondheid. Dit vraagt een nieuwe kijk op ons hui-
dige mobiliteitspatroon, waarbij gestreefd moet worden 
naar een nieuw modal optimum. Centraal moet daarbij 
steeds de gebruiker staan. Er is niet één beste oplos-
sing,  want deze is sterk afhankelijk van de persoonlijke 
situatie.’ 

‘Ook dragen we als ANWB bij aan de mobiliteit in 
kleinere kring. Vanuit onze maatschappelijke betrok-
kenheid willen we ook aandacht geven aan bepaalde 
groepen. Zo is ons project AutoMaatje gericht op het 
bieden van vervoer door plaatselijke vrijwilligers aan 
ouderen, die vaak minder mobiel zijn. AutoMaatje zorgt 
met de hulp van vrijwilligers voor een rit naar de kap-
per, de schouwburg of het winkelcentrum. Het ANWB 
kinderfietsenplan zamelt fietsen in, knapt ze op en zorgt 
ervoor dat deze fietsen terecht komen bij kinderen die 
ze nodig hebben. Zo kan een kind toch meedoen aan 
allerlei sport- en sociale activiteiten.’

op dit moment dus niet bij Schiphol, 
maar in de batterijontwikkeling. ‘Op 
den duur is er wel een rol wegge-
legd voor Schiphol en netbeheerders 
om te kijken hoe zij kunnen voorzien 
in die energiebehoefte’, zegt Eijssen.
Een recente ontwikkeling is Urban 
Air Mobility. ‘Vrij veel partijen zijn 
bezig met het ontwikkelen van kleine 
vliegtuigjes voor zo’n vier personen 
die in de stad of tussen steden kun-
nen vliegen. Bijvoorbeeld in minder 
stedelijke gebieden. Vaak wordt 
voorgesteld die vliegtuigjes elektrisch 
aan te drijven. Dit zal zorgen voor 
een grote energiebehoefte.’
Het grote probleem voor deze gro-
tere elektrische vliegtuigen wordt de 
energiebehoefte, want ze verbruiken 
enorm veel vermogen. Hoe ga je 
ervoor zorgen dat je een vermogen 
voor 150 passagiers kan leveren, 
en over langere afstanden?  Eijssen: 
‘dat is nog toekomstmuziek’. 

Schone zeescheepvaart
Verschillende vormen van transi-
tie treffen elkaar als het gaat om 
zeescheepvaart in het Rotterdamse 
havengebied. ‘Op volle zee ligt 
de focus snel op het reduceren van 
broeikasgassen’, benadrukt Annet 
Koster, directeur van de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders 
(KNVR). ‘In havengebieden is dat 
een heel ander verhaal’. Koster ver-
telt dat daar namelijk ook rekening 
moet worden gehouden met de 
leefomgeving van mensen. 

De KNVR doet dit niet alleen. De 
branchevereniging voor zeescheep-
vaart is namelijk partner van het 
Platform Schone Scheepvaart. ‘Dat 
is een kennisuitwisselingsnetwerk 
waar reders, overheden, onder-
zoeksinstellingen, maakindustrie en 
havens samenkomen om kennis uit te 
wisselen die bijdraagt tot schonere 
oplossingen’. Om daadwerkelijk bij 
te dragen aan schonere scheepvaart, 
is volgens Koster een nauwe samen-
werking met de havens nodig. 
Een voorbeeld van waar de havens 
de KNVR mee zouden kunnen helpen 
is het plaatsen van meer walstroom-
faciliteiten. ‘Met walstroom kan een 
schip, dat in de haven aan de kade 

ligt, elektriciteit van de wal gebruiken 
in plaats van de hulpmotoren in te 
schakelen. Hiermee kan geluidsover-
last en luchtvervuiling lokaal terugge-
drongen worden’. Walstroom is op 
dit moment relatief duur, dus het zou 
volgens Koster helpen als de energie-
belasting erop wordt afgeschaft. 
‘Denk bijvoorbeeld aan een cruise-
schip dat Rotterdam aandoet. Het is 
mooi dat zo veel toeristen de stad 
bezoeken. Momenteel is zo’n schip 
al efficiënter dan wanneer al die 
toeristen met de auto naar Rotterdam 
zouden komen. Met walstroom kan 
een nog grotere milieuwinst worden 
geboekt’.
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08
Wat vragen jul-
lie verder van 
infrapartijen: 

niet alleen de weg-
beheerders, maar 
ook aanbieders 
van andere infra 
zoals waterwegen, 
spoorwegen, ener-
gie & data?
‘We zijn met de 
NS, KNV, RAI 
en Bovag de 
founders van 
de mobiliteitsal-
liantie waarin we 
nauw samenwerken. 
Uiteindelijk wil-
len al die partijen de 
mobiliteit in Nederland 
verder brengen en dat 
vergt soms dat je uit je eigen 
comfortzone stapt en het voor 
de ander opneemt in het geweld van 
de politiek. We vragen van overheden 
en wegbeheerders urgentie om de mobiliteit in 
Nederland niet te laten stagneren. Ook in de provincies 
en steden is het noodzaak om meer te investeren in ons 
mobiliteitssysteem.’ 
‘De mobiliteitsalliantie wil werken aan een strategisch
deltaplan waarbinnen de verschillende vervoersmodalitei-
ten met elkaar verbonden worden zodat de mobilist zelf 
de regie heeft op zijn reis. Een bijpassende investerings-
agenda voor dat deltaplan maakt het geheel compleet. In 
die investeringsagenda kan sprake zijn van overheidsfi-
nanciering of van private financiering. Deze investerin-
gen zijn noodzakelijk om de groei in mobiliteit van per-
sonen en goederen mogelijk te maken. Dat geld is nodig 
voor onderhoud, beheer, uitbreiding én slimme benutting 
van onze transportsystemen. De urgentie is evident: de 
verkeerscongestie neemt toe, de druk op de ruimte neemt 
toe en de druk op het openbaar vervoer neemt toe .’

09
Hoe kijken jullie aan tegen de alsmaar 
toenemende ruimtedruk in relatie tot 
natuurwaarden, die de ANWB ook hoog 

in het vaandel draagt?
‘Het toerisme neemt steeds grotere vormen aan. Wij 
willen dat natuurgebieden en het landelijk gebied zo 
toegankelijk mogelijk zijn. Wij zetten ons daarom in 
voor schaalvergroting van de recreatieve ruimte, dat wil 
zeggen dat we de ontwikkeling van nieuwe natuurgebie-
den zoals de Markerwadden steunen en dat we streven 
naar een vervlechting van natuurgebieden en landelijke 
gebieden. Daarom zetten we ons bijvoorbeeld in om van 

het programma “Nationale Parken 
van wereldklasse” een succes 

te maken. Daarmee worden 
natuur, landschap, en 

cultuurhistorie ver-
bonden met toerisme 

en worden toeris-
ten beter gespreid 
over het land. Wij 
volgen dan ook met 
belangstelling hoe 
de visie van NBTC 
Holland Marke-
ting over spreiding 
van toerisme zich 

ontwikkelt en we 
denken  mee met de 

Raad voor de leefom-
geving en infrastruc-

tuur (Rli) over hun advies 
‘Toerisme en de leefomge-

ving’.’

10
Wat is het standpunt 
van de ANWB over 
decentralisatie van 

ruimtelijk beleid, met meer autonomie voor lokale 
overheden? Hoe gaat de ANWB daarmee om? 
‘Voor een  landelijk opererende belangenorganisatie 
is dat best wel lastig. We zien verschillen in inzicht, 
strategie, financiering en tempo tussen verschillende 
provincies op alle domeinen. Dat betekent dat de kwaliteit 
van landelijke structuren zoals het Nederlands Natuur-
netwerk, als stelsel van Nationale Parken, de inmiddels 
opgeheven nationale landschappen en de langeafstands-
routes voor wandelen en fietsen onder druk komen. Maar 
ook de instelling van milieuzones door gemeenten moet 
geharmoniseerd worden. Dat vergt veel extra inzet. Er 
wordt nu nog meer gepraat over wie precies waarover gaat 
en bij crises is dat niet handig natuurlijk. Zo heb je nu 
bijvoorbeeld de snelle opmars van de Afrikaanse varkens-
pest; dat kan het failliet van de varkenssector betekenen 
in Nederland en het afsluiten van alle natuurgebieden. En 
nog steeds wordt er alleen maar gepraat tussen provincies 
en Den Haag. Nu komt dan de NOVI (Nationale Omge-
vingsvisie), maar dat is een document waarin geen echte 
inhoudelijke keuzes worden gemaakt en dat uitvoerig 
wordt opgehangen aan een kluwen van convenanten en 
bestuurlijke afspraken. Ik denk dat we op een aantal 
terreinen zijn doorgeschoten in de decentralisering. 
Voor sommige zaken heb je toch echt doorzettingsmacht 
nodig.’

‘We vragen van overheden en 
wegbeheerders urgentie om de 
mobiliteit in Nederland niet te 

laten stagneren.’
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Zet eens een 
andere bril op

Infrastructuur en cultuur onlosmakelijk verbonden

Infrastructuur is meer dan wegen en pijpleidingen, meer dan stenen en 
metaal. Wie infra werkelijk op waarde wil schatten, moet verder kijken 
dan puur functionaliteit. Infrastructuur is cultuur en is zo onlosmakelijk ver-
bonden met de identiteit van de stad. Hoe dat precies werkt, ontdekken 
we in Leeuwarden. AUTEUR KASPER BAGGERMAN
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I nfrastructuur is niet 
zomaar uit de lucht komen 
vallen. Denk maar eens aan 
de eeuwenoude viaducten 

in Italië, de 17e-eeuwse grachten 
van Amsterdam en de Deltawerken. 
Deze infrastructurele werken zijn 
een accumulatie van het verleden. 
Margot Weijnen, wetenschappelijk 
directeur van NGinfra: ‘Deze en 
vergelijkbare werken werden ooit 
met een zuiver functioneel doel 
aangelegd, maar resoneren nu met 
de geschiedenis.’

De stad is een complex geheel en 
heeft allerlei gezichten. Afhanke-
lijk van de ‘bril’ die je opzet, krijg 
je een ander beeld van de stad. Wie 

infra volledig op waarde wil 
schatten, moet met een 
andere bril kijken dan 
de puur functionele 
die infra-ontwerpers 
gewend zijn. De cul-
turele context waarin 
infrastructuur is aan-
gelegd is van belang, 
net als de invloed die 
infra nu uitoefent op de 
hedendaagse cultuur. Er 
is sprake van een twee-
zijdige relatie. ‘Denk aan 
de Sydney Harbour Brigde, de 
Brooklyn Bridge of de Golden Gate 
Bridge: die zijn bijna synoniem 
geworden voor Sydney, New York 
en San Francisco. En onlosmake-

lijk verbonden met onze cultuur,’ 
zegt Weijnen.

Identiteit en racisme 
Maar waarom zou je die culturele 
bril eigenlijk opzetten? Als een 
stuk asfalt je van A naar B brengt, 
dan werkt het toch? Volgens We-
ijnen biedt de culturele bril kansen 
en meerwaarde voor beleidsma-
kers: ‘Beleidsmakers zouden veel 
trotser zijn als ze zich realiseren 
hoezeer infrastructuur bijdraagt 
aan de sense of place en de sense of 

belonging. De culturele visie kan 
infrabeheerders en lokale bestuur-
ders dus helpen bij hun besluitvor-
ming over publieke infrastructuur 
en het besef van de impact daarvan 
op het plaatsgevoel van inwoners.’ 
Professor Jens-Ivo Engels van de 
Technische Universiteit Darmstadt, 
vult aan: ‘Als we het over cultuur 
hebben, hebben we het over iden-
titeit. Neem Rotterdam. De haven, 
een infrastructuur, is bepalend 
voor de Rotterdamse identiteit. 
Rotterdammers zien ‘hun’ stad 
als havenstad, als een stad van de 
industrie, van de harde werker.’

De culturele visie werkt overigens 
twee kanten op. Enerzijds krijgen 
infraontwerpers meer begrip van 
de implicaties van hun werk. An-
derzijds helpt de culturele benade-
ring met communicatie over infra-
structuur naar beleidsmakers met 

Voor de gevorderden: 
De taal van infrastructuur
De relatie tussen infrastructuur, macht en sociaal contact is wellicht wat 
abstract, maar is tegelijkertijd wel grotendeels fysiek zichtbaar. Infrastructuur 
als cultuur kan nog een stapje verder gaan: ook taal speelt een grote rol bij 
infrastructuur. 

Georges Amar is onderzoeker bij de Université MINES Paris Tech en voorma-
lig hoofd innovatie bij Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Van 
huis uit is Amar ingenieur. Zijn ‘moedertaal’ is dus de wiskunde, maar Amar 
heeft een grote fascinatie voor woorden en hun betekenis. Hij zegt: ‘Infrastruc-
tuur draait om hoe we denken en hoe we nieuwe dingen creëren. Daar heb-
ben we taal voor nodig. Als je iets echt wilt doorgronden, heb je er de juiste 
woorden voor nodig.’

Amar ziet veel infra-innovaties die we niet met de juiste woorden beschrijven. 
Zijn eigen ogen werden geopend tijdens een bezoek aan Curitiba. Deze 
Braziliaanse stad heeft een vervoersysteem met lange bussen die stoppen bij 
verhoogde perrons, wat de efficiëntie van het vervoer vergroot. Amar: ‘Men 
noemde deze bussen de surface subway, maar dat is een tegenstrijdigheid. 
Subway betekent immers onder de weg, dus hoe kan dat nou aan het op-
pervlak bestaan. Samengevoegd heffen de woorden elkaar op en betekenen 
ze niks.’ Een andere tegenstrijdige omschrijving vinden we bij deelfietsen: 
‘Deelfietsen worden public individual transport genoemd, terwijl openbaar 
vervoer per definitie niet individueel is.’ 

De tegenstrijdigheden staan begrip van de nieuwe innovaties en daarmee 
creativiteit in de weg, zegt Amar. Wie echt stappen wil zetten, moet dus met 
nieuwe woorden komen. Simpel gezegd: noem het nieuwe beestje bij een 
nieuwe naam.

‘Stedenbouwkundige 
Robert Moses liet extra 
lage bruggen over de 

wegen tussen New York en 
Longbeach bouwen, zodat 
bussen met daarin vooral 
Afro-Amerikanen er niet 

onderdoor konden.’
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een niet-technische achtergrond. 
Een bestuurder die het ‘technische 
taaltje’ niet spreekt, spreekt de taal 
van cultuur wellicht wel. 

Dr. Ralitsa Hiteva, van de Sciene 
Policy Research Unit van de univer-
siteit van Sussex, geeft een derde 
reden om de culturele bril op te 
zetten: ‘De culturele benadering be-
tekent dat infrastructuur dynamisch 
is. De waarde ervan wordt niet enkel 
meer gedefinieerd door functionali-
teit, maar ook door de betekenis er-
van voor gebruikers. Dat maakt dat 
infrastructuur niet neutraal is en 
dat brengt extra verantwoordelijk-
heid met zich mee.’ Een voorbeeld 
van dergelijke niet-neutrale infra-
structuur vinden we in het New 
York van de 20e eeuw. Stedenbouw-
kundige Robert Moses liet bruggen 
over de wegen tussen New York en 
Longbeach bouwen. Deze bruggen 
waren extra laag, zodat bussen met 
daarin vooral Afro-Amerikanen er 
niet onderdoor konden. Een racisti-
sche brug dus. Het is een extreem 

voorbeeld dat volgens som-
migen een urban legend is, 
maar dergelijke uitingen 
van waarden zijn in 
subtielere vormen alom 
aanwezig. 

Een nieuwe  
methodologie
NGinfra wil beleidsma-
kers en infra-experts 
helpen met het opzetten 
van de culturele bril. Het kan 
immers best lastig zijn om een 
nieuw perspectief te adopteren, 
zeker wanneer men al decennia 
werkzaam is in een sector. Hiteva 
en Weijnen ontwikkelen daarom 
samen een methodologie, die ieder-
een in zijn of haar eigen omgeving 
kan toepassen. De eerste stap is 
simpel: maak een wandeling en 
ga daarbij op zoek naar culturele 
uitingen in infrastructuur. Het is 
daarbij handig om een bepaalde 
focus of insteek te kiezen, zodat er 
gericht kan worden geobserveerd. 
Denk bij deze focus bijvoorbeeld 

aan: ‘Hoe bevordert de infrastruc-
tuur sociaal contact?’ of ‘Welke 
machtsstructuren zie ik als ik deze 
infrastructuur bestudeer?’ Overi-
gens moet de focus niet té nauw 
zijn. Omdat de blik voor velen 
nieuw is, moet er ruimte zijn voor 
breed associëren en verkennen.

Bij de workshop Two Tales of the 

City, die NGInfra begin oktober 

‘Neem Rotterdam. De 
haven, een infrastructuur, 

is bepalend voor de 
Rotterdamse identiteit.’
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in Leeuwarden organiseerde, ging 
een gevarieerde groep infra-experts 
onder begeleiding van internatio-
naal gerenommeerde hoogleraren 
aan de slag met de methodiek. Drie 
groepen gingen op pad, elk met 
een eigen insteek. Eén groep keek 
naar machtsverhoudingen in in-
frastructuur. Een andere naar hoe 
infrastructuur contact tussen ou-
deren en jongeren promoot (of juist 
niet). De laatste groep onderzocht 
relatie tussen natuur en infrastruc-
tuur. In dit artikel worden de eerste 
twee behandeld.

Infrastructuur en macht
Wie infrastructuur als cultuur be-
schouwt, kan niet om machtsstruc-
turen heen. Kort gezegd: cultuur is 
menselijk en wij mensen houden 
er nou eenmaal van om onze eigen 
wil kenbaar te maken. Dat doen 
we op vele manieren, waaronder 
fysieke ingrepen.

Menselijke machtsstructuren uiten 
zich op verschillende schaal-
niveaus. Sprekend is de geschiede-
nis van infrastructuur in India. 
Ten tijde van de kolonisatie door 
de Britten bepaalden de koloniale 
machthebbers welke infrastruc-
tuur werd aangelegd. Dr. Eswaran 
Subrahmanian, van de Carnegie 
Mellon University in Pittsburgh: 
‘Dat leidde tot infrastructuur die 
puur in dienst van het kolonialisme 
stond. Zo werd er bijvoorbeeld flink 
geïnvesteerd in goederentransport.’ 

Om hun eigen machtspositie te 
versterken, maakten de Britten 
gebruik van een reeds in India 
bestaande machtsstructuur: het 
kastensysteem. ‘Door in alle klas-
sen eigen vertegenwoordigers aan 
te wijzen, konden de koloniale 
machthebbers infrastructuur com-
pleet naar hun eigen hand zetten,’ 
zegt Dr. Subrahmanian.

Hoewel het kastensysteem vandaag 
de dag officieel is afgeschaft, is de 
nasleep ervan nog steeds bepalend 
bij het ontwerp van infrastructuur. 
Dr. Subrahmanian: ‘Het traditio-
nele sociale systeem is nog steeds 
erg aanwezig in India. De van 
oudsher machtige klassen bepalen 
hoe en waar infrastructuur wordt 
aangelegd.’ Dat leidt soms tot 
bizarre situaties. ‘India heeft erg 
veel autowegen, omdat de hogere 
klassen willen autorijden. Met de 
lagere klassen, die zijn aangewezen 
op transport per fiets of te voet, 
wordt veel minder rekening gehou-
den. Zij kunnen zich daardoor niet 
verplaatsen door sommige steden.’

Oude systemen kunnen zo nog 
lang na hun verdwijning doorwer-
ken, zowel in het systeem zelf als 
in de infrastructurele uiting ervan. 
‘Infrastructuur houdt culturele sys-
temen in stand,’ stelt onderzoeker 
Hiteva. ‘Een infrasysteem vervang 
je niet zomaar,’ vult Engels aan. 
‘Historische beslissingen over in-
frastructuur zijn tot op de dag van 
vandaag nog steeds zichtbaar.’ 

Naast macht uiten, kan infrastruc-
tuur ook juist bepalen wie de 
macht in handen heeft. Een stad 
met een haven kan invloed uitoe-
fenen, de Romeinen konden half 
Europa veroveren door hun goede 
logistieke netwerk en bruggen 
zijn ten tijde van oorlog niet voor 
niets een hoog aangeschreven 
doelwit: als je een verbinding 

afsluit stel je je eigen territorium 
veilig. Dit zijn redelijk grootscha-
lige voorbeelden, maar ook op een 

lager schaalniveau zien we hoe 
infrastructuur de macht verdeelt. 
Zo ontdekte de groep in Leeuwar-
den dat de grachten, een infrastruc-
tuur, bepaalden wie waar woonde. 
De geschiedenis van Leeuwarden 
wordt gekenmerkt door een conti-
nue strijd tegen het water. Des te 
verder je van de gracht woonde, des 
te rijker en machtiger je was. Het 
overstromingsgevaar van de gracht 
behoorde de armen en machtelo-
zen toe. Een andere ontdekking, 
eenvoudig maar tekenend, waren 
paaltjes en strepen op de weg. 
Deze bepalen waar je wel en niet 
mag fietsen, lopen of autorijden en 
welke weggebruikers dus dominant 
zijn in een bepaald gebied. 

Bevordering van intergenera-
tionele sociale interactie door 
infrastructuur
Hiteva zei al: ‘Infrastructuur wordt 
gedefinieerd door de betekenis die 
het voor de gebruiker heeft’. In de 
praktijk kan de betekenis van deze 
uitspraak vele vormen aannemen. 
Zo kan bijvoorbeeld worden geke-
ken naar de invloed van infra op 
gezondheid, welzijn, inclusie en 
sociaal contact. Bij de wandeling 
door Leeuwarden werd gekozen 
voor een nadruk op intergeneratio-
neel sociaal contact.

In zekere zin vertoont de relatie 
tussen sociaal contact en infra-
structuur veel overeenkomsten 
met de relatie tussen macht en 
infrastructuur. Neem bruggen, die 
macht beschermen als ze worden 
opgeblazen en juist macht geven als 
logistieke component voor bijvoor-
beeld handel en het verplaatsen 
van militair personeel. Voor sociale 
interactie geldt een zelfde soort 
dynamiek. Het ontbreken van brug-
gen – of verbindingen als tunnels, 
zebrapaden en viaducten – maakt 
sociale interactie moeilijk, terwijl 
de aanwezigheid van een verbin-
ding juist samenkomen faciliteert. 
Een extreem voorbeeld van het 
ontbreken van een verbinding en 

‘Infrastructuur wordt 
gedefinieerd door de 

betekenis die het voor de 
gebruiker heeft’
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de invloed daarvan was de Berlijnse 
Muur, overigens ook een ultieme 
uiting van macht. Terwijl de geo-
grafische afstand tussen Oost en 
West minimaal was, ontstonden in 
zeer korte tijd twee compleet van 
elkaar vervreemde werelden. 

Ook minder rigide voorbeelden 
zijn talrijk. Zo noemen bewoners 
van Hilversum vrijwel standaard 
aan welke kant van het spoor ze 
wonen. Kennelijk ervaren zij de 
door rails gescheiden stadsdelen 
als dusdanig verschillend dat zij 
dit het noemen waard vinden. Dat 
terwijl het spoor in Hilversum, in 
tegenstelling tot de Berlijnse Muur 
destijds, voldoende oversteekplek-
ken kent. Zelfs op straatniveau 
zien we hoe infrastructuur sociale 
interactie bepaalt. De aanwezig-
heid van zitplekken en schuine 
stoepranden kan het verschil al 
maken, omdat die bepalen of 
bepaalde (minder valide) groepen 
toegang hebben tot een gebied en 

of er dus interactie tussen ver-
schillende groepen kan plaatsvin-
den.

In Leeuwarden viel de shared space 
op. Een fascinerend fenomeen dat 
de relatie tussen macht, interge-
nerationele sociale interactie en 
infrastructuur blootlegt. Dit stuk 
infra wordt gekenmerkt door een 
compleet ontbreken van machtsdi-
rigenten, van paaltjes en lijnen die 
bepalen welke weggebruiker waar 
de baas is. De verwachting zou 
dus zijn dat de shared space tot veel 
interactie lijdt, omdat er geen bar-
rières bestaan. Het tegendeel blijkt 
echter waar. Observatie van een 
shared space in Leeuwarden leert 
dat senioren er schitteren in afwe-
zigheid, terwijl zij toch goed verte-
genwoordigd zijn in de rest van de 
stad. Hiveta zegt hierover: ‘Oude-
ren vinden shared spaces eng. Het 
ontbreekt hen aan overzicht en ze 
voelen zich in het nauw gedreven.’ 
De vraag rijst dus of machtsstruc-

turen, die in sommige gevallen 
zorgen voor exclusiviteit, toch niet 
juist nodig zijn om bepaalde groe-
pen te laten interacteren. 

Nu is het ontbreken van interactie 
tussen ouderen en jongeren bij de 
shared space overigens niet uniek. 
Gedurende de gehele wandeling 
door Leeuwarden werd geen enkele 
infrastructuur gezien die overwel-
digend uitnodigde tot samenko-
men. Zo staat Leeuwarden vol met 
in theorie interactie faciliterende 
bankjes, maar in de praktijk zaten 
jongeren op andere bankjes dan 
ouderen. Dat is, zeker met het 
oog op vergrijzing, prikkelend. 
Hiveta: ‘Het gebrek aan interactie 
dwingt ook tot kritisch nadenken 
over relaties. Dat een relatie er in 
theorie zou zijn, betekent niet dat 
het in de praktijk ook zo is. Het 
samenbrengen van ouderen en 
jongeren met enkel infrastructuur 
als instrument, blijk geen gemak-
kelijke opgave.’
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De energietransitie volgens Roland Pechtold  
(algemeen directeur GroenLeven)

‘Doen is het 
 nieuwe denken’

Als er iemand is die de energiewereld goed kent, is het wel Roland Pechtold. Hij heeft 
uitgebreide ervaring binnen Shell, Spencer Stuart en als CEO van corporates Argos en 
Vandervalk+degroot. Tegenwoordig is hij als algemeen directeur van het snel groeiende 
bedrijf GroenLeven aanjager van de energietransitie. GroenLeven is marktleider op het 
gebied van het ontwikkelen van zonneparken en grootschalige zonnedaken. Op don-
derdag 15 november sprak Pechtold als een van de hoofdsprekers op het InfraTrends 
congres. Wat vergt de energietransitie van de infrabeheerder? AUTEUR JOLINE RODERMANS

H 
et roer moet om. De infrabeheerder 
moet zijn verantwoordelijkheid pakken 
als enabler in de energietransitie, stelt 
Roland Pechtold. Hoe? Door te doen in 

plaats van te denken. Dit is de filosofie van GroenLe-
ven, het bedrijf waar Pechtold sinds begin 2018 

algemeen directeur van is. GroenLeven werd in 
2012 opgericht met de ambitie de wereld duur-

zamer te maken. Bij de start van het bedrijf 
lag de nadruk op de agrarische sector; boe-
ren helpen hun energieverbruik te verduur-
zamen. Nu is GroenLeven uitgegroeid tot 
marktleider op het gebied van het ontwik-
kelen van zonneparken en grootschalige 

zonnedaken. Daarmee wil zij een belangrijke bijdrage 
leveren aan de energietransitie. 

Groeiende energiebehoefte
Roland Pechtold gebruikt de cijfers van de International 
Energy Agency (IEA) om te laten zien dat de energie-
behoefte de komende decennia zal blijven stijgen. Niet 
alleen omdat de bevolkingsgroei toeneemt, maar ook 
omdat we wereldwijd per capita meer energie gaan 
gebruiken. In India willen ze immers ook allemaal een 
ijskast en auto. De vraag is hoe we het aanbod gaan 
organiseren. De cijfers van IEA laten tevens zien dat olie 
nominaal licht blijft stijgen maar dat er procentueel een 
steeds grotere rol komt voor hernieuwbare energie.
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Ontkennen kan niet meer
Ontkennen dat we over moeten stappen op hernieuw-
bare energie kan volgens de bestuurder, met decen-
nialange ervaring in de energiewereld, niet meer. 
Pechtold haalt twee belangrijke gebeurtenissen aan die 
in oktober plaatvonden: op 8 oktober publiceerde de 
IPCC, onderdeel van de Verenigde Naties, een nieuw 
rapport, Global Warming of 1.5°C, waarin door meer dan 
90 wetenschappers vanuit de hele wereld wordt gepleit 
voor ingrijpende maatregelen om de doelen van Parijs 
(de opwarming van de aarde beperken tot anderhalve 
graad) mogelijk te maken. Een dag later, op 9 oktober, 
won Urgenda de Klimaatzaak tegen de Nederlandse 
Staat. Ondanks het Hoger Beroep van de Nederlandse 
Staat, besloot het Gerechtshof dat het Rijk ervoor moet 
zorgen dat vóór 2020 de CO2 uitstoot met 25 procent is 
gereduceerd, in plaats van de 13 procent waar de teller 
nu op staat. De komende jaren moet Nederland dus in-

‘Als je kijkt naar de kostprijs 
van energie  dan zie je dat 

zowel de investerings als de 
operationele kosten van zon 

en wind lager liggen dan 
van olie en kolen.’
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zetten op nieuwe energievormen. En de inframanagers 
ook, stelt Pechtold. 

Veel inframanagers kunnen niet zoals GroenLeven 
met, letterlijk, met een schone lei beginnen. Daar-
naast groeit het maatschappelijk bewustzijn, zowel 
in de energie- en infrasector als bij multinationals. 
‘Organisaties worden zich steeds bewuster van hun 
omgeving. Ze willen hun steentje bijdragen aan 
een betere wereld. De consument eist namelijk ook 
duurzame energie. En technologische en digitale 
innovaties maken de energietransitie mogelijk. Deze 
trends gaan trekken aan de energietransitie. Een goed 
voorbeeld is Apple. Zij draaien nu wereldwijd voor de 
volle 100 procent op groene stroom, de kantoren, de 
datacenters en de winkels. Zij bewijzen dus dat dit ook 
voor grote organisaties mogelijk is. Ook voor infrabe-
heerders.’

Naast de maatschappelijk urgentie, heeft inzetten op 
nieuwe energievormen volgens Pechtold ook economi-
sche voordelen voor de infrabeheerders. ‘Als je kijkt 
naar de kostprijs van energie – ofwel de levelized cost 
of energy (LCOE) – dan zie je dat zowel de investerings- 
als de operationele kosten van zon en wind lager liggen 
dan van olie en kolen.’  

Inframanager als enabler
Volgens Pechtold kunnen de infrabeheerders, naast 
de eigen organisatie verduurzamen ook een leidende 
facilitaire rol op zich nemen in de energietransitie. 
Nederland mag dan decarboniseren, digitaliseren en 
verstedelijken, een ding is zeker: infrastructuur blijft 
nodig, stelt Pechtold. ‘Stromen blijven fysiek bewegen 
en dat gaat via infrastructuur. Al wordt er nog zoveel 
besteld op Amazon, het product moet uiteindelijk naar 
degene die het besteld heeft. En ook al gaan steeds 
meer mensen hun eigen energie opwekken, om te 
voorzien in de piekbehoefte van energie in stedelijke 
regio’s zal geconcentreerde opwek van duurzame ener-
gie nodig zijn.’ Bovendien is de geldmarkt af hankelijk 
van infrastructuur. ‘Als de infra uitvalt, valt de beurs-
handel plat en zou bij wijze van spreken de wereld in 
elkaar storten.’ Hoe zeer de wereld ook in transitie is, 
infra blijft.

‘Stromen blijven 
fysiek bewegen
en dat gaat via 
infrastructuur.’
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Een blik op transitie vanuit 
de themacenters

‘Erger u niet, 
 verbaas 
 u slechts’

De themacenters vormen het inhoudelijke middelpunt van 
NGinfra. In de themacenters wisselen deskundigen van 
de partnerorganisaties kennis uit over actuele thema’s en 
issues die spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Rond-
om deze thema’s pakken ze uitdagingen en projecten 
gezamenlijk op. Een greep uit de transitievraagstukken 
die de themacenters agendeerden op InfraTrends.

AUTEURS JAN JAGER EN JOLINE RODERMANS

Duurzame petajoules 
hangen aan de infra-boom, 
maar hoe ze te plukken?
Bestuur in transitie door 
Groene Netten

In 2015 startte de coalitie Groene 
Netten met als doel versnelling te 
brengen op een aantal grote duur-
zame uitdagingen in de infrasec-
tor. Als grootgebruiker van stroom, 
grootinkoper van materiaal en 
dienstverlener aan onze economie 
liggen de duurzame petajoules 

voor het oprapen. Maar gelijk 
hebben is lang niet altijd gelijk 
krijgen. Hoe krijg je een positief 
besluit op grote duurzame projec-
ten waarvan iedereen het belang 
inziet, maar die heel verschillende 
belangen raken? Hoe lang duurt 
zo’n traject? Welke struikrovers 
liggen op de loer? Hoe speel je het 
diplomatieke spel? Welke vaardig-
heden heb je nodig? Tijdens de 
werktuin op InfraTrends werden 
niet alleen de bestuurlijke lessen 
uit het Petaplan in kaart gebracht, 

maar ook uit het project 1,5kV-3kV, 
dat over de verhoging van de net-
spanning op het spoor ging.  

Petaplan 
In 2016 initieerde Groene Netten 
het PetaPlan: het energieneutraal 
maken van de betrokken infra- en 
netbeheerders en de Rijksover-
heid door circa 25 petajoule (PJ) 
duurzame energie op te wekken op 
het areaal van Rijkswaterstaat en 
ProRail. Dit staat gelijk aan meer 
dan duizend voetbalvelden vol met 
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zonnepanelen. Een mooie ambitie, 
maar de uitwerking van dit soort 
projecten is complex. Toch is het 
PetaPlan inmiddels in uitvoering. 
Het staat vermeld in het Klimaat-
akkoord en een Stuurgroep, onder 
leiding van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, 
is van start gegaan voor de eerste 
pilotfase. Volgens Koen Eising, 
Corporate Social Responsibility 
Director bij Alliander en initiator 
van de coalitie Groene Netten, 
kunnen we enorm veel leren van 

de manier waarop dit is gelopen. 
Het adagium in dit proces was 
‘erger u niet, verbaas u slechts’.

1,5kV-3kV
Nog ver voor de geboorte van het 
PetaPlan ontstonden al ideeën over 
verhoging van de netspanning op de 
bovenleidingen van het spoor. Een 
verdubbeling van 1,5kV naar 3kV 
verhoogt niet alleen de efficiency 
van de kabels (minder netverlies), 
het maakt ook terugwinning van 
remenergie mogelijk. Én het laat 

de treinen sneller optrekken en 
afremmen, waardoor de bezet-
tingsgraad van het spoor wellicht 
omhoog kan. Het project ‘1,5kV-3kV’ 
heeft een hoge positieve score op de 
maatschappelijke kosten en baten, 
en toch is het nog steeds wachten op 
het besluit. De vele belanghebbende 
partijen maken het hele proces 
complex. Chris Verstegen, CIO van 
ProRail ging tijdens de werktuin op 
InfraTrends in op de historie van 
dit plan, de huidige status en de 
bestuurlijke lessen die zijn geleerd.    

x1000
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Responsief omgaan met trends
Organisatie in transitie door Toekomst Verkennen  

Slimme oplossingen zijn nodig om de snel veranderende vraag naar infradien-
sten uit de samenleving te kunnen bijbenen. Om goed op transities voorbereid 
te zijn moeten organisaties interne capaciteiten optimaal benutten. Met andere 
woorden: infrabeheerders dienen responsief te zijn. In de wetenschappelijke lite-
ratuur zijn er een aantal stromingen die voor responsiviteit relevante inzichten 
en handelingsperspectieven bieden, zoals die van de veerkrachtige organisatie 
(organizational resilience), links- en rechtshandigheid (ambidexterity) en sa-
menwerking met ander belanghebbenden (stakeholder theory). 

Negen dilemma’s 
Uit het onderzoek ‘Responsief omgaan met trends’ dat de Radboud Universiteit 
in opdracht van NGinfra uitvoerde blijkt dat je in de praktijk onder deze drie 
hoofdstromingen tegen negen dilemma’s of ‘hordes’ aanloopt. Zo kannibali-
seert de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen vaak huidige businessmo-
dellen (1), vindt samenwerking omtrent toekomstige businessmodellen vaak 
plaats met gevestigde partijen (2) en vergt innovatie andere competenties dan 
de huidige operatie (3). Het aangaan van een dialoog met de omgeving betekent 
ook het inleveren van controle over je eigen proces (4). Daarnaast blijft het de 
vraag of het beter is om door de markt gedreven te worden of om de markt te 
drijven (5) en wordt het creëren van waarde door belanghebbenden niet altijd 
als zodanig ervaren (6). Het vergroten van f lexibiliteit gaat vaak ten koste van 
robuustheid en andersom (7) en digitalisering maakt wel f lexibel, maar ook 
kwetsbaarder (8). Tot slot blijkt uit het onderzoek dat het vergroten van resili-
ence op de langere termijn vaak leidt tot verla-
ging van resilience op de korte termijn. 

Kortom: dilemma’s. Voor een commercieel ka-
bel- en telefoniebedrijf als VodafoneZiggo is 
het extra lastig om snel, betrouwbaar en veilig 
te blijven en tegelijk gebruikers tevreden te 
stellen. Niet alleen door de Wet van Moore die 
stelt de rekensnelheid van chips door techno-
logische vooruitgang elke twee jaar verdub-
belt, maar zeker ook door de concurrentie,  
die niet stil zit. In een eerder nummer van 
NGinfraMagazine vertelde technologiedi-
recteur Eben Albertyn van VodafoneZiggo 
hoe zijn telefonie- en kabelbedrijf daarmee 
omgaat. Elke investering in de infrastructuur 
moet drie primaire doelen dienen: capaciteits-
vergroting, het vergroten van de veiligheid 
én het verhogen van de redundancy – door 
Albertyn een ‘multidimensionale investering’ 
genoemd. Doen ze dit niet, dan prijst het be-
drijf zich op den duur domweg uit de markt. 

De negen dilemma’s 
van responsief  
handelen
1. Businessmodellen

2. Samenwerking 

3. Competenties 

4. Controle 

5. Door de markt gedreven 

of de markt drijven

6. Waardecreatie 

7. Flexibiliteit of robuustheid 

8. Digitalisering 

9. Korte of lange termijn 
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Linked data inzetten  
voor efficiënt onderhoud
Data in transitie door themacenter 
Data & Security 

Welvaart en welzijn in Nederland zijn 
sterk afhankelijk van onze kritische 
infrastructuren: (water)wegen, (lucht)
havens, elektriciteit, gas, communicatie 
en water. Als echte Nederlanders willen 
we deze infrastructuren maximaal laten 
presteren tegen minimale kosten. Daar-
naast komt er door de economische groei 
van Nederland steeds minder ruimte voor 
infrastructuur beschikbaar, is er steeds 
meer infrastructuur nodig en bevindt de 
meeste infrastuur zich in de nabijheid van 
andere infrastructuren. Onze wederzijdse 
afhankelijkheid als infrabeheerders neemt 
toe.  

Dit zagen we bijvoorbeeld afgelopen zo-
mer. Een van Nederlands grootste lucht-
havens kreeg in het hoogseizoen te maken 
met afsluiting van de toegangsweg van-
wege onderhoud door Rijkswaterstaat en 
stremming van het treinverkeer door on-
derhoud door ProRail. Geen goed moment. 
De luchthaven kon, door verlies van aan- 
en afvoercapaciteit van passagiers, niet 
werken in de voor hen drukste periode van 
het jaar. Samenwerking en afstemming op 
basis van linked data en kunstmatige intel-

ligentie (zelf lerende computersystemen) 
kan ervoor zorgen dat werkzaamheden 
integraal worden afgestemd ten behoeve 
van optimale aan- en afvoercapaciteit.

Het themacenter Data & Security ontwik-
kelt in samenwerking met Henk Scholten, 
hoogleraar Spatial Informatics aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en Geodan, een 
model zodat infrabeheerders middels de 
linked data techniek data kunnen delen om 
afstemming op onderhoud en uitbreiding 
mogelijk te maken. Dit als vervolgstap 
op de 3D-visualisatiemodellen waar in 
het vorige onderzoek aan werd gewerkt. 
Bovendien wordt gekeken hoe kunstmatige 

intelligentie kan worden toegepast op basis 
van linked data. Hierbij wordt uitgegaan 
van drie invalshoeken voor de use cases: in-
tegrale maatschappelijke impact, integrale 
capaciteit en integraal risicomanagement.
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Meer aandacht voor de maatschappelijke waarde van infra
MKBA in transitie door themacenter Waarde van Infrastructuur 

Sinds het jaar 2000 voert de 
overheid steeds vaker een 
maatschappelijke kosten-
batenanalyse (MKBA) uit van 
nieuwe beleidsvoornemens. 
Voor grote infrastructuur- en 
gebiedsontwikkelingsprojecten 
is de MKBA zelfs een verplicht 
onderdeel in de besluitvorming. 
In de infrawereld is de MKBA 
controversieel. Hoogleraar Carl 
Koopmans, onderzoeksdirec-
teur van SEO Economische 
Onderzoek en MKBA-kenner, 
begrijpt dat wel. ‘Er is altijd 
discussie geweest, zeker in de 
beginperiode.’ De hoogleraar 
begeleidde samen met Maarten 
van der Vlist (Rijkswaterstaat) de werktuin op In-
fraTrends. Dat de MKBA controversieel is, heeft volgens 
Koopmans met een aantal factoren te maken. ‘Mensen 
denken soms dat de MKBA alleen zaken inzichtelijk 
maakt die zijn uit te drukken in geld. Zachte effecten 
zouden er niet in terugkomen. Dat is niet zo, al moet ik 
erkennen dat deze effecten soms nog niet helemaal uit 
de verf komen. Ten tweede zijn in andere gevallen de 
effecten zo klein, dat ze niet worden meegenomen. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor werkgelegenheidseffecten. Soms 
is het verwachte effect dermate klein, dat er dan voor 
wordt gekozen de werkgelegenheidseffecten niet in de 
rapportage op te nemen. Dan komen er vervolgens be-
zwaren dat de werkgelegenheid niet in kaart is gebracht. 
Daarom mijn advies dat het toch beter is om een effect, 
hoe klein ook, te kwantificeren. Ten derde zijn ook wij 
veroorzaker van de verwarring. Wij economen hebben 
de neiging om de MKBA in economisch jargon op te 
schrijven, maar de buitenstaander snapt niet hoe het 
tot stand is gekomen. Veel mensen ervaren de MKBA’s 
daarom als een black box en dan is de uitslag soms 
moeilijk te accepteren. Als dat vervolgens leidt tot een 
MKBA die niet in jouw voordeel is, dan wordt al snel het 
instrument de schuld gegeven.’

Volgens Koopmans is het probleem van de MKBA vooral 
een communicatieprobleem. Hij ziet dat als een pro-
bleem dat economen zelf mede veroorzaken. 

Waardevrij
Maar is er dan écht niks mis met de MKBA als instru-
ment? Feiten zijn multi-interpretabel, wegingsfactoren 

uiteindelijk een keuze. Is de MKBA wel waardevrij? De 
MKBA is volgens Koopmans een poging om waardevrij 
te zijn. Als voorbeeld noemt hij het onderwerp reis-
tijdbesparing. ‘De hoeveelheid tijdwinst die de aanleg 
van een brug oplevert kun je gewoon berekenen. Dat is 
waardevrij. Dan is het de vraag hoe zwaar de factor tijd-
winst meeweegt in de waardering als geheel. Daarvoor 
leunen we weer op het Kennisinstituut voor Mobiliteits-
beleid, dat met verkeers- en vervoersonderzoek op basis 
van enquêtes heeft gemeten hoe burgers en bedrijven 
tijdwinst waarderen in geld. Dat nemen we over. Het is 
zo objectief mogelijk.’ 

Wat vaak ter sprake komt is een nieuwe oeververbinding 
over de Maas in Rotterdam. Die moet de sociaaleco-
nomische kloof tussen de centrumkant van de stad en 
Rotterdam-Zuid helpen verkleinen. In ieder geval, dat 
werd geclaimd in het mobiliteitsplan dat het college in 
2016 naar de raad stuurde. De ‘zachte’ waarde van een 
nieuwe brug is volgens Koopmans wel degelijk in kaart 
te brengen. Maar het resultaat kan ook tegenvallen. 
‘Je zou de verschillen tussen de arbeidsmarkt tussen 
Noord en Zuid in kaart moeten brengen. En proberen te 
achterhalen in hoeverre het ontbreken van een verbin-
ding hiermee samenhangt. Vervolgens is het de vraag 
hoeveel tijdwinst de brug oplevert en wat de effecten 
zouden zijn rond bijvoorbeeld arbeidsmarktparticipatie. 
In theorie zitten álle effecten in de MKBA. De praktijk 
is soms weerbarstig omdat de MKBA bijvoorbeeld in 
twee maanden moet worden afgerond. Dat leidt dan ook 
tot korte slagen.’



NGINFRAMAGAZINE  39

 PRAKT I JK

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

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

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

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

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

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

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

publiek en biedt ELBA\REC u perspectief.  

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

   een wereld vol nieuws… 
…wij zitten er bovenop
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In gesprek met mobiliteitsadviseur Harm-Jan 
Idema over intergenerationele samenwerking

‘Join the future’ 
In het vorige nummer van NGinfraMagazine heeft u kunnen lezen over de Klimaat 
en Energie Koepel, ofwel KEK, de jongerenorganisatie waarin meer dan 400 jonge 
infra- en energieprofessionals zijn verenigd. KEK is ontstaan omdat de millennial gene-
ratie vond dat zij aan tafel moest zitten bij het Klimaatakkoord. Op 15 november sprak 
mobiliteitsadviseur en tafelverbinder mobiliteit bij KEK Harm-Jan Idema als een van de 
hoofdsprekers op het congres. AUTEUR JOLINE RODERMANS

NG infra zet in 
op cross-
sectorale 
samen-

werking. Ook Roland Pechtold 
(directeur GroenLeven) bena-
drukte op het InfraTrends congres 
het belang van sectoroverstijgende 
samenwerking. Om dit te bevor-
deren is volgens Harm-Jan Idema 
(werkzaam als mobiliteitsadviseur 
bij APPM management consul-
tants) ook intergenerationele 
samenwerking nodig. Zonder de 
next generation te betrekken, geen 
next generation infrastructure. 
Daarom zet hij zich in om de 
generatiekloof te verdichten. ‘Wij 
zijn de generatie vakprofessionals 
die mobiliteit gaat veranderen 
én die deze veranderingen gaat 
ervaren’, stelt Idema, adviseur 
slimme en duurzame mobiliteit. 
Op het congres vertegenwoordigde 

hij vanuit KEK de nieuwe genera-
tie infraprofessionals. Vanuit KEK 
neemt hij deel aan de sectortafel 
mobiliteit van het Klimaatakkoord. 

Waarom is het zo belangrijk 
dat jonge professionals aan 
tafel zitten bij de onderhan-
delingen over het Klimaatak-
koord? 
‘Als je een nieuwe weg aanlegt, 
betrek je ook de bewoners, toch? 
Dus als je een Klimaatakkoord 
schrijft – dat gaat over de komende 
tien tot dertig jaar – betrek je de 
generatie die hier verantwoorde-
lijk voor wordt en de effecten het 
meest gaat ervaren.’ 

Waarin verschilt de jonge 
vakprofessional van zijn of 
haar voorganger?
‘Jonge professionals zijn vrij in 
hun denken. Ze staan los van al-

lerlei denkpatronen en sectorale 
belangen, ze zijn minder geremd. 
Cross-sectoraal denken gaat hen 
gemakkelijker af. Daarnaast gaat 
het op het gebied van mobiliteit 
vaak over nieuwe technieken en 
innovaties. Het kennisniveau 
van de jongere generatie is in 
dit geval vaak hoger - of in ieder 
geval gelijkwaardig- ten opzichte 
van degenen die al dertig jaar in 
het vak zitten. Er zit voor ons een 
bepaalde vanzelfsprekendheid in 
nieuwe innovaties.’

Je stelt ook dat millennials het 
toekomstige gebruik van infra 
misschien beter begrijpen.   
‘Ja. Het gebruik van infrastruc-
tuur verandert. En deze nieuwe 
manieren zijn vanzelfsprekend 
voor millennials. Neem bijvoor-
beeld de deeleconomie. Voor mijn 
generatie is het heel normaal om 
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een airbnb te boeken, een Uber te 
bellen, gebruik te maken van een 
deelauto of energie te gebruiken 
die niet meer in de centrale wordt 
opgewekt. Wij zijn hier mee op-
gegroeid. Uiteindelijk ligt je infra 
er voor de gebruiker. Wij zijn niet 
alleen de toekomstige gebruikers, 
we begrijpen ze ook nog eens heel 
goed.’

Je was de jongste mobiliteits-
professional aan de sectorta-
fel mobiliteit. Wat viel je op?
‘Wat mij betreft wordt er teveel 
vanuit specifieke belangen en 
bestaande structuren geredeneerd 
in plaats van wat er allemaal zou 
kunnen.’ Een greep uit de partijen 
die aan tafel zitten: ANWB, Bovag, 
Centraal Bureau voor de Rijn- en 
Binnenvaart, GVB Amsterdam, 
NS, VNG en de Vereniging 
Elektrische Rijders. ‘Er zaten 
weinig partijen aan tafel die in 
de toekomst wel eens het verschil 
zouden kunnen gaan maken. Ik 
had bijvoorbeeld een startup als 
Lightyear uitgenodigd, een bedrijf 
dat zonneauto’s ontwikkelt, waar-
van de benodigde energie wordt 
gegenereerd door in het dak ge-
integreerde zonnecellen. Dat kan 
zorgen voor een andere manier 

van denken, vanuit techni-
sche mogelijkheden, en 

minder vanuit bestaande 
infrastructuren.’ 

Juist in de aanleg 
van laadpaal 
infrastructuur zie 
jij een rol wegge-
legd voor infra-
beheerders. Leg 
eens uit. 

‘Ik heb het laatst eens 
uitgerekend. Er zullen 

tot 2030 twee tot drie 
miljoen laadpunten bijko-

men. Dat zijn 500 nieuwe 
laadpunten per dag. Zie je dat 

al gebeuren? Er zijn veel startups 
die werken aan laadpaalinfrastruc-
tuur en slim laden. Zij hebben 
nog weinig ervaring met opscha-
len. Infrabeheerders wel. Er zit 
een enorme kans in de verbinding 
tussen startups en infrabeheer-
ders. Bovendien is het beheer van 
die laadpalen ook van belang. Hier 
zouden infrabeheerders startups 
ook over kunnen adviseren.’ 

Waarom zet de sectortafel 
mobiliteit in op duurzaam 
personenvervoer om de kli-
maatdoelen te bereiken? 
‘De opgave van de mobiliteitstafel 
is om op het gebied van mobiliteit 
7,3 megaton CO2 te besparen tot 
2030. Dit is ruim 16% van de 
huidige uitstoot. Binnen de 
mobiliteitstafel zijn met 
vrachtvervoer, openbaar 
vervoer, binnenvaart, 
fietsen, zakelijk reizen 
en personen vervoer 
veel verschillende mo-
daliteiten en expertises 
aanwezig. Dat maakt 
mobiliteit van iets een-
voudigs tot soms iets in-
gewikkelds. Iets meer dan 
de helft van de CO2 uitstoot 
op het gebied van mobiliteit 
komt van personenvervoer. Dit 
is vrij geconcentreerd. Hier kun 

je dus gericht programma’s op 
ontwikkelen. Daarnaast leeft bin-
nen KEK een drive om te zorgen 
dat ook snel afspraken komen 
voor minder uitstoot door vlieg- en 
scheepvaart.’

Wat is volgens jou de toe-
komst van elektrisch perso-
nenvervoer? 
‘Ik denk dat we de opgave zeker 
kunnen gaan halen, maar ik voor-
zie nog wel wat hobbels in de weg. 
Overigens zijn die wel overkome-
lijk. Naast het uitbreiden van de 
laadpaalinfrastructuur, waar infra-
beheerders dus een rol in kun-
nen spelen, is elektrisch rijden 
voor de consument nu nog aan 
de dure kant. Dit maakt het niet 
aantrekkelijk. Ik zie hier een rol 
weggelegd voor bedrijven – en dus 
ook voor infrabeheerders. Voor be-
drijven is het namelijk gemakkelij-
ker om op grote schaal elektrisch 
(personen)vervoer in te zetten. Zet 
daar nou op in, dan kan de con-
sument uiteindelijk ook mee. Bo-
vendien wordt de restwaarde van 
dieselauto’s vaak vergeten in het 
verhaal. Deze restwaarde zal in 
de toekomst steeds lager worden, 
hierdoor worden elektrische auto’s 
steeds goedkoper. Daarnaast zal 
de politieke druk ook groter wor-

den. Dit 

‘Wat mij betreft wordt er 
teveel vanuit specifieke 
belangen en bestaande 

structuren geredeneerd in 
plaats van wat er allemaal 

zou kunnen.’

‘Iets meer dan de helft 
van de CO2 uitstoot 
op het gebied van 

mobiliteit komt van 
personenvervoer.’
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komt bij elkaar en dan rijden we 
heel snel elektrisch. Zeker als 
je je voorstelt dat auto’s meer en 
meer gedeeld worden en zelf gaan 
rijden. Ze staan dan minder stil, 
en dat betekent lagere kosten voor 
de gebruiker.’

Je denkt ook dat de auto in 
de toekomst een soort Drop-
box of Spotify voor energie 
gaat worden. 
‘Ja, klopt. Elektrische auto’s gaan 
onderdeel worden van het ener-
giesysteem. Auto’s worden een 
soort opslagbox voor duurzame 
energie. Smart Solar Charging in 
de Utrechtse wijk Lombok expe-
rimenteert hiermee. Op termijn 
hebben we een overvloed aan 
duurzame energie beschikbaar. De 
vraag wordt dan waar kan ik mijn 
energie opslaan die ik nu even niet 
en vanavond wel nodig heb? Het 
netwerk van batterijen van elektri-
sche auto’s biedt dan uitkomst.’

Smart Solar Charging is een 
project met elektrische deelauto’s 
op zonne-energie. Op daken van 
scholen in de buurt wordt zonne-
stroom opgewekt die wordt gebrui-
ker voor de auto’s. Het bijzondere 
is dat de accu’s van de auto’s deze 
energie ook op kunnen slaan. Als 
de zon dus niet schijnt, kan de 
opgeslagen energie in de auto’s 
teruggeleverd worden aan het net. 
De laadpalen kunnen namelijk 
laden én ontladen. 

Wat is je advies als verte-
genwoordiger van de next 
generation vakprofessional 
aan de inframanagers? 
‘Betrek de jonge professional, 
maak de mix. Want begrijp me 
niet verkeerd. Wat ik niet wil zeg-
gen is dat millennials het beter 
weten dan hun voorgangers. Ik 
ben juist voor intergenerationele 

samenwerking. Ook op strategisch 
gebied, als het over besluitvorming 
gaat. Durf eens een jong profes-
sional in je raad van advies neer 
te zetten. Help een innovatieve 
startup met het opschalen van de 
laadinfrasctructuur of slim laden. 
Join the future.’ 

Klimaat- en Energiekoepel (KEK)
Meer dan 400 jonge energie- en infraprofessionals verenigden zich in 
2018 in de Klimaat en Energiekoepel (KEK), een koepelorganisatie waarin 
jongprofessionals werken aan klimaat- en energievraagstukken. Aanleiding 
voor de oprichting was het Klimaatakkoord. De ambitieuze jonge generatie 
vakprofessionals wil vernieuwing brengen in het huidige systeem. Dat is 
gelukt. Vanuit KEK zitten er zogeheten tafelverbinders aan elke sectortafel 
van het Klimaatakkoord. 

CV Harm-Jan Idema 
Harm-Jan werkt bij APPM management consultants als 
internationaal adviseur en conceptontwikkelaar slimme 
en duurzame mobiliteit. Na het afronden van zijn studie 
Civiele Techniek & Management met een focus op inkoop 
en aanbesteding aan de Universiteit Twente heeft Harm-
Jan zich bij APPM steeds meer toegelegd op uitdagende 
opgaven op het gebied van elektrisch vervoer.
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Infrastructuur: 
weefsel van een 
samenleving in 
transitie

Een pleidooi voor de (h)erkenning van  
de sociale waarde van infrastructuur

Margot Weijnen, wetenschappelijk directeur van NGinfra en tot voor kort lid van lid 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), organiseerde met de 
WRR in juni een congres over de sociale waarde van infrastructuur. In de WRR-rappor-
tage die in september verscheen, schreef zij samen met Aad Correljé (TUDelft) en  
Michiel van Well (Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie) een pleidooi 
voor de herkenning en erkenning van de sociale waarde van infrastructuur.  
NGinfraMagazine zet de belangrijkste punten op een rij. AUTEUR MARIAN VAN DEN AKKER

Infrastructuur haalt vaak het 
nieuws: huizen die van het 
aardgas af moeten, problema-
tische OV verbindingen in de 

provincie, de positieve effecten van 
de A2-tunnel bij Maastricht, het 
is voer voor de media. Het woord 
‘infrastructuur’ vind je zelden in de 
berichtgeving. Het gaat over de dien-

sten die infrastructuur levert, over 
de effecten van infrastructuur of 
over de aansturing ervan. Iedereen 
heeft met infrastructuur te maken 
en het is zo vanzelfsprekend, dat we 
ons pas bewust zijn van infrastruc-
tuur als er een schakel ontbreekt, 
als we er geen gebruik van kunnen 
maken, of als het niet werkt. 

Als je de berichtgeving over infra-
structuur goed leest, dan valt op dat 
het vaak gaat over de betaalbaarheid 
en toegankelijkheid ervan. Som-
mige mensen kunnen door een 
beperking (bijvoorbeeld gezondheid) 
geen gebruik maken van de infra-
structuur of er ontbreekt iets aan de 
infradienstverlening infradienst. 
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In hun pleidooi stellen Weijnen, 
Correljé en Van Well dat de bericht-
geving over infrastructuur geen 
verzameling van incidenten is. Er 
is sprake van een aantal samenhan-
gende trends. De eerste trend is de 
steeds verdergaande vervlechting 
van infrastructuur systemen. We 
zien die vooral in de energietran-
sitie. Andere trends zijn de digi-
talisering van infrastructuur en 
de technologische en bestuurlijke 
decentralisatie van infrastructuur.  
Als laatste trend identificeren de 
schrijvers dat ook de rol van de 
gebruikers verandert: maakten die 
eerst gewoon gebruik van wat er 
was, nu wordt van hen verwacht 
dat zij zich ontwikkelen tot  actieve 
spelers en zelfs tot aanbieders van 
infradiensten. 

Wat betekenen die trends? Aller-
eerst constateren de schrijvers dat 
er mogelijk ongelijkheid ontstaat 
als niet iedereen mee kan in al die 
omwentelingen. Mogelijk voelen 
mensen zich daardoor buitenge-
sloten en onrechtvaardig behan-
deld. Dat kan het draagvlak voor 
noodzakelijke investeringen in de 
infrastructuur in gevaar brengen. 
Het omgekeerde zien we ook: 
vanuit een gevoel van solidariteit 
met de door aardbevingen getrof-
fen Groningers is er veel draagvlak 
voor het versneld stoppen van de 
gaswinning. Dat dit besluit ingrij-
pende economische heeft – met de 
aardgasbaten spekten we jarenlang 
de staatskas – lijkt de samenleving 
minder zwaar te wegen. 
Infrastructuur wordt vooral geasso-
cieerd met techniek en economische 
groei. Maar als sociale waarden in 
het geding komen, heeft solidariteit 
kennelijk een grotere waarde dan 
economische afwegingen. Sociale 
waarden die in het nauw komen, 

< De sociale waarde van infrastructuur in de media. 

Het woord ‘infrastructuur’ is er bijna nooit aangekop-

peld, terwijl het daar wel over gaat.
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kunnen een infrastructuur blijkbaar 
maken of breken. 

Door de mens gemaakt
Zoals gezegd is infrastructuur in 
onze samenleving een vanzelfspre-
kendheid. Veel infrastructuur is 
letterlijk onzichtbaar omdat het zich 
onder de grond bevindt. Of omdat 
het bestaat uit iets wat niet tastbaar 
is, zoals etherfrequenties. Van de 
zichtbare infrastructuur zijn we 
ons  doorgaans ook niet bewust, al 
kun je zeggen dat die ons landschap 
grotendeels vormgeven. Spoorrails, 
wegen, hoogspanningsmasten 
en kanalen geven structuur. Op 
knooppunten van infrastructuren 
vinden we bedrijvigheid en activi-
teit. Steden kunnen groeien dankzij 
infrastructuur en doen dat dan ook 
volop. Waarbij de verdichting van 
steden het wel steeds moeilijker 
maakt om de infrastructuur uit te 
breiden en te vernieuwen. 

Veel van onze ‘oude’ infrastructuur 
wordt nu gekoesterd als historisch 
erfgoed. Denk aan de fraaie water-
torens, de stoomgemalen, de oude 
windmolens en de vestingwerken in 
ons land. Maar heel veel infrastruc-
tuur is nog steeds functioneel, zoals 

de grachtengordels of de kanalen die 
koning Willem I liet aanleggen. Nu 
steden moeten bedenken hoe ze de 
klimaatverandering het hoofd gaan 
bieden, krijgen de oude grachten 
ineens weer een andere functie: 
opvang voor hevige regenbuien. In 
hippe nieuwbouwwijken worden 
zelfs bewust grachten aangelegd. 
De hele Hollandse polder bestaat 
ook uit infrastructuur: ringvaarten 
en -dijken, gemalen en dijkwegen. 
Ook zullen niet veel mensen zich 
realiseren dat een groot deel  van 
onze natuurgebieden het gevolg zijn 
van een historische energietransitie: 
de veenafgravingen zijn de basis van 
geliefde natuurgebieden in Drenthe, 
Overijssel, Noord- en Zuid-Holland. 
Over het schijnbaar ongerepte 
natuurgebied De Weerribben in 
Overijssel schrijft Staatsbosbeheer 
op zijn website: ‘Elke meter grond is 
hier door de mens gemaakt.’

Meer dan monetair
Voor investeringen in infrastruc-
tuur is de belangrijkste afweging 
dat die economische waarde moeten 
genereren. Ook de MKBA beschrijft 
andere dan economische waarden 
alleen in monetaire termen en het 
gaat dan vooral om waarden als 
veiligheid en volksgezondheid (denk 
aan geluidshinder en luchtkwaliteit) 

en natuur- en landschappelijke 
waarden. Maar de maatschap-

pelijke waarde van infra-
structuur is rijker dan 

dat en valt niet altijd uit 
te drukken in econo-

mische baten, die 
bovendien niet altijd 
even goed voorspel-
baar zijn en ook 
niet altijd helder te 
bewijzen. 
Macro-economisch 
gezien, is het wel 

duidelijk dat infra-
structuur bijdraagt 

aan economische groei: 
zonder infrastructuur is 

economische groei niet mo-
gelijk. Zodra de basisvoorzienin-

gen er zijn en de economie groeit, 
is het steeds lastiger om groei aan 
infrastructuur te koppelen. Andere 
factoren, zoals kennisontwikke-
ling en het juridisch systeem en de 
ontwikkeling van de kapitaal- en 
arbeidsmarkt zijn eveneens cruciaal 
voor een goede concurrentiepositie. 

Collectiviteit, maar dan anders
Het unieke van infrastructuur is dat 
het een collectieve voorziening is 
die door de overheid wordt geregeld 
en waarvan de kosten meestal zijn 
gesocialiseerd zodat iedereen ervan 
kan profiteren. Er geldt een wette-
lijke aansluitplicht voor drinkwater, 
elektriciteit, riolering en tot voor 
kort aardgas. Het maakt dus niet uit 
hoe ver je achterin de polder woont, 
je hebt aansluiting op voorzienin-
gen. En ook de kwaliteit van de 
infrastructuurdiensten ligt wettelijk 
vast. Waar je ook woont, je kunt 
in Nederland overal uit de kraan 
drinken. 
We zien echter dat die collectiviteit 
van voorzieningen anders wordt. In 

‘Sociale waarden die in het 
nauw komen, kunnen een 

infrastructuur blijkbaar maken 
of breken.’

ONDERZOEK
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de telecommarkt hebben we al lang 
niet meer te maken met publieke 
voorzieningen, maar zijn het private 
partijen en concurrerende netwer-
ken die ons bedienen. De kwaliteit 
van de vaste telefoonlijn was overal 
hetzelfde, maar in de mobiele tele-
fonie zien we kwaliteitsverschillen 
tussen de netwerken. En het gaat 
ook al lang niet meer alleen om 
bellen, want het dataverkeer over 
diezelfde netwerken is veel groter. 
Aanbieders van digitale infra-
structuur zullen bij de aanleg van 
nieuwe netwerken afwegen waar zij 
de investering het snelst kunnen 
terugverdienen. Dat maakt bij-
voorbeeld dat het glasvezelnetwerk 
vooral wordt uitgerold op plaatsen 
waar aanleg goedkoop is (het plat-
teland). Wie geen aansluiting heeft, 
is beperkter in zijn mogelijkheden 
om zich digitaal te ontplooien. 
De kans bestaat dat bij de ‘van het 
gas af’-operatie ongeveer hetzelfde 
gaat gebeuren. In landelijke gebie-
den en in de buurt van afvalwa-
terzuiveringsinstallaties kunnen 

huishoudens mogelijk overstappen 
op biogas. Geothermie zal op enkele 
plekken een optie bieden. Energie-
neutraal bouwen zien we nu al in 
veel nieuwbouwwijken gebeuren. 
Voor de bestaande, oudere woning-
voorraad is het veel lastiger om ener-
gieneutraal te worden en om van 
het gas af te gaan. De kosten voor 
aanpassing van de woning kunnen 
hoog oplopen. De vraag dringt zich 
op hoe de kosten van warmtevoor-
ziening en de voorzieningszekerheid 
zich in de toekomst ontwikkelen als 
we van het gas af gaan. Grote kosten-
verschillen per regio, gemeente of 
wijk zijn niet ondenkbaar. 

Ongelijkheid
Voor de elektriciteitsvoorziening is 
de kans op ongelijkheid nog groter. 
Grond- en woningeigenaren kunnen 
zelf zonnepanelen laten installeren 
en gebruik maken van subsidie om 
zo hun energiekosten omlaag te 
brengen. Huurders kunnen dat niet. 
En zo kan het gebeuren dat de reeds 
beter bedeelde burgers genieten van 

de financiële voordelen, terwijl de 
betaalbaarheid van een essentiële 
basisvoorziening voor het collectief 
in het geding komt. Woningcor-
poraties, die voor hun huurders 
de energievoorziening moeten 
verduurzamen, verschillen in 
aanpak en hebben ook niet allemaal 
evenveel geld. Huurders worden dus 
niet overal hetzelfde bediend. 
Net als grond- en woningeigenaren 
krijgen de eigenaren van infra-
structuur dankzij de digitalisering 
allerlei mogelijkheden om om hun 
bezit te gelde te maken. Dat wordt 
mogelijk gemaakt door platforms 
als Uber en Airbnb, die zelf geen 
fysieke assets bezitten, maar die 
gebruik maken van data van de be-
zitters van de assets. De platforms 
bieden zelf geen infrastructuur, 
maar stellen eigenaren daarvan in 
staat om de markt ermee op te gaan. 
Zoals Uber en Airbnb dat doen met 
respectievelijk taxidiensten en over-
nachtingsplekken. Met het verzame-
len en analyseren van data over het 
menselijk gedrag kun je een mooi 
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businessmodel maken en de markt 
veroveren. 
Toezicht op het reilen en zeilen 
van deze markt, en met name op 
de collectieve beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van diensten, is een 
stuk lastiger dan bij de traditionele 
infrastructuren. En wat vinden we 
er als samenleving eigenlijk van 
dat platforms aan de slag gaan met 
al die informatie over gedrag en 
gebruik? Platforms kunnen hun 
systemen zo inrichten dat bepaalde 
groepen meer en andere minder 
worden bediend. 
Tot slot is er het risico dat lager 
opgeleide, laaggeletterde of niet-
digitaalvaardige gebruikers, die nu 
al geen wijs kunnen worden uit de 
verschillende aanbiedingen van de 
energieleveranciers, helemaal afha-
ken als van hen wordt verwacht dat 
ze gaan meedoen aan programma’s 
voor slim energiegebruik. 
De toegang tot elektriciteit en 
warmte is dan nog wettelijk 
geregeld, maar dat geldt niet voor 
toegang tot transportinfrastructuur. 
De laatste jaren is er steeds meer 
aandacht voor vervoersarmoede. 

In het landelijk gebied zien we dit 
vooral in de vorm van een schaars 
aanbod van openbare vervoersvoor-
zieningen. Maar ook in stede-
lijke gebieden zien we vormen van 
vervoersarmoede, bijvoorbeeld bij 
groepen die zich geen auto kun-
nen veroorloven en waarvoor het 
openbaar vervoer geen soelaas biedt 
omdat werklocaties buiten de stad 
daarmee niet bereikbaar zijn. 

Kans op ontplooiing
Weijnen, Correljé en Van Well zijn 
duidelijk: ongelijkheid is er altijd 
geweest, zal er altijd zijn en is niet 
per se slecht. Op het moment dat de 
ontplooiingskansen in het geding 
zijn, wordt het anders. Wanneer de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van infrastructuur noodzakelijk 
zijn om volwaardig mee te draaien 
in de samenleving, is aandacht van 
beleidsmakers op zijn plaats. 
De schrijvers wijzen erop dat on-
gelijkheid sluipend kan groeien als 
gevolg van beleidsbeslissingen die 
nu worden genomen. Daarbij gaat 
het niet zo zeer om beslissingen 
over aanleg en onderhoud van infra, 

maar ook – misschien wel vooral 
– over de impact van beslissingen 
die worden genomen bijvoorbeeld 
in het kader van het klimaatbeleid 
en de energietransitie. Kim Put-
ters, directeur van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, waarschuwde 
nog niet zo lang geleden dat de 
verduurzaming van Nederland de 
sociale tegenstellingen wel eens kan 
vergroten. 
Bij veel nieuwe ontwikkelingen, of 
het nu gaat over de energietransitie 
of over andere vormen van klimaat-
adaptatie, ligt het primaat in de 
besluitvorming bij lokale of regio-
nale overheden. Spoorverbindingen, 
rijkswegen, drinkwaterleidingen 
en elektriciteitsnetwerken gaan 
dwars door regio’s heen en hebben 
regelmatig ook verbinding met 
infrastructuren in het buitenland. 
Beslissingen die goed uitpakken op 
lokaal en regionaal niveau zijn niet 
automatisch goed voor het nationale 
of internationale infrastructuursys-
teem. En het zou ook zomaar kun-
nen dat er ongelijkheid in kwaliteit 
en kosten van de infrastructuur-
diensten ontstaat als gevolg van de 

Infrastructurele uitsluiting en publieke herwaardering

Elke maatschappelijke verandering kent winnaars en 
verliezers. Het essay van Weijnen, Correljé en Van Well is 
belangwekkend omdat het aandacht heeft voor verliezers 
van infrastructurele transities. In Nederland moeten we het 

publieke debat hierover nog leren voeren. Infrastructuur is 
jarenlang gereduceerd tot technische en economische kwes-
ties (infrastructuur is immers een ‘onderliggende’ structuur). 
Terecht wijzen de auteurs daarom op een bredere definitie 
van infrastructuur, die van sociaal-technische netwerken: 
een web bestaande uit verschillende partijen, agenda’s en 
praktijken. Met dit concept kunnen we de sociale inbedding 
en waarde van infrastructuur begrijpen. Zoals de filosoof 
Donna Haraway zegt: “Technology is not neutral. We’re 
inside of what we make, and it’s inside of us”. Sociale 
waarden en politieke macht bestaan dan ook niet los van 
infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan de dominantie van 
de auto in de publieke ruimte. Auto’s symboliseren individu-
eel vervoer en eigendom. Maar ook: iedere burger heeft 
toegang tot schoon drinkwater, zowel juridisch als infrastruc-
tureel. Elke infrastructuur heeft een politiek verhaal. 

Nu infrastructurele diensten steeds vaker digitaliseren, 
vermarkten en ‘vergroenen’, is aandacht voor dit politieke 

We vroegen onderzoeker Shivant Jhagroe om 

een schriftelijke reactie vanuit sociaalweten-

schappelijk perspectief. Jhagroe promoveerde 

aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op 

de politieke betekenis van stedelijke verduurza-

ming. Tegenwoordig is hij verbonden aan de 

Universiteit Leiden. 
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diversiteit in beleidsbeslissingen op 
lokaal niveau. 
Intussen raken de infrastructuren 
steeds sterker met elkaar verweven. 
De besluitvormingssystematiek 
gaat echter nog steeds uit van iedere 
infrastructuur als aparte entiteit. 
Effecten van beslissingen over de 
ene infrastructuur op de andere 
infrastructuur spelen geen rol in 
de afweging, laat staan dat er wordt 
nagedacht over de indirecte effecten 
van besluitvorming op de samenle-
ving. 

Infra verbindt
Het is belangrijk vast te stellen dat 
niet iedereen op dezelfde manier 
wordt geraakt door veranderingen 
in de infrastructuur. Voor de één 
ontstaan nieuwe kansen, de ander 
blijft ervan verstoken. Dat raakt aan 
het beginsel dat infrastructuur altijd 
een verbindende rol heeft gespeeld 
in onze samenleving. Infrastruc-
tuur was het weefsel van de samen-
leving. Letterlijk door fysieke verbin-
dingen te bouwen, maar ook omdat 
infra iedereen voorzag van dezelfde 
- betaalbare - essentiële diensten. 

Dat solidariteitsbeginsel was altijd 
een gegeven. Decentralisatie in 
combinatie met marktwerking zou 
de verbindende rol van infrastruc-
tuur kunnen aantasten. Het is de 
vraag of beleidsmakers dit voldoen-
de op het netvlies hebben. Ongelijk-
heid is op zich niet erg. Vernieu-
wing begint altijd ergens en in 
eerste instantie plukt een beperkte 
groep de vruchten van nieuwe 
systemen en technieken. Ongelijk-
heid wordt wél erg als groepen 
blijvend worden achtergesteld 
of uitgesloten, ook op de 
lange termijn. 
Het debat over infra-
structuur kunnen we 
verdiepen en verrijken 
door veel meer te kijken 
naar het totale systeem, 
waarin iedereen – van 
netbeheerder tot beleid-
smaker tot toezichthouder 
tot eindgebruiker – een 
rol heeft. In het infrastruc-
tuursysteem ligt van oudsher 
een aantal waarden besloten die 
het rechtvaardigen om veel breder 
te kijken dan alleen technocratisch 

en economisch. Vragen over sociale 
rechtvaardigheid en inclusiviteit 
verdienen een plaats in het debat en 
de besluitvorming over infrastruc-
tuur. Infrastructuur is immers geen 
doel op zichzelf, maar een middel 
om de samenleving die we willen 
zijn mogelijk te maken.  

‘Infrastructuur is immers 
geen doel op zichzelf, 
maar een middel om 

de samenleving die we 
willen zijn mogelijk te 

maken.’ 

verhaal cruciaal. In het essay wordt gedoeld op sociale 
waarden. Echter, wat bedoelen de auteurs precies met soci-
ale waarden? Mijn bescheiden toevoeging zou zijn: moeten 
we niet spreken over publieke waarden? Is de gelijke 
toegang tot elektriciteit, openbaar vervoer en internet niet 
meer een publieke dan een sociale kwestie? Semantische 
haarkloverij, zo lijkt het. Maar tegenover de opkomst van 
digitale energiediensten en hippe platforms, en de daarmee 
gepaard gaande ‘infrastructurele elite’, zou een overheid 
expliciet publieke waarden moeten borgen. Nieuwe ‘infra-
structurele uitsluitingen’ (fysieke en digitale) zijn al zichtbaar 
in transities rond energie, mobiliteit en de nieuwe economie. 
Wie kan zonnepanelen en warmtepompen eigenlijk zelf 
betalen? Wie gaat die nieuwe pannenset kopen voor het 
arme gezin dat elektrisch ‘moet’ gaan koken? Welke nieuwe 
publieke sturingsmogelijkheden zijn er om (duurzame) ener-
giearmoede en mobiliteitsarmoede te voorkomen? 

Het zijn geen eenvoudige vragen. Zoals het essay sug-
gereert, moeten discussies over infrastructuur ook gaan 
over de fysieke, sociale en digitale deelname aan de 
maatschappij. Het volstaat dus niet te verwijzen naar ‘een 

MER’, ‘de experts’ of ‘B.V. Nederland’. We zijn gebaat bij 
het opnieuw politiseren van infrastructurele diensten. Alleen 
dan krijgen we breder en beter zicht op de betekenis van 
infrastructuur in het leven van kwetsbare groepen. Fysieke 
mobiliteit gaat samen met sociale mobiliteit. Je makkelijker 
en sneller kunnen verplaatsen heeft nu eenmaal gevolgen 
voor je leefwereld en sociale netwerk. Ook kan het publiek 
investeren in duurzame woningbouw (middels isolatie of 
zonnepanelen) samengaan met het op orde krijgen van ‘het 
huishoudboekje’ van armere huishoudens. Of denk aan de 
risico’s die ontstaan als een handjevol bedrijven ons in de 
toekomst van ‘drinkwater gaan voorzien’ (lees: in flesjes). 
Allemaal aanknopingspunten om toekomstbestendige én 
inclusieve infrastructuren te ontwikkelen. 

Een eerlijke verdeling van drinkwater, 
duurzame energie en schone lucht 
zijn typisch gemeenschappelijke of 
publieke kwesties (de zogeheten 
commons). Inclusieve infrastructuur 
is te belangrijk om over te laten 
aan technici en bedrijven.



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

C O N N E C T I O N S

Als beheerders en eigenaren van de Nederlandse 

infrastructuur zijn we er samen verantwoordelijk 

voor dat onze netten nu en in de toekomst goed 

functioneren en ons land bereikbaar blijft. We 

staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe 

maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat 

die in kan spelen op continue veranderingen en de 

vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande 

netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker 

uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust 

dat we deze kansen alleen samen kunnen benutten, 

omdat onze wederzijdse afhankelijkheid en de 

complexiteit zo groot zijn. Dat doen we in NGinfra.  

Wie we zijn

Binnen NGinfra werken wij, Havenbedrijf Rotterdam, 

Alliander, Rijkwaterstaat, Schiphol Group, ProRail en 

Vitens, samen als infrabeheerders en –eigenaren van 

de Nederlandse infrastructuur. We zijn een stichting 

en bestaan uit vier themacenters, een bestuur, een 

Programmaraad en een Programmabureau.  

Wat we doen

We delen en ontwikkelen kennis in themacenters, ini-

tiëren nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken en ver-

rijken de dialoog met de samenleving. Daarom brengen 

we het vakblad NGinfraMagazine op de markt en orga-

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

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

den en voeten geven en zichtbaar krijgen op 

 

structuren en dat creëert afhankelijkheden. 
Op welke wijze raken de activiteiten van de waarmee nieuwe (maatschappelijke en tech
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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 krijgen 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 afhankelijkheden. 
Op welke wijze 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 (maatschappelijke en tech-
nologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is 
de huidige infrastructuur nog wel passend bij 
toekomstige behoeften van de samenleving?   

Groene Netten 
Groene Netten verenigt sinds 2016 nationale infra-
beheerders die werken aan een duurzame toekomst. 
Het is een coalitie van MVO-managers en deskun-
digen van infrabeheerders Alliander, Stedin, Enexis, 
Gasunie, TenneT, ProRail, Rijkswaterstaat en KPN. De 
ambitie is een klimaatneutrale en circulaire bedrijfs-
voering, met een positieve impact op mens en milieu. 

De coalitie, die inhoudelijk samenwerkt met NGinfra, 
is ontstaan vanuit het transitieprogramma Ambitie 
2020 van MVO Nederland/De Groene Zaak. In 
januari 2016 werd de samenwerking officieel met het 
Mission Statement Fair Infra. Groene Netten richt zich 
vooral op het terugdringen van de eigen voetafdruk 
op het gebied van energie en materialen.



Tot volgend jaar
op één van onze evenementen

InfraTrends 
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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