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Spoorzone, Zwolle

De Spoorzone Zwolle is een van de 14 

grootschalige woningbouwlocaties door 

heel Nederland waar het Rijk, provincies 

en gemeenten samenwerken om versneld 

de woningbouw aan te zwengelen. Vaak 

zijn het voormalige bedrijvengebieden 

aan het spoor, vlakbij grote stations. 

Een bewuste keuze om de gebieden te 

transformeren in aantrekkelijke moderne 

stadswijken. Maar de ontsluiting is wel 

een uitdaging, en dat vraagt innige 

samenwerking met infrapartijen. 

Met de ontwikkeling van de Spoorzone, 

rondom het treinstation, krijgt Zwolle 

tegelijkertijd een eigentijdse uitbreiding 

van het stadscentrum, een dynamisch 

woon-werkgebied met volop innovatie én 

een betere verbinding naar de Windes-

heimcampus en de IJssel. Het is een kans-

rijk gebied waar al het nodige gebeurt 

op het gebied van innovatie, onderwijs 

en cultuur. De gemeente is echter afhan-

kelijk van andere partijen om de hoge 

ambities in het nieuwe centrumgebied te 

realiseren. Zwolle rekent daarbij onder 

meer op een langdurige betrokkenheid 

van Rijk en provincie. 
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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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HOOFDREDACT IONEEL  

Van ‘hier en nu’  
naar ‘elders en later’

Op het moment dat dit magazine 
verschijnt, wordt ons leven al 
een jaar bepaald door de coro-
napandemie. Net als ik werkt u 
ook waarschijnlijk grotendeels 
thuis, bent u helemaal vertrouwd 
geraakt met online vergaderen 
en mist u collega’s om u heen. De 
pandemie is een crisis van onge-
kende orde, waarvan niemand 
van tevoren had kunnen beden-
ken dat die op deze schaal zo 
lang zou duren. Veel mensen zijn 
persoonlijk geraakt door verlies en 
verdriet of kampen met gevoelens 
van onzekerheid. 

De verwachting is dat de pande-
mie een wereldwijde economische 
recessie tot gevolg zal hebben. In 
het NGinfra Jaarbericht heeft u 
kunnen lezen dat een flinke maat-
schappelijke discussie is ontstaan 
over hoe we het best uit deze crisis 
kunnen komen. Waarschijnlijk is 
er een reflex om te herstellen wat 
er was; een begrijpelijke reflex 
en waarschijnlijk nodig om weer 
op gang te komen. Daarnaast 
liggen er kansen om te komen tot 
een andere economie; één die 
meer oog heeft voor ecologische 
en maatschappelijke aspecten 

van welvaart. Brede welvaart, zo 
gezegd. 
Het NGinfra Jaarbericht, gebaseerd 
op onderzoek van Ema Gusheva 
en Vincent de Gooyert in opdracht 
van themacenter Toekomst Verken-
nen, laat zien dat de twee manieren 
om uit de crisis te komen – quick 
rebound versus green recovery – 
minder ver uit elkaar liggen dan het 
op het eerste gezicht lijkt. Eigenlijk 
gaat het over een korte- en een 
langetermijnvisie. De meeste orga-
nisaties hebben doorgaans beide 
in huis. Ook constateren Gusheva 
en De Gooyert dat ‘bijdragen aan 
duurzaamheid’ al vóór de pande-
mie een speerpunt was bij heel veel 
organisaties. 

Maatschappelijke 
jaarrekening
Het themacenter Waarde van 
Infrastructuur is bij uitstek bezig met 
vragen over de impact die we met 
onze infrastructuren kunnen maken. 
Zoals de vraag hoe infrastruc-
tuur bijdraagt aan onze welvaart 
en ons welzijn. De vraag hoe wij 
met onze infrastructuren kunnen 
bijdragen aan circulariteit, aan de 
energietransitie, aan de sustaina-
ble development goals. En hoe wij 

de CO
2-footprint verminderen van 

onze eigen organisaties en hoe wij 
bijdragen aan brede welvaart voor 
iedereen.

Ongeveer tien infrabedrijven in ons 
land zetten op dit moment stap-
pen richting het opstellen van een 
maatschappelijke jaarrekening. Ze 
ontwikkelen een sectormodel waarin 
maatschappelijke impacts gemone-
tariseerd kunnen worden. Ze doen 
dit niet zomaar. Feitelijk is het een 
reactie op het strakke markt- en 
efficiencydenken van de afgelo-
pen decennia, toen wegen, spoor, 
water- en energienetwerken de 
economie moesten faciliteren tegen 
de laagste kosten. Infrabeheerders 
zien echter dagelijks dat er grenzen 
zijn aan voortdurende economische 
groei. Bovendien vinden zij dat zij 
veel meer toegevoegde waarde 
bieden aan de samenleving dan 
alleen economische. Met NGinfra 
voeren we daarover de dialoog: 
over welke bijdrage onze infrastruc-
tuur kan leveren aan brede welvaart 
voor iedereen.

Wat is dan brede welvaart? Ook 
daarover is en wordt veel gede-
batteerd. Kort gezegd komt het 
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erop neer dat we niet alleen kijken 
naar economisch kapitaal, maar 
in gelijke mate ook naar mense-
lijk, natuurlijk en sociaal kapitaal. 
Bij brede welvaart kijken we veel 
verder dan alleen naar economi-
sche groei. We kijken naar kansen 
en mogelijkheden voor mensen, 
op de gebieden onderwijs, veilige 
arbeidsomstandigheden, persoon-
lijke groei; we kijken naar hoe we 
omgaan met biodiversiteit en het 
klimaat. Als we het bij NGinfra 
hebben over de brede waarde van 
infrastructuur, dan hebben we het 
over dit soort zaken.

Brede welvaart
Wijnand Veeneman schreef eens: 
‘Infrastructuur maakt het verschil 
van een dorpje met een kampvuur 
naar een moderne samenleving.’ 
Margot Weijnen betitelt onze infra-
structuur vaak als ‘het weefsel van 
een veranderende samenleving’. De 
waarde van infrastructuur kun je 
nauwelijks overschatten, net als de 
betekenis van infrastructuur bij de 
grote transities die onze samenle-
ving doormaakt. 

Ik vind het daarom mooi dat ook de 
partners van NGinfra het gesprek 

voeren over de brede waarde van 
infrastructuur. En over hoe we die 
brede waarde inzichtelijk kunnen 
maken. Ook deze vraag is niet 
nieuw. Ik zie het NGinfra-bestuur 
nog voor me in augustus 2019, 
bij Alliander in Amsterdam. Koen 
Eising, trekker van het themacenter 
Waarde van Infrastructuur, nam het 
bestuur mee in de wijze waarop Al-
liander in zijn jaarverslag rappor-
teert over die andere dan economi-
sche kapitalen. Zijn betoog sprak 
aan. Ook de urgentie werd ge-
voeld. “Als mijn toekomstige klein-
kinderen vragen wat ik heb gedaan 
toen ik in de positie was om iets te 
doen, wil ik niet met mijn mond vol 
tanden staan”, verwoordde één van 
de bestuursleden dit gevoel. 

Brede welvaart vraagt om niet 
alleen te kijken naar het hier en 
nu, ook naar elders en later. Het 
onderzoek van Ema Gusheva en 
Vincent de Gooyert laat zien dat 
het herstel uit de coronacrisis daar 
mogelijkheden voor biedt. En niet 
alleen ná de crisis, ook nú al door 
keuzes te maken die recht doen aan 
andere waarden dan alleen econo-
mie. Natuurlijk is en blijft infrastruc-
tuur een belangrijke basis voor 

een florerende economie. Maar 
infrastructuur is veel meer dan dat: 
het is een belangrijke basis voor de 
inclusieve, duurzame samenleving 
die we graag willen worden.

Aernout van der Bend
Algemeen directeur NGinfra
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De verwachte stijging van de zeespiegel is een blinde vlek 
bij de grootschalige investeringen die Nederland gaat en 
moet doen in de ruimtelijke ordening. Daarvoor waarschuwt 
advies- en ingenieursbureau Sweco.

Sweco rekende uit dat met de vijf grootste plannings- en in-
vesteringsopgaven in Nederland (infrastructuur, woningbouw, 
energietransitie, klimaatadaptie, en natuur en landbouw) in 
de periode tot 2050 zo’n 900 miljard euro is gemoeid. 272 
miljard euro daarvan gaat naar infrastructuur. “Het is voor 
het eerst dat op een rijtje is gezet hoe enorm omvangrijk de 
hoeveelheid investeringen is die Nederland de komende 30 
jaar gaat doen, en dan alleen al in de genoemde sectoren”, 
zegt projectmanager water Alex Hekman van Sweco in een 
toelichting tegen Het Financieele Dagblad.

Niet alles volbouwen
In totaal is er meer dan 100.000 hectare nodig. Maar er 
wordt volgens de kenners weinig of geen rekening gehouden 
met ruimte die mogelijk nodig is om het land tegen de hogere 
zeespiegel te beschermen. Vooral in laaggelegen delen 
van Nederland is het zaak om niet alles vol te bouwen. 
Volgens Sweco ontbreekt het daarbij ook aan samenhang 

tussen projecten. “De zeespiegelstijging kan tot 
gevolg hebben dat de miljardeninvesteringen 
die we nu doen, in de toekomst alsnog 
op de schop moeten”, aldus Hekman. 
“Nog een groter risico is dat, zonder 
samenhangende sturing, de snelle 
ruimtelijke ontwikkelingen in de 
komende decennia ervoor zorgen 
dat er helemaal geen flexibili-
teit of ruimte meer is om in de 
toekomst de aanpassingen te 
kunnen doen die nodig zijn om 
ons land in de toekomst veilig 
en leefbaar te houden.”
Uiteraard is onzeker hoeveel de 
zeespiegel uiteindelijk zal stijgen. 
In het gangbare scenario van het 
Deltaprogramma van de overheid 
is dit 1 meter tegen 2100. Er zijn 
echter ook onderzoeken die aantonen 
dat dit sneller gaat.

(Bron: Sweco, ANP en FD)

Zeespiegelstijging blinde vlek in plannen ruimtelijke ordening

VNO-NCW wil investeringen in kennis, onderwijs, klimaat en infra
VNO-NCW en MKB-Nederland 
presenteerden in februari hun 
toekomstagenda voor 2030. Het 
visiedocument draagt de titel 
Ondernemen voor brede welvaart. 
Opvallend is de extra aandacht 
voor inclusiviteit en duurzaamheid 
bij de werkgeversorganisaties. 

Het Financieele Dagblad (FD) sprak 
met Ingrid Thijssen, voorzitter van 
VNO-NCW en oud-bestuurslid van 
NGinfra. “Ondernemers hebben 
een verantwoordelijkheid om het 
voortouw te nemen om de opwar-
ming en uitputting van onze aarde 
tot staan te brengen én om de boel 
bij elkaar te houden”, zegt Thijs-
sen in het interview met het FD. De 
nieuwe koers heeft als einddoel 
brede welvaart in Nederland. Met 
meer aandacht voor inclusie en 
duurzaamheid. “We kijken niet lan-
ger alleen naar economische groei. 
We willen ook nadrukkelijk mee-
nemen in ons denken en ons doen 

dat we een inclusieve en duurzame 
samenleving willen waarborgen.” 

Materiële welvaart
De ambitie van de VNO-NCW is 
20 procent meer materiële welvaart 
voor de burgers in 2030. Daarover 
zegt Thijssen tegen de krant: “We 
pleiten voor een publiek-private 
investeringsagenda waarbij van 
beide kanten jaarlijks zo’n 10 
miljard euro aan extra investeringen 
moet plaatsvinden in Nederland. 
Dat geld moet worden ingezet voor 
kennis, onderwijs, infrastructuur en 
klimaat. Onderzoek van Rabobank 
wijst uit dat die investeringen waar-
devol zijn om voor extra toegeno-
men materiële welvaart te zorgen 
ten opzichte van wat je zou mogen 
verwachten. Je moet een maatje 
groter durven denken.”

Complexe vraagstukken
Nu zijn de bedrijven vooral bezig 
met de steunpakketten die bedrijven 

en banen overeind moeten houden 
in de coronacrisis, maar tegen het 
FD zegt de voormalig-CEO van 
Alliander dat we moeten kijken naar 
de verdere toekomst. “Dan zijn we 
terug bij problemen die er voor 
corona ook al op ons afkwamen: 
de klimaattransitie gaat niet snel 
genoeg, de stikstofproblematiek 
is niet opgelost, de economi-
sche groeiverwachting is te 
klein om onze zorg, onder-
wijs en politie te kunnen 
blijven betalen.”
Ze benadrukt dat het tempo 
van de vergroening omhoog 
moet. “We moeten de industrie 
verduurzamen en de energie-
infrastructuur vernieuwen”, zegt 
Thijssen. “Dat zijn complexe 
vraagstukken. Politieke partijen, be-
drijven en maatschappelijke organisa-
ties moeten over hun eigen schaduw 
heen stappen.”

(Bron: FD en ANP)
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Meer investeringen in infra in 2020, 
ondanks megakrimp economie

De Nederlandse economie is in coronajaar 2020 met 3,8 
procent gekrompen. Volgens het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) is daarmee sprake van de sterk-
ste krimp ooit gemeten. Zo was de achteruitgang 

in crisisjaar 2009 nog 3,7 procent.

In het slotkwartaal van 2020 was volgens 
het CBS sprake van een minieme krimp 
van 0,1 procent. Doordat de investeringen 
goeddeels op niveau bleven, was de 
neergang niet zo stevig als eerder dat 
jaar. In het tweede kwartaal van het jaar 
was nog sprake van een krimp van 8,5 
procent toen de economische bedrijvig-
heid hard werd geraakt door de eerste 
lockdown tegen het coronavirus. In het 
derde kwartaal toonde de economie 

veerkracht met een groei van 7,8 procent. 
Dat kwam vooral doordat maatregelen 

goeddeels werden opgeheven.

Investeringen in infra groeiden
Verder meldt het CBS dat aan vervoermiddelen 

als auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen het afge-
lopen jaar minder geld werd uitgegeven. Daarnaast 

werd ook minder geïnvesteerd in woningen en bedrijfs-
gebouwen. De investeringen in infrastructuur en computers 

groeiden wel. De consumptie door de overheid groeide vorig 
jaar met 0,2 procent. Vooral de uitgaven aan overheidsdiensten 
zoals politie, defensie en openbaar bestuur lagen hoger dan een 
jaar eerder.

De krimp van de vervoerssector bedroeg bijna 16 procent. Deze 
bedrijfstak bestaat behalve uit goederenvervoer ook uit sterk door 
de coronacrisis getroffen sectoren als het openbaar vervoer en de 
luchtvaart. Energiebedrijven hadden minder last van de crisis en 
groeiden in 2020 met 2,3 procent. 

(Bron: CBS)
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Digitale technologie en datage-
bruik veranderen onze samenleving 
ingrijpend. Dit heeft grote gevolgen 
voor de duurzaamheid van onze 
leefomgeving. Hoewel digitalise-
ring en duurzaamheid onlosma-
kelijk met elkaar zijn verbonden, 
is hiervoor geen aandacht in het 
overheidsbeleid.

In zijn advies Digitaal duurzaam 
concludeert de Raad voor de leef-
omgeving en infrastructuur (Rli) dat 
de overheid veel krachtiger moet 
ingrijpen in en gebruik maken van 
de digitale wereld om duurzaam-
heid te bevorderen. Het advies 
werd in februari aangeboden aan 
de staatssecretarissen van Infrastruc-
tuur en Waterstaat en Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en aan 
de bewindspersonen van Economi-
sche Zaken en Klimaat.

De digitale wereld bepaalt steeds 
meer hoe wij wonen, reizen, recreë-
ren, consumeren enzovoorts. Digitale 
technologie en data hebben posi-
tieve gevolgen voor duurzaamheid 
door bijvoorbeeld productieproces-
sen efficiënter te maken en door de 
integratie van zon- en windenergie 
in ons energiesysteem mogelijk te 
maken. Maar digitalisering leidt niet 
vanzelfsprekend tot een duurzamere 
samenleving, want het zorgt bijvoor-
beeld ook voor een groei van de 
grondstofintensieve industrie.

Te weinig aandacht
De overheid voert actief beleid om 
de fysieke leefomgeving te verduur-
zamen. Maar de digitale kant van 
de leefomgeving krijgt in het beleid 
onvoldoende aandacht. Het digi-
taliseringsbeleid van de overheid 
richt zich op de economische 
kansen van digitalisering, 
op eerlijke concurrentie en 
op de bescherming van 
rechten van burgers in een 
digitale wereld, maar niet op 
de duurzaamheidseffecten. In 
het duurzaamheidsbeleid op 
zijn beurt, is nog onvoldoende 
aandacht voor de onmisbare rol 
van digitale technologie en data 
om de duurzaamheidsdoelen te 
bereiken. 

Digitale platformen cruciaal
Digitale platformen hebben een 
cruciale positie in de digitalisering 
van de samenleving en vormen het 
beste aangrijpingspunt voor maat-
regelen om de verduurzaming van 
de leefomgeving te stimuleren. In de 
leefomgeving verbinden platformen 
vraag en aanbod van tal van goe-
deren en diensten. Hiervoor worden 
leefomgevingsdata verzameld, 
geanalyseerd en bewerkt, of het nu 
gaat om het aanbieden en afnemen 
van energie, reizen of consumenten-
goederen. Daardoor bepalen digi-
tale platformen in toenemende mate 
de regels voor bijvoorbeeld markten 

voor mobiliteit, vrije tijd, 
energie en grondstoffen, met 
effecten op de leefomgeving. 
De raad acht het daarom van 
groot belang dat de over-
heid hierop greep krijgt en 
randvoorwaarden gaat stellen 
aan digitale platformen in het 
belang van duurzaamheid. 

(Bron: Raad voor de leefomgeving 
en infrastructuur)

‘Overheid moet sturen op duurzame digitalisering’ 

Planbureau voor de Leefomgeving: 
‘Hak tijdig knopen door over wind- en zonneparken’
Lokale overheden moeten binnenkort toch echt knopen 
doorhakken over exacte locaties voor zonne- en windpar-
ken, want anders liggen de stroomkabels niet op tijd in 
de grond. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Met het oog op het Klimaatakkoord willen gemeenten, 
provincies en waterschappen de komende jaren inzetten 
op de bouw van wind- en zonneparken. Maar volgens 

Jan Matthijsen, onderzoeker van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL), is slechts de helft van de conceptplan-
nen, de zogenaamde regionale energiestrategieën (RES), 
inmiddels concreet. De andere helft is ‘nog nattevinger-
werk’, zo meldt Trouw.

Netbeheerders willen duidelijkheid
En dat heeft gevolgen. “Energienetbeheerders weten niet 
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NGinfra publiceert Jaarbericht: 
op weg naar brede welvaart

NGinfra heeft haar Jaarbericht 2020 gepubliceerd. 
Het Jaarbericht, getiteld Tijdens en na de pandemie 
investeren in brede welvaart, geeft een overzicht 
van de visienota’s die verschenen met als doel 
infrabeheerders te helpen bij het nemen van beslis-
singen tijdens en na de pandemie.

Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als het 
jaar waarin de coronapandemie ieders leven op zijn 

kop zette. Onze manier van leven en werken veranderde 
totaal; veel mensen hebben te maken met onzekerheid en 

verlies. Ook de NGinfra-partners voelen de impact van de 
pandemie. Tijdens de lockdown in het voorjaar wisselden zij 

ervaringen uit over het omgaan met deze crisis en probeerden ze al 
een eerste richting te vinden voor een antwoord op de vraag hoe uit de 

crisis te komen en de betekenis ervan op lange termijn. Vijf van de zes 
NGinfra-partners konden het werk met de nodige aanpassingen aar-
dig door laten gaan. Ook Schiphol Group werkte door, echter de 
operatie werd sterk afgeschaald als gevolg van reisbeperkingen.

Het is niet duidelijk wat op langere termijn de impact zal zijn 
van deze crisis. Het debat over ‘terugveren naar hoe het was’ of 
‘ombuigen naar een green recovery’ is nog niet uitgewoed en is 
ook onderwerp van gesprek in onze samenwerking. 

Het NGinfra Jaarbericht is te downloaden op nginfra.nl.

hoe en waar er projecten komen”, zegt Matthijsen tegen 
de krant. “Zij maken zich zorgen, terecht.” Zolang de 
energienetbedrijven niet weten waar de opwekking van 
duurzame energie precies gaat plaatsvinden, kunnen ze 
de benodigde elektriciteitskabels en transformatorhuis-
jes niet aanleggen. Dat terwijl vooral zonneparken een 
solide stroomnetwerk vereisen. De zon schijnt immers niet 
constant, waardoor er zowel door de dag als door het 
jaar heen grote pieken in de stroomopwekking zijn. Het 

netwerk moet erop toegerust zijn om die uitschieters op te 
vangen. Netbeheerders willen de bekabeling graag op 
orde brengen, zei Daan Schut van Alliander tijdens een 
hoorzitting hierover in de Tweede Kamer. “Dan moeten 
wij wel weten waar we aan toe zijn. Veel plannen zijn 
best abstract.” 

(Bron: Trouw)
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Beperkte  
transportcapaciteit 
remt energietransitie 
en economie
Er is een stroomcrisis in Nederland. Er is voldoende elektriciteit beschikbaar, 
maar door een beperkte transportcapaciteit zijn er lokale tekorten. Naast het 
maatschappelijke probleem dat deze tekorten met zich meebrengen, krijgt ook 
de energietransitie een grote klap. Deze loopt vertraging op in aanloop naar de 
klimaatdoelstellingen in 2050. AUTEUR JULIAN DUBBELD

L
iander, het nutsbedrijf dat het midden- en laag-

spanningselektriciteitsnet in Nederland voor 

een groot deel beheert, brengt in kaart in welke 

regio’s sprake is van een beperkte transportcapa-

citeit. Significante delen van Noord-Holland, Friesland, 

Flevoland en Gelderland staan op code rood. Vooral in 

Noord-Holland, Flevoland en Friesland zijn er proble-

men met de transportcapaciteit. Het gaat niet alleen om 

buitengebieden, maar ook juist om stedelijke gebieden 

zoals Hoofddorp-Schiphol en Nijmegen, waar nieuwe 

ontwikkelingen tot stilstand komen.

Code rood betekent dat er onvoldoende transportca-

paciteit is voor zakelijke grootverbruikers, die meer 

dan 3x80 ampère gebruiken. Elektriciteit komt in deze 

gebieden door een beperkte transportcapaciteit niet of 

nauwelijks van A naar B. De reden: te weinig onderstati-

ons en te weinig kabels om de stroom naar de gewenste 

locaties te brengen. Zakelijke grootverbruikaansluitin-

gen zijn nodig voor bedrijventerreinen, laadstations 

voor elektrische auto’s, voor het spoornetwerk, en voor 

bijvoorbeeld liften in een verzorgingstehuis.

Jarenlang wachten op capaciteit
“Wij maken ons zorgen over het toenemend gebrek 

aan transportcapaciteit in Nederland. Doordat de basis 

niet op orde is, zit er zowel een rem op de ontwikkeling 

van woningen, als op de vestiging, groei en uitbreiding 

van bedrijven”, zegt Reinoud Fleurke, bestuurslid van 

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland 

(SKBN). 

“Code rood betekent simpelweg dat je als ondernemer 

jarenlang moet wachten, totdat er weer stroomcapaciteit 

beschikbaar is. In de tussentijd moet je het zelf maar 

uitzoeken. Deze problemen met basisvoorzieningen 

komen nog eens boven op de coronacrisis, waar veel 

bedrijven al onder te lijden hebben. Daarnaast stokt de 

energietransitie hierdoor ook. Juist bedrijventerreinen 

spelen een belangrijke rol in deze transitie door de mo-

gelijkheden voor besparen en het lokaal opwekken van 

energie met zonnepanelen. Wanneer een gebied echter 

op code rood is gezet, gaat ook door die verduurzaming 

jarenlang een streep. Dat heeft economische gevolgen.” 
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Nieuwe bedrijven kunnen een aansluiting krijgen van 

Liander, maar zijn daarmee nog niet altijd verzekerd 

van de benodigde stroom. De transportcapaciteit ligt op 

0 kilowatt. 

Datacenters niet de enige  
veroorzaker
Er wordt vaak gewezen naar data-

centers als belangrijkste oorzaak 

achter overbelasting van het 

net, maar een blik op de code-

roodkaart van Nederland leert 

dat dit onterecht is. Overbelas-

ting van het net speelt door heel 

Nederland, ook in gebieden waar 

geen datacenters zijn. Vooral voor 

de energietransitie is het een grote 

klap. Deze loopt vertraging op in 

aanloop naar de klimaatdoelstellingen 

in 2050. De grote druk op het net komt 

onder meer door de glastuinbouw, energietran-

sitie, laadinfrastructuur voor auto’s, datacenters, het 

upgraden van het spoornetwerk en het gasloos maken 

van wijken. Aardgasvrije wijken verbruiken veel meer 

stroom dan aanvankelijk voorspeld.

Het is niet vanzelfsprekend dat het probleem 

tijdig wordt opgelost. Omdat Liander onder 

toezicht staat van de Autoriteit Consu-

ment & Markt kan het niet zomaar 

investeren in nieuwe onderstations 

en kabels. Ook het aanvragen van 

vergunningen neemt tijd in beslag. 

Naar verluidt duurt het tussen de 

7 en 9 jaar om een investering te 

realiseren.

Praktijkvoorbeeld:  
Haarlemmermeer

Een voorbeeld van een nijpende stroom-

situatie vinden we in het gebied Haarlem-

mermeer. Economisch gezien was dit de afgelo-

pen jaren een van de sterkste regio’s van Nederland 

Overbelasting van 
het stroomnet speelt 
door heel Nederland

Installatie van een AC6-aansluiting bij een zakelijke klant van Liander. Beeld Liander
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Elke druppel water 
telt voor Vitens
Als er één infrabeheerder ervaart dat er grenzen aan groei zitten, dan is het 
waterbedrijf Vitens wel. Winnen, zuiveren en leveren van drinkwater is moeilijker dan 
ooit. Vooral omdat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten.  AUTEUR RONALD BRUINS

Watertekorten en grondwerkzaamheden  
dwingen tot integraler werken

door de nabijheid van de luchthaven Schiphol. Sinds 

2015 wordt gezocht naar een locatie voor een nieuw 

transformatorstation in Hoofddorp, de hoofdplaats van 

de gemeente Haarlemmermeer. Liander gaf onlangs 

aan dat een locatie is gevonden, maar het duurt dan nog 

tot zeker 2025 voordat het station gebruiksklaar is. De 

facto duurt het dus 10 jaar voordat een station er staat. 

Inmiddels is er behoefte aan een tweede station om de 

economische groei aan te kunnen.

De netwerkbedrijven proberen momenteel met noodop-

lossingen de levering van elektriciteit gaande te hou-

den. Bijvoorbeeld met de uitbreiding van omliggende 

elektriciteitsstations, zoals in De Liede. Genoeg 

is het echter niet. Sinds oktober 2020 kan 

Liander nieuwe bedrijven in Hoofddorp, 

Schiphol-Rijk en Rijsenhout niet meer 

aansluiten.

‘Geen stroomcrisis’
Liander erkent dat er problemen 

zijn met de transportcapaciteit, 

maar wil niet spreken van een 

stroomcrisis. “We staan voor een 

uitdaging van grote omvang, die 

vraagt om intensieve samenwer-

king met gemeenten, provincies 

en andere partners binnen en buiten 

de energiesector”, aldus woordvoerder 

Marloes de Vink. “Wij lossen de komende 

jaren veel knelpunten op door het net fors uit te breiden. 

Maar we voorzien wel dat er nieuwe knelpunten blijven 

komen. We werken met maatschappelijk geld, dus we 

moeten goed nadenken over wat we waar investeren. 

Daarnaast duren vergunningstrajecten voor nieuwe on-

derstations jaren en is de fysieke ruimte schaars. Meer 

technisch personeel zou het proces ook versnellen, daar 

is nu een groot tekort aan.”

“Het is een puzzel hoe we dit gaan oplossen”, gaat ze 

verder. “Maar we zitten veel aan tafel met partijen om 

te bespreken welke investeringen nodig zijn en wat de 

wens van de gemeente is. Door het energiesysteem zo 

optimaal mogelijk te gebruiken, houden we de maat-

schappelijke kosten zo laag mogelijk.”

Balans tussen zon- en windenergie
Een betere balans in het opwekken van 

zonne- en windenergie is belangrijk 

bij het plannen van de te ontwikke-

len elektriciteitsinfrastructuur. Nu 

ligt de focus volgens De Vink nog 

te veel op zonenergie. “We zien 

een verhouding van 80 procent 

zon en 20 procent wind in 2030. 

Dat heeft stevige impact op de toe-

komstplannen. Dat komt omdat een 

windmolen vaker en relatief meer 

energie produceert: het waait vaker 

dan dat de zon schijnt. Een mix tussen 

zon en wind is ideaal, want zon en wind 

Sinds oktober 
2020 kan Liander 
nieuwe bedrijven 

in Hoofddorp, 
Schiphol-Rijk en 

Rijsenhout niet meer 
aansluiten
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G
renzen aan groei heet het rapport van de 

Club van Rome uit 1972. Daarin staat de 

uitputtingsproblematiek centraal. Nu is er 

van uitputting in de Nederlandse delta niet 

meteen sprake, maar wel van een toegenomen vraag 

in de zomer en een overvloed aan water in de winter. 

Water komt met een grote vanzelfsprekendheid uit de 

kraan dat we er nauwelijks meer over naden-

ken, merkt beleidsadviseur Anne Immers 

bij Vitens op. “We hebben in de afgelo-

pen drie zomers een enorme toename 

van de vraag gehad, voor bijvoor-

beeld het vullen van zwembaden of 

besproeien van tuinen. Dat zorgt 

voor enorme piekmomenten. We 

hebben als delta in Nederland 

veel water beschikbaar, maar dit is 

vooral in de winter. Zo kenden we 

onlangs de hoogste rivierenstand 

in 5 jaar. De hoge zandgronden in 

het oosten van het land hebben continu 

neerslagtekort.” 

Watersysteem leidend maken
De waterwinning wordt een puzzel voor Vitens. Een 

puzzel die we alleen met elkaar kunnen oplossen, aldus 

Immers. Met het waterschap door water vast te houden, 

met de consument door te vragen om zuinig met water 

om te gaan en door samen te werken met gemeenten 

en provincies. Daarbij stelt Vitens inmiddels de 

hamvraag: moet al het drinkwater wat we nu 

verbruiken, wel van drinkwaterkwaliteit 

zijn? Of kunnen we ook toe met minder? 

Bijvoorbeeld voor het sproeien van de 

tuin en het doorspoelen van de wc. 

Immers: “We vragen klanten om 

daarbij met ons mee te denken. 

Eigenlijk zouden we naast energie-

neutrale ook waterneutrale wonin-

gen moeten bouwen.”

 

Waterbewustzijn moet wat Vitens 

betreft gepaard gaan met het organise-

ren van een beter watersysteem vanuit de 

vraag hoe we gezamenlijk vraag en aanbod 

‘Eigenlijk zouden 
we naast 

energieneutrale 
ook waterneutrale 
woningen moeten 

bouwen’

pieken zelden gelijktijdig. Bij heel veel zon is er weinig 

wind en andersom. Om het energiesysteem zo optimaal 

mogelijk te gebruiken, is een optimale zon-windmix 

van 50-50 van groot belang. Niet alleen houden we de 

maatschappelijke kosten dan zo laag mogelijk, het kost 

ook nog eens minder ruimteopslag en het is sneller 

realiseerbaar.”

De consument merkt volgens Liander momenteel niet 

zoveel van de beperkte transportcapaciteit: “Sommige 

consumenten ervaren spanningsproblemen met zon-

nepanelen. Grote bedrijventerreinen waar veel ontwik-

kelingen zijn stagneren nu misschien wel. In Nijmegen-

Noord bijvoorbeeld moeten sommige bedrijven tot 2023 

wachten, tot er een nieuw station gerealiseerd is.”

Wateropslag op Vlieland. Beeld Vitens
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in balans brengen. Het watersysteem kent namelijk 

geen grenzen, legt Immers uit. “Wij alleen al zitten in 

vijf provincies, een honderdtal gemeenten en meerdere 

waterschappen. We moeten het watersysteem leidend 

maken en niet op een eiland opereren. Als Vitens kijken 

we op die manier naar een nieuw waterwinconcept, De 

Eeuwige Bron. Voor dat concept willen we kijken naar 

het watersysteem in zijn geheel en het water zoveel 

mogelijk vasthouden. Dit kunnen we doen door 

een wadi aan te leggen. Dat is een buffe-

rings- en infiltratievoorziening die het 

water in het gebied vast kan houden. 

Door dit concept kunnen we de 

waterbeschikbaarheid in het gebied 

vergroten, voor zowel de drinkwa-

tervoorziening als andere functies 

in het gebied, zoals landbouw en 

natuur. We kunnen daarmee een 

grote impact maken.” 

Om de veerkracht van de drinkwater-

voorziening te vergroten zoekt Vitens ook 

naar winlocaties waar water beschikbaar is. Vitens past 

zich zo strategisch aan. Van vele kleine winningen die 

best kwetsbaar zijn, naar grote winningen op locaties 

waar meer water aanwezig is. Bijvoorbeeld de IJsselval-

lei, zuidelijk van Zwolle, waar Vitens aan de slag gaat 

om oevergrondwater te winnen. 

Forse vervangingsopgave
Maar het zoeken naar nieuwe winlocaties is niet 

de enige uitdaging. Vitens heeft met het lei-

dingnet een f link aantal opgaven. Voor de 

beeldvorming: er ligt 50.000 kilometer 

aan waterleidingen onder de grond. 

Dat is zeven keer het spoorwegennet-

werk. Er ligt een behoorlijke vervan-

gingsopgave, want die leidingen zijn 

vooral net na de oorlog aangelegd. 

Immers: “Nu vervangen we jaarlijks 

1 procent, zo’n 500 kilometer. Maar 

de verschillende opgaven in de onder-

grond, zoals de energietransitie, zorgen 

er steeds vaker voor dat wij gezamenlijk 

‘Door alle 
werkzaamheden 
in de ondergrond 
moeten wij vaker 

onze leidingen 
vervangen’

Het zoeken naar nieuwe winlocaties is voor Vitens een flinke uitdaging. Beeld Vitens
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met onze partners in de onder-

grond werkzaamheden moe-

ten uitvoeren. Dit gezamenlijk 

optrekken heeft een hoop 

baten, maar zorgt ook voor een 

toename in werkzaamheden en 

een kortere levensduur van onze 

leidingen.”

“Denk bij de toename in werkzaamheden 

aan de energietransitie, opgaven voor klimaatadaptatie, 

de woninguitbreiding en de uitrol van 5G. Dat zorgt 

allemaal voor een toename van infrastructuur in de 

ondergrond. Met als gevolg een toename aan werkzaam-

heden. Als infrapartijen proberen we onze werkzaamhe-

den zoveel mogelijk te combineren om maatschappelijke 

overlast te beperken. Dat houdt soms in dat we daarmee 

soms sneller ons leidingnet vervangen dan nodig is. 

Daarbij komt ook dat er steeds vaker warmtenetten in 

de ondergrond worden aangelegd die, net als verzwaarde 

energienetten, impact kunnen hebben op de bodem-

temperatuur en daarmee de drinkwatertemperatuur. 

Als drinkwaterbedrijf willen we ervoor zorgen dat onze 

leidingen op voldoende afstand hiervan liggen.” 

Altijd leveren heeft keerzijde 
De politiek wil een miljoen woningen bouwen. Dat 

staat in meerdere verkiezingsprogramma’s. Dat heeft 

voor Vitens nogal wat impact. Immers: “We moeten 

vroegtijdig met gemeenten in gesprek bij het 

plannen van die woningen. De praktijk is dat 

je er pas wordt bijgetrokken als de wijk al 

is gepland. Of, zoals we af en toe meema-

ken, pas 5 weken voordat de spade in de 

grond gaat. Daar heeft NGinfra-partner 

Alliander ook last van. Als we eerder 

aan tafel zitten, kunnen we tegen min-

der maatschappelijke kosten een betere 

keuze maken.” 

‘Elke druppel duurzaam’ heet de strate-

gie van Vitens. “Daar hoort waterbewust-

zijn ook bij. Maar ook: water winnen op de 

plaatsen waar het beschikbaar is. In het centrum 

van het voorzieningsgebied. Want dat vergroot de 

f lexibiliteit. Daarbij herken ik de vragen die de Club 

van Rome vanuit uitputting toen al stelde. Moeten 

we altijd kunnen blijven leveren? Moet het altijd van 

drinkwaterkwaliteit zijn? Moet het echt 120 liter per dag 

per persoon zijn? Het is goed dat we dat soort vragen, 

ook in NGinfra-verband, op tafel leggen. We willen als 

infrabedrijf betrouwbaar zijn in de levering. Maar altijd 

maar leveren tegen zeer lage kosten, heeft een keerzijde. 

Water, van bron tot kraan, is bijna te vanzelfsprekend 

geworden. Ik hoop dat we gaan beseffen dat de hoeveel-

heid drinkwater niet oneindig is. En dat we ook de vraag 

naar drinkwater in de toekomst beter kunnen sturen.”

Infrabeheerders 
moeten bij 

strategische 
ruimtelijke projecten 
veel eerder aan tafel 

zitten
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Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling:

‘Gebiedsontwikkeling  
is geen keuze tussen  
groen en rood’
Volgens de verkiezingsprogramma’s moeten er in Nederland een miljoen nieuwe woningen 
bij komen. Maar, zo waarschuwt Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling, de overheid 
bouwt zelf geen woningen. “Dat doen beleggers, ontwikkelaars en corporaties. Zij hebben 
een sluitende businesscase nodig.” Infrabeheerders zijn in belangrijke mate bepalend voor 
het halen van duurzaamheidsdoelen van de overheid. “Infra en bouw moeten beter op 
elkaar aansluiten.” AUTEUR RONALD BRUINS
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V
erdaas heeft een lang leven in de politiek 

achter de rug. Als staatssecretaris van Eco-

nomische Zaken, als gedeputeerde en als lid 

van de Tweede Kamer. Nu is hij dijkgraaf 

en hoogleraar gebiedsontwikkeling aan TU Delft. En 

normaal gesproken ook nog zanger en gitarist in een 

band, maar dat komt er door de coronacrisis niet van. 

Als hoogleraar houdt hij ervan om integraal naar de 

problemen van Nederland te kijken. “Dat zijn – naast de 

woningbouw – klimaatverandering, de energietransitie 

en de verduurzaming. Daar kunnen we het snel over 

eens zijn. Dat zijn de grote opgaven van deze tijd die in 

de Nota Ruimte van 2005 nog niet aan bod kwamen.” 

Nederland is af 
Verdaas weet wel waarom. “15 jaar geleden hadden we 

zoiets van: Nederland is af. Grote verbouwingen zijn 

niet meer nodig, her en der misschien nog kleine. 

Naast de decentralisaties in het sociale en zorgdomein 

is het dossier van de ruimtelijke ordening toen over-

geheveld naar lagere overheden. Maar daar zie je dat 

we tegen de grenzen van groei aanlopen en dat niet 

alle opgaven lokaal zijn op te lossen. Besluitvorming 

stagneert daardoor. Woningbouw is meer dan ooit 

verbonden met opgaven rondom energie, klimaat en 

bereikbaarheid. Er is dus meer nodig dan lokaal loca-

ties aanwijzen.” 

Verdaas wil gebiedsontwikkeling koppelen aan andere 

maatschappelijke opgaven. “Het is geen keuze tussen 

rood of groen, maar koppel bouw- en infraplannen aan 

ecologische doelstellingen, nieuwe vormen van mobili-

teit en het gebruik van big data. Als we daarvoor nieuwe 

concepten kunnen bedenken, is onze missie geslaagd.”

“Kolen en olie zijn een keer op”, vervolgt 

Verdaas. “En dus moeten we uit welbe-

grepen eigenbelang verduurzamen. 

Daarbij wil ik opmerken dat mobi-

liteit lang is geframed als slecht 

voor het milieu en een noodzake-

lijk kwaad. Ik zie juist een weg 

voorwaarts. Als we de grondstof-

fen voor mobiliteit telkens kun-

nen hergebruiken, kunnen we 

mobiel zijn totdat we erbij neer-

vallen. Het is dus zaak om mobi-

liteit zo snel mogelijk te verduur-

zamen.” Daar ligt een opdracht voor 

infrapartijen. “Als mijn Tesla niet meer 

elke minuut hoeft te 

checken of ik wakker 

ben, kunnen we 

voor rijkswegen 

en provinciale 

wegen semiau-

tonoom vervoer 

mogelijk maken. 

In de stad is dat 

lastiger. Maar 

aan dit perspectief 

merk je al dat de 

koers verschuift. Naar 

digitaler en duurzamer.” 

Thuiswerken als norm
Een andere gamechanger kan de coronacrisis zijn. Ver-

daas: “Nou, niemand kan weten hoe het precies uitpakt, 

maar dat het grote gevolgen heeft, lijkt wel duidelijk. 

Grote bedrijven als Achmea hebben thuiswerken tot 

norm verheven. Het kantoor gebruik je alleen nog voor 

het ontmoeten van je nieuwe collega’s, brainstormen of 

een sociaal event. Voor sommige beroepsgroepen, lang 

niet alle, werkt thuiswerken positief uit. Het levert meer 

productiviteit op. Daarmee ontken ik overigens niet de 

maatschappelijke ellende van de coronacrisis. Er groeit 

nu een hele generatie op die een jaar heeft thuisgezeten 

en waar de directeuren van morgen tussen zitten. Die 

hebben andere behoeften voor hun ondernemingen. 

Zij leggen in hun woonwensen in de toekomst mogelijk 

meer de nadruk op glasvezel en een goede openbare 

ruimte, dan een knooppunt van wegen.” 

Klimaatverandering is lange tijd een taboe 

geweest, zegt Verdaas. “Terwijl je in iedere 

studie weer ziet dat de zeespiegelstijging 

sneller gaat dan in het vorige model. 

Nu hebben we daar niet meteen 

morgen, over 5 of over 10 jaar last 

van, maar een investering in infra-

structuur gaat over minimaal 40 

jaar. Hoe houden we dan langer 

onze voeten droog? Door naar het 

oosten te trekken? Dat is verstan-

diger dan de slappe inklinkende 

veengrond van de Randstad. Daar-

bij komt dat je infrabeheerders moet 

betrekken bij keuzes over waar je een 

miljoen woningen gaat bouwen, want zij 

moeten ze aansluiten. Als je zomaar wonin-

gen bouwt, is het de vraag of nutsbedrijven ze 

wel kunnen voorzien van water en elektriciteit.” 

Democratie in essentie 
Verdaas schreef onlangs een artikel voor dagblad Trouw 

‘Het is zaak om 
mobiliteit zo 

snel mogelijk te 
verduurzamen’

‘Je moet 
infrabeheerders 

betrekken bij 
keuzes over waar 

je een miljoen 
woningen gaat 

bouwen’

Co Verdaas: “Koppel bouw- en infraplannen aan 

ecologische doelstellingen, nieuwe vormen van 

mobiliteit en het gebruik van big data.”
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over de terugkeer naar een col-

lectief gedragen visie op onze sa-

menleving. “Ik schreef dat het 

inrichten van ons land alleen 

lukt als we op enig moment, 

al dan niet individuele en 

deelbelangen ondergeschikt 

maken aan een democratisch 

gelegitimeerde visie. Dat is de 

inzet van de Omgevingswet. Ik 

kreeg daar veel reacties op. Vooral 

van mensen die vonden dat ik de 

rechtsbescherming van de individu-

ele burger te grabbel gooide. ‘De burger 

komt in de knel’, kreeg ik als reactie. Maar 

dat is onzin. We kunnen Nederland niet inrichten 

door alleen individuele wensen te honoreren. Het is 

altijd een weging van belangen, die je als overheid goed 

tot je moet nemen. En natuurlijk moet je in een demo-

cratie rekening houden met de minderheid, maar deze 

kan de meerderheid niet stoppen. Dat is democratie in 

essentie.”

Integrale gebiedsontwikkeling is en blijft lastig, be-

schouwt Verdaas. “Ook een nieuw kabinet zal geld vrij-

maken voor sectorale doelen als woningbouw, klimaat, 

natuur, et cetera. Zo werkt de politiek nu eenmaal. De 

wens tot ontschotten is dus een ontkenning van een 

politieke realiteit. Ontschotten gaat gewoonweg niet 

gebeuren. Het is zonde van de energie om je daarop 

te richten. Wat je wel kunt doen, is sectorale potten 

vertalen naar een landelijke investeringsagenda met 

een minister van Ruimte. Die landelijke agenda moet 

leiden tot een gecoördineerde inzet in de regio op basis 

van regionale investeringsplannen van gemeenten en 

provincies. Maatschappelijke en private partijen hebben 

zo’n regionale investeringsagenda nodig om hun eigen 

inzet en investeringen te richten. Als je niet coördineert 

krijg je weer een gesprek over één wijk, één park van 

windmolens. Uiteindelijk valt het dan weer stil.” 

Dakpannenmodel 
“We kunnen er lang of kort over praten”, zegt 

Verdaas. “De woningbouwopgave is veron-

achtzaamd. Het heeft geen zin daarvoor 

een schuldige aan te wijzen. We moe-

ten vooruitkijken. Mijn pleidooi voor 

de landelijke en regionale investe-

ringsagenda werd door sommigen 

gezien als een oproep tot centrali-

satie. Het ligt veel genuanceerder. 

De verschillende schaalniveaus zijn 

eerder dakpannen die goed op elkaar 

moeten aansluiten om een samenhan-

gend geheel te vormen. Een dakpan-

nenmodel dus. En in dit model 

hakken provincie en Rijk een 

knoop door als de regio niet tot 

een gezamenlijke investerings-

agenda komt. Als men dat wil 

framen als centralisatie: so 

be it.”

Samenhang, realisme en 

vraagstukken adresseren op het 

juiste schaalniveau is cruciaal, 

zo constateert Verdaas. Nu worden 

besluiten over de ruimtelijke toekomst 

van Nederland genomen aan de hand 

van 26 sectorale wetten. “Denk aan lucht, 

bodem, wonen, water, natuur en erfgoed. Het is 

voor de burger onmogelijk om te doorgronden wie wan-

neer welk besluit neemt. Hoe worden de uiteenlopende 

belangen gewogen? Dat kan en moet anders.

In al die jaren als bestuurder heb ik gemerkt dat de 

meeste burgers doorgaans heel constructief zijn. Neder-

land heeft een hoogopgeleide, assertieve samenleving 

die recht heeft op een zelfbewuste, kwalitatieve en sterke 

overheid. Die overheid moet de professionele deskundig-

heid hebben om ons als burgers tegemoet te treden. Dat 

betekent uitleggen waar het kan, maar ook aangeven 

waar de discussie stopt. En ook aangeven waar partijen 

nog wel nog input kunnen geven om de aanleg van een 

dijk, woonwijk of weg nog beter of mooier te maken.” 

Paradox van het paradijs 
Verdaas noemt het de paradox van het paradijs. “In dit 

drukbevolkte land, in een delta die onder de zeespie-

gel ligt, hebben we het goed op orde. We zijn gidsland 

voor landen in het buitenland. In vele opzichten. Met 

klimaatverandering en de bijbehorende energietransitie 

kijken we een nieuwe opgave in de bek. Het is een nieu-

we fase in onze geschiedenis maar we gaan het, met al 

die goed opgeleide professionals, ook wel weer redden. 

Het probleem is duidelijk en we hebben met elkaar 

alweer een ander gesprek dan 4 jaar geleden. Publiek 

weet privaat te vinden. Het is geen zij tegen wij. We 

koppelen innovatiekracht aan maatschappelijk 

rendement. Kortom, we gaan het rooien.” 

Verdaas tot slot: “Let wel, ook over-

heden en infrabeheerders hebben 

tijd nodig om zich aan te passen. 

Om kennis op te doen, om zich tot 

elkaar te verhouden. Maar ik ben 

positief over het feit dat we deze 

opgaven inpassen. Als we maar 

niet blijven hangen in een debat 

over rood of groen. Want dat is veel te 

smal gedacht.” 

‘We kunnen  
Nederland niet  
inrichten door  

alleen individuele 
wensen te 
honoreren’

Samenhang, 
realisme en 

vraagstukken 
adresseren op het 
juiste schaalniveau 

is cruciaal
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Koen Eising, CSR-director Alliander:

‘Infrabeheerders zijn 
kansrijke koplopers 
van brede welvaart’
De betekenis van de brede welvaart daalt in bij corporate Nederland, constateert Koen 
Eising, CSR-director bij Alliander en thematrekker waarde van infrastructuur bij NGinfra. 
“Organisaties beseffen dat het anders moet om de klimaatdoelstellingen te halen om 
deze planeet leefbaar te houden. En dat ze daarom externaliteiten moeten meenemen 
in de prijs van producten, diensten en de waardering van bedrijven.” AUTEUR RONALD BRUINS

E
r is meer dan alleen een 

financiële, economische 

bril om doorheen te kijken. 

En nee, dat is geen linkse 

prietpraat, maar de juiste richting. 

“Lukt het ons daadwerkelijk om te 

zien dat er meer is dan financiële 

waarde?”, stelt Eising de ham-

vraag. “Zijn we op tijd om dat te 

zien of blijven we ontkennen dat 

we op te grote voet leven? De voor-

tekenen zijn niet gunstig, maar 

ik hoop oprecht dat we nog op 

tijd zijn om de opwarming van de 

aarde en de afbraak van biodiversi-

teit te beperken. En dat we het eco-

nomische systeem de goede kant 

op krijgen. Om Rutger Bregman, 

bekend van de bestseller De meeste 

mensen deugen, te citeren: ‘Ik ben 

pessimistisch maar hoopvol.’ Die 

hoop zit ook in het feit dat infra-

bedrijven hier een prachtige kans 

hebben om hun maatschappelijke 

meerwaarde te laten zien. Zij kun-

nen een voorbeeld stellen voor de 

rest van BV Nederland.” 
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Externaliteiten meewegen 
Maatschappelijk gezien komen 

twee ontwikkelingen bij elkaar, 

constateert Eising. “In het duur-

zame domein weten we al lang dat 

we externaliteiten in de prijs van 

het product of dienst moeten mee-

nemen. Denk aan de verborgen 

kosten van het verlies van biodi-

versiteit door jouw handelen, de 

CO2-uitstoot, de vervuiling 

van water, de uitput-

ting van grondstof-

fen of het betalen 

van te lage 

lonen. We zien 

dat het meest 

concreet in de 

voorbeelden van 

CO2-beprijzing. 

Maar over de 

hele linie betalen 

we nog nauwelijks 

voor die externaliteiten, 

waardoor dat nog niet onze 

keuze voor bepaalde producten of 

diensten stuurt.” 

Als tweede ontwikkeling ziet Ei-

sing dat organisaties vanuit trans-

parantieoogpunt hun rapportages 

uitbreiden. “Puma was in 2008 de 

eerste die ook CO2-kosten opnam 

in de jaarrekening. Sindsdien 

is het bij meerdere organisaties 

toegepast en verbreed naar andere 

maatschappelijke elementen. De 

NS startte in 2013 met impact-

analyses. Als Alliander zijn wij in 

2015 begonnen met het rapporte-

ren over zeventien indicatoren die 

onze impact op de maatschappij 

laten zien. Dat aan de hand van 

zes kapitalen: financieel, geprodu-

ceerd, intellectueel, menselijk, so-

ciaal en natuurlijk kapitaal. ABN 

AMRO rapporteert sinds 2018 zijn 

impact op de maatschappij en de 

keten waarin de bank opereert.” 

Chaos is goed 
Dat rapporteren is geen doel op 

zich, haast Eising zich te zeggen. 

“Het maakt inzichtelijk welke 

aspecten meetellen in de besluit-

vorming van een organisatie. Tot 

nu toe worden vooral financiële en 

economische belangen meegeno-

men in de besluitvorming. Terwijl 

dat eigenlijk veel breder moet zijn. 

Dit helpt om alle maatschappelijke 

consequenties van jouw besluit 

te onderkennen, maar ook om bij 

dilemma’s beter te weten wat goed 

is om te doen. Impact reporting 

gaat ons als Alliander 

dus daadwerkelijk 

helpen om juiste 

keuzes te ma-

ken, onder-

bouwd met 

een monetari-

sering van de 

maatschappe-

lijke gevolgen.” 

Waar de accoun-

tancysector in 

honderden jaren zijn 

manier van boekhouden 

heeft verfijnd, komen er nu tal 

van initiatieven naar boven om 

de impact van organisaties op de 

maatschappij te berekenen. “Deze 

chaos van vele initiatieven is niet 

per definitie slecht”, reageert 

Eising. “Vooral omdat dat inno-

vatie geeft en we daarmee tot de 

beste manier van het doorgronden 

en berekenen van onze impact 

op onze waardeketens komen. 

Het is nu nog een ontdekking per 

sector. Het was bijvoorbeeld een 

hele uitdaging om de maatschap-

pelijke toegevoegde waarde van 

een energieaansluiting te meten. 

Op de langere termijn zal er meer 

stabiliteit komen in de bere-

keningssystematieken. 

Maar ze zijn nog niet 

volledig uitgekris-

talliseerd.” 

Internationale 
initiatieven 
Eising ziet op 

drie plaatsen in 

de wereld belang-

rijke initiatieven. 

Zo is er de Value 

balancing alliance waar grote 

bedrijven met de big four accoun-

tancyfirma’s samenwerken om tot 

een standaard voor impactbere-

kening te komen. Ze doen dat in 

opdracht van OESO, de Organisa-

tie voor Economische Samenwer-

king en Ontwikkeling. Vanuit de 

wetenschappelijke hoek komt de 

Impact weighted accounts van de 

Harvard Business School. “Het 

mooie is dat Harvard samenwerkt 

met de net in Nederland opge-

richte Impact Economy Foundation 

(IEF, red.), waar ik kwartiermaker 

ben. Met een team bouwen we 

daar een stichting op om richt-

lijnen, inbedding en leiderschap 

rondom impactmeten te ontwikke-

len. Deze stichting is een initiatief 

van het Impact Institute dat met 

true price de echte beprijzing op 

de kaart heeft gezet. IEF staat voor 

alle kennisorganisaties open om 

mee samen te werken.” 

Het is wat betreft Eising bijzonder 

en kansrijk dat infrabedrijven 

buiten de harde tucht van de 

markt aan het meten van impact 

kunnen werken. “Via benchmarks 

worden infrabeheerders kritisch 

beoordeeld op betrouwbaarheid en 

kosten. Tegelijk zijn we mono-

polisten die investeren voor de 

lange termijn. Je voelt er altijd een 

brede verantwoordelijkheid voor 

de duurzame en sociale kwaliteit 

van ons land. Dat zien de partners 

van NGinfra ook in. Daarom trek-

ken we samen op; om van elkaars 

impactanalyses te leren. We kijken 

naar de modellen die we 

hanteren en naar de im-

pact zelf. Wat kun-

nen wij maximaal 

bijdragen aan de 

klimaatdoelen? 

Hoeveel beslag 

leggen wij op 

de natuur en 

kunnen we mis-

schien natuur 

toevoegen? Welke 

impact hebben wij 

Er zijn tal van 
initiatieven om de 

impact van organisaties 
op de maatschappij te 

berekenen

‘We kijken  
naar de modellen 
die we hanteren  

en naar de  
impact zelf’
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op de sociale verhoudingen ons 

land? Onze economische toege-

voegde waarde is enorm groot, 

maar tegen welke prijs?” 

“Binnen NGinfra zijn we een 

impact journey gestart om de 

belangrijkste impacts in kaart 

te brengen als opmaat naar een 

maatschappelijke jaarrekening. 

Dat klinkt eenvoudig, maar dat is 

erg spannend. Want dan komt je 

kwetsbare kant op tafel te liggen. 

Denk aan de CO2 gekoppeld aan 

vliegbewegingen, kolentranspor-

ten in de haven of het feit dat jouw 

negatieve impact op het klimaat 

in euro’s groter kan zijn dan het 

dividend dat je uitkeert.” 

Normatieve discussie 
“Met het laten zien van de maat-

schappelijke impacts, krijgen 

we natuurlijk de discussie over 

verantwoordelijkheid”, vervolgt 

Eising. Als dit de waardeontwik-

keling op de zes kapitaalgebieden 

is, wat is dan onze bijdrage? De 

ambitie om te groeien naar een 

klimaatneutrale, circulaire en 

inclusieve economie is niet zonder 

verplichtingen. Het vraagt leider-

schap van infrabedrijven, om te 

werken aan de normen die je hebt 

gesteld.” 

Deze initiatieven kunnen infra-

bedrijven helpen om het uit-

gangspunt van brede welvaart in 

Nederland dichterbij te brengen. 

Brede welvaart omvat, eenvoudig 

gezegd, alles wat mensen van 

waarde vinden. Het is daarmee 

veel meer dan alleen inkomen of, 

op geaggregeerd nationaal niveau, 

het bruto binnenlands product. 

Het bruto nationaal product wordt 

vaak gehanteerd om economische 

vooruitgang te meten. Naast ma-

teriële welvaart gaat het bij brede 

welvaart om gezondheid, onder-

wijs, milieu en leefomgeving, 

politieke uitingsvrijheid, sociale 

cohesie, persoonlijke ontplooiing 

en (on)veiligheid. “Met de bestuur-

ders binnen NGinfra willen we 

komen tot een Verbond van Brede 

Welvaart. Om dit gezamenlijk 

vorm te gaan geven.” 

Risico’s verdisconteren
Ook vanuit risicomanagement is 

het een goed idee om de impact 

in de keten te doorgronden, stelt 

Eising. “Vanuit de financiële hoek 

is er de Task force climate f inan-

cial disclosure geleid door Michael 

Bloomberg. Daar maakt pensi-

oenfonds PGGM ook deel van uit. 

Deze TCFD biedt een raamwerk 

voor verdiscontering van transitie- 

en klimaatrisico’s in de jaarreke-

ning. Maar ik zie dat dat TCFD 

nog geen integraal deel uitmaakt 

van het risicomanagementsysteem 

van afdelingen risk en complian-

ce. Dat is een kwestie van tijd. Ik 

verwacht dat je in de toekomst een 

afwaardering van je kredietrating 

kunt krijgen omdat je je klimaat-

risico’s niet hebt onderkend. Dat 

zijn risico’s aan twee kanten. 

Het ene is het fysieke risico van 

bijvoorbeeld een overstroming. De 

andere is een mogelijke afwaarde-

ring van jouw businessmodel door 

de energietransitie. Wat de TCFD 

bij Alliander laat zien, is dat 

verduurzaming van de energie-

voorziening vooral transitiekan-

sen biedt voor een netbeheerder. 

Wij zijn deel van de oplossing om 

Nederland te elektrificeren.” 

Schade voorkomen 
“In onze samenleving zijn we 

verwend met enorm betrouwbare 

infrastructuur”, zegt Eising. “Van 

99,9 procent leveringsbetrouw-

baarheid willen we 100 procent 

maken. We gaan heel ver om 

verstoringen tegen te gaan en de 

betrouwbaarheid te verhogen. 

Maar moet dat altijd koste wat 

kost? Als we de betrouwbaarheid 

iets laten vieren, welke ruimte 

ontstaat er dan voor de andere 

kapitalen? Kunnen we dan meer 

doen aan de verduurzaming van 

Nederland? Binnen enkele jaren 

hoop ik dat we als infrabedrijven 

een breed welvaartsmodel hebben 

neergezet, met meerdere indicato-

ren. Zodat we over elkaars gren-

zen kunnen kijken om samen een 

betere balans te vinden tussen de 

betrouwbaarheid, de bijdragen aan 

de energie- en grondstoftransitie, 

het verbeteren van de biodiversiteit 

en de werkgelegenheid. Mooi is 

dat Ingrid Thijssen dit onderwerp 

heeft meegenomen en nu op de 

agenda zet als voorzitter van werk-

geversorganisatie VNO-NCW.”

Koen Eising: “Met het laten zien van de maatschappelijke impacts, krijgen we natuurlijk de discussie over verantwoordelijkheid”,
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Florian Reuter, senior manager Impact Institute:

‘Brede welvaart  
heeft het momentum’ 

“Brede welvaart heeft het momentum en door impact te meten gaan we dit versnellen”, 
constateert Florian Reuter, senior manager van Impact Institute. “Infrabeheerders hebben 
een unieke kans om Nederland te helpen in de daadwerkelijke overgang van een 
financiële naar een impacteconomie.”  AUTEUR RONALD BRUINS

I
mpact Institute is in 2018 

opgericht als sociale onder-

neming en spin-off van True 

Price. Reuter: “We hebben een 

taal ontwikkeld voor het meten 

van impact. Wij maken impact van 

organisaties inzichtelijk, waardoor 

je er als organisatie over kunt 

rapporteren en vervolgens op kunt 

gaan sturen. Daarmee heb je een 

daadwerkelijk pad voor verduur-

zaming en kun je de voortgang 

continu monitoren. Het geeft dan 

ook antwoord op vragen als ‘wat 

is onze impact, zowel positief als 

negatief?’ en ‘waar kunnen we 

het meest effectief verbeteren?’. 

We bieden hiervoor impactdata, 

software, educatie en advies. Zodat 

uiteindelijk alle organisaties via 

een maatschappelijke jaarrekening 

kunnen rapporteren en op deze 

elementen gaan sturen. Te begin-

nen bij overheids- en netwerkorga-

nisaties.” 

Nieuwste loot aan de stam is de 

Impact Economy Foundation 

(www.impacteconomyfoundation.

org). Dat heeft Impact Institute 

opgericht en CSR-director Koen 

Eising van Alliander is er kwar-

tiermaker. Reuter: “Een aantal 

jaar geleden zat het meten van 

impact vaak nog in een pilotfase 

voor organisaties. Inmiddels zijn 

er internationaal steeds meer orga-

nisaties die op impact rapporteren 

en als sturingsinformatie willen 

opnemen. Met Impact Economy 

Foundation werken we aan een 

mondiale standaard voor Impact 

Accounting. Onder andere met de 

Harvard Business School. Daar-

naast werken we aan een openbaar 

register van impactprofessionals 

als vakgroep.” 

Samenwerking met  
infrabeheerders 
Impact Institute bestaat inmiddels 

uit veertig medewerkers en Reuter 

geeft leiding aan het Energy & Uti-

lities-team. “We werken inmiddels 

al zo’n zeven jaar met Alliander, 

waar we samen aan de basis ston-

den van hun journey om te meten, 

te rapporteren en uiteindelijk te 

sturen op basis van impact. In de 

loop van de tijd hebben we met 

verschillende infrabeheerders ge-

werkt. Een belangrijke stap in de 

verbreding zijn de impact journeys 
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die we vervolgens met groepen van 

infra-organisaties zijn ingegaan.” 

Reuter vervolgt: “Het is nu een 

jaar geleden dat we met meerdere 

partners van NGinfra bij Alliander 

in Arnhem om tafel zaten. Dat was 

een paar weken voordat de eerste 

COVID-19-maatregelen werden ge-

nomen. We zaten om tafel om een 

workshop over onze methode van 

het meten van impact te houden. 

Op dat moment waren we al een 

impact journey gestart met ver-

schillende organisaties van Groene 

Netten, een samenwerking onder 

leiding van MVO Nederland met 

Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, 

ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en 

TenneT. Na de workshop zijn we in 

een gezamenlijke impact journey 

aan de slag gegaan met Havenbe-

drijf Rotterdam, Vitens en Schip-

hol. Later zijn we ook met Rijkswa-

terstaat een project gaan doen. We 

doen hetzelfde in de bankensector. 

We werken met onder meer ABN 

AMRO Bank, Danske Bank en 

UBS Bank. Banken zitten even-

eens centraal in een netwerk en 

zijn daarom cruciaal voor een 

duurzame transitie.”

Met impactmodel  
aan de slag? 
Wat is de eerste reactie van infra-

beheerders als ze met het impact-

model aan de slag gaan? Reuter: 

“Laat ik beginnen met te zeggen 

dat infrabeheerders vaak al een 

goed gevoel hebben voor welke im-

pact ze maken op de maatschappij 

vanuit hun functie. Ze denken van 

huis uit al in maatschappelijke 

waarde en meerdere stakeholders. 

Wat je wel ziet, is dat het voor 

organisaties nog moeilijk is om 

effectief te beginnen, omdat het 

meten van impact nog altijd rela-

tief nieuw is. Het is ook complex. 

Daar helpt een impact journey bij. 

Heel praktisch komt een lijst van 

standaard impacts, wij kennen er 

ruim dertig, goed van pas. Met 

een analyse kun je vervolgens in-

schatten welke impacts bij jou als 

infra-organisatie het meest materi-

eel zijn. Zodat je daar, op termijn, 

op kunt sturen om je impacts te 

verbeteren en je het beste resultaat 

kunt behalen: maatschappelijke 

én financiële waarde.” 

De maatschappelijke waarde van 

een infrabeheerder gaat over meer 

dan waar traditioneel vaak over 

wordt gerapporteerd. “Als je vanuit 

de gebruiker redeneert, 

weet je soms pas wie 

je infrabeheerder 

is als het niet 

werkt”, vervolgt 

Reuter. “Daar 

is ook veel van 

de sturing 

op ingericht. 

Financiële 

discipline en 

de betrouw-

baarheid van 

het netwerk staan 

voorop. Soms zelfs 

koste wat kost. Maar 

de waarde van infrastructuur is 

breder, zowel negatief als positief. 

Het watersysteem van dijken en 

waterkeringen van Rijkswater-

staat is zo’n belangrijke factor in 

Nederland, dat dat alleen al een 

enorme waarde vertegenwoordigt. 

En eigenlijk kan ik een dergelijke 

analyse voor alle NGinfra-partners 

maken. Ook is de negatieve impact 

breder dan storingen. Maar hoe 

kwantificeer je die impact? Dat 

doen wij langs de as van zes 

kapitalen: financieel, 

geproduceerd, intel-

lectueel, mense-

lijk, sociaal en 

natuurlijk. Als 

je dat doet 

langs die as, 

zie je ook wat 

de trade offs 

zijn. Als ik 

leverzekerheid 

koste wat kost 

vooropstel, wat doet 

dat dan met de andere 

waarden?” 

‘Banken zitten 
centraal in een 
netwerk en zijn 
daarom cruciaal 

voor een duurzame 
transitie’
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Van onderbuik naar  
harde analyses 
Naast de financiële jaarrekening 

komt er zo ook een maatschap-

pelijke jaarrekening. Reuter: “Als 

organisatie zie je op basis daarvan 

waar je met trots over kan vertel-

len, maar je ziet ook de negatieve 

impact waar je nog aan 

moet werken. Voor 

infrabeheerders 

zit veel van de 

impact in de 

keten bij de 

gebruikers. 

Bij infrabe-

heerders ligt 

vaak zo’n 

negentig 

procent van 

hun impact 

buiten hun 

eigen organisatie. 

Zo rijden er bijvoor-

beeld veel auto’s over de 

wegen van Rijkswaterstaat die 

CO2-uitstoten. Niet alle elektrici-

teit over het netwerk van Alliander 

is groen. Als je zowel de impact 

in de keten als je eigen aandeel 

hierin inzichtelijk hebt, kun je 

gerichter initiatieven in de keten 

nemen. Dat is dan ook een belang-

rijk speerpunt in de methode voor 

het opstellen van een maatschap-

pelijke jaarrekening. Zo kun je 

impact breder dan de impact van 

je eigen organisatie aanpakken.” 

Impact meten geeft transparantie. 

En dat geeft weer handelingsper-

spectieven. Reuter: “Zodat jij weet 

wat het pad van jouw organisatie 

kan zijn. En je daar in je organi-

satie op kunt sturen. Je kunt zo 

duurzaamheid heel concreet ma-

ken. Vanuit risicomanagement is 

dat belangrijk, want je wilt 

bijvoorbeeld als gevolg 

van klimaatveran-

dering niet out 

of business zijn. 

Van onder-

buikgevoel 

gaat het zo 

naar harde 

analyse 

voor interne 

sturing en 

externe com-

municatie met 

stakeholders. 

Je kunt uitleg-

gen waarom en hoe je 

bijvoorbeeld aan de energie-

transitie werkt. Welke trade-offs 

zijn er? Waar kun je uiteindelijk 

de meeste positieve impact en zo 

min mogelijk negatieve impact 

maken? We sturen in organisaties 

nu nog op budgetten, kwartaal- en 

jaartargets en omzetten. Naast 

die financiële key performance 

indicatoren (KPI’s, red.) komen er 

steeds meer niet-financiële KPI’s 

en uiteindelijk impact-KPI’s. Maar 

dat is een geleidelijke ontwikke-

ling, een groeiproces. We zijn daar 

nu nog niet.” 

Meer datagedreven  
duurzaamheid 
De digitalisering bij organisaties 

maakt het mogelijk om meer data 

aan elkaar te koppelen. “Als ik naar 

onze eigen organisatie kijk hebben 

we steeds meer data scientists aan 

boord. Na de kredietcrisis gingen 

slimme, analytische mensen naar de 

financiële- en IT-sector om daar te 

rekenen aan modellen voor de meer 

traditionele welvaart. Nu zie ik een-

zelfde soort professionals bezig met 

impact en duurzaamheid. Ze willen 

de grote vraagstukken van deze tijd 

oplossen en hebben een ander begrip 

van welvaart. Datagedreven verduur-

zaming spreekt hen heel erg aan.” 

Het meten van impact en brede 

welvaart breekt door, ziet Reuter 

dan ook. “Het momentum is er. 

VNO-NCW en MKB-Nederland 

hebben hun nieuwe visie genaamd 

‘ondernemen voor brede welvaart’ 

onlangs gelanceerd. Bij het Centraal 

Bureau voor de Statistiek hebben ze 

een monitor brede welvaart en de 

planbureaus gaan in opdracht van 

de Tweede Kamer aan de slag met 

indicatoren voor brede welvaart. 

Diverse partijen hebben het gedach-

tegoed in hun verkiezingsprogram-

ma’s staan. Goed om te noemen is 

ook dat mijn collega Michel Scholte 

recent is verkozen tot ‘minister 

van de nieuwe economie’ in een 

verkiezing van MVO Nederland. 

Bij de Impact Economy Founda-

tion zitten onder anderen Ingrid 

Thijssen, Barbara Baarsma en Paul 

Polman in de raad van aanbeveling. 

De IFRS Foundation mengt zich 

inmiddels ook in bredere standaar-

den. Kortom, we hebben een heel 

mooie kans om ontwikkelingen bij 

elkaar te brengen. Infrabeheerders 

gaan daar wat mij betreft met hun 

natuurlijke gevoel voor maatschap-

pelijke waarde in voorop.” 

Wat zijn impact journeys? 

Organisaties zetten het meten van impact voor verschillende doeleinden 
in. Dat kan zijn om tot meer transparantie in rapportages over impact 
te komen of om niet-financiële impacts beter mee te nemen in besluitvor-
ming. De weg hierheen is een proces van meerdere jaren, stelt Florian 
Reuter, senior manager van Impact Institute Reuter. “We spreken dan ook 
over een impact journey. We loodsen organisaties daar doorheen. Van 
verkennen en uitbreiden tot aan integreren en transformeren.”

‘Bij infrabeheerders 
ligt vaak zo’n 

negentig procent 
van hun impact 

buiten hun eigen 
organisatie’
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Tim de Knegt, manager Strategic  
Finance & Treasury Havenbedrijf Rotterdam:

‘Impact meten loont, 
maar afweging 
moet breder’ 
Tim de Knegt, Manager Strategic Finance & Treasury bij Havenbedrijf Rotterdam, ziet 
zeer zeker de meerwaarde van het meten van impact, maar plaatst tegelijkertijd wel 
een kanttekening. “We moeten het integraler bekijken en de balans houden tussen 
meten en sturen.”  AUTEUR RONALD BRUINS

“Z
olang je de hele keten niet in kaart 

hebt gebracht, maar slechts op be-

drijfsniveau of nationaal niveau, kan 

dat tot suboptimale keuzes leiden”, 

legt De Knegt uit. “Kortom, de methode is goed, maar 

je moet referentiemateriaal hebben. Als bijvoorbeeld 

CO2-uitstotende schepen niet in Rotterdam aanleggen 

omdat wij ze weren, maar vervolgens wel in Antwerpen, 

dan heb je daar alsnog de uitstoot te pakken. Dan is 

het probleem in essentie niet opgelost. Dat mis ik in de 

discussie over het meten van impact.” 

Dat neemt niet weg dat De Knegt het meten van im-

pact toejuicht. “Er zijn twee redenen waarom we dat 
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belangrijk vinden. Als eerste: we kennen 

een brede portfolio van honderden 

projecten. Naast financiële belan-

gen, kunnen we deze portfolio 

benaderen vanuit niet-financieel 

oogpunt om te kijken wat prio-

riteit moet hebben. Daarnaast 

kun je binnen die projecten 

sturing geven. Welke resources 

kunnen we geven aan dit project 

en hoe kunnen we de ontwikke-

ling van waarde versnellen? Als 

tweede noem ik de verslaggeving 

naar onze stakeholders. Zij vragen 

aan ons wat we doen aan zaken als 

duurzaamheid. Daar kun je op basis van 

de metingen dan transparant over zijn in 

je jaarverslaggeving en de ondersteu-

ning op beleidsmatige keuzes mee 

onderbouwen.”

Balans tussen inzicht en 
complexiteit 
“Het is best een zoektocht om 

het meten van impact goed te 

doen”, erkent De Knegt. “We 

willen een balans hebben. We 

willen extra inzicht, maar geen 

overmatige complexiteit. Daarbij 

komt: meer inzicht leidt niet per 

definitie tot een beter besluit. Dat is 

een misverstand. Het kan vertragend 

‘We willen 
een duurzame 

haven zijn 
die de meeste 

brede welvaart 
realiseert’

Warmtebuizen in de Rotterdamse Haven. Beeld Havenbedrijf Rotterdam/Eric Bakker
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werken. Je krijgt wel een betere onderbouwing en dat is 

natuurlijk zeer belangrijk. Als Havenbedrijf hebben we 

besloten ons te focussen op twee gebieden waar kaders 

zijn of waar onze toegevoegde waarde op wordt beoor-

deeld door stakeholders. Ten eerste op geproduceerd 

kapitaal in de vorm van de bbp-impact (bruto 

binnenlands product, red.) die we maken 

in Nederland. Ten tweede op natuur-

lijk kapitaal, het terugdringen van 

grondgebruik en onze CO2- en 

stikstofuitstoot. Die twee uit-

gangspunten geven richting 

als we, bijvoorbeeld bij in-

vesteringen, een afweging 

moeten maken.” 

Die afwegingen zijn best 

lastig, erkent De Knegt: 

“Onze eigen baggerschepen 

varen op fossiele brand-

stoffen. Je zou deze kun-

nen overzetten op een ander 

aandrijfmechanisme, maar is 

dat de meest effectieve ingreep die 

je kunt doen? Of moet je kijken naar 

een investering die een betere multiplier 

heeft?” De Knegt ziet dat er een verandering 

is ingezet als gevolg van het introduceren van wat hij 

noemt limiterende factoren. “We willen een duurzame 

haven zijn die de meeste brede welvaart realiseert. 

Als je dat zegt, is niet alleen de wens van de klant een 

beslissende factor. Dan is er een bredere afweging. 

Bijvoorbeeld als je een keuze moet maken voor een 

bioraffinaderij, een nieuwe containerterminal of een 

aanmeerplaats voor cruiseschepen. Dan gelden als limi-

terende factoren de hoeveelheid grond, de CO2-uitstoot 

en de stikstofruimte. Daar waar we vroeger die factoren 

niet hadden.” 

Het bredere perspectief 
Waar De Knegt aandacht voor vraagt, is het bredere per-

spectief. “Het is sowieso goed dat we impact meten en 

daarnaar handelen. Maar wat bepaalt nu of we een slech-

te of goede keuze maken? En op welke schaal? Je kunt je 

heel rijk rekenen of enorm tekortdoen. Tony Chocolonely 

opereert vanuit een soort heilig geloof in het goede doen, 

zonder vooraf hun impact goed te meten. ABN AMRO 

rapporteert eerst om dan hun prestaties te verbeteren, 

gechargeerd gezegd. Ik denk dat wij daar zo’n beetje tus-

senin zitten. Doen én meten is het bij ons. Waarbij we 

heel moeilijke afwegingen hebben. In en rond Rotter-

dam zitten vijf raffinaderijen die tot de meest efficiënte 

van de wereld behoren en die ook voor Duitsland enorm 

belangrijk zijn. Voor Nederland leveren die een negatieve 

impact op, maar voor Europa en op wereldschaal is dit 

wel de beste, efficiënte oplossing. Zou je daarvoor niet 

een soort internationale CO2-balans moeten hebben, 

zodat de effecten en onderlinge verhoudingen daarbij 

transparant zijn en onderwerp van gesprek blijven? Dit 

maakt ook dat er niet ‘zomaar’ effecten suboptimaal 

worden opgelost en daarmee effecten over de 

schutting worden gegooid.” 

Realiteit in methodiek 
Dat is het referentiepunt waar 

De Knegt het eerder over had. 

“Uiteindelijk moet je naar een 

systeem toe waar iedereen 

beter van wordt. Een sys-

teem dat duurzame keuzes 

zodanig faciliteert dat deze 

overal worden gemaakt. Als 

een vervuilende activiteit 

bij ons niet meer gebeurt, 

wil dat niet zeggen dat deze 

activiteit helemaal niet meer 

plaatsvindt. Dan heb je grote 

kans dat activiteiten verplaatst 

worden naar plaatsen waar het 

wel kan en je feitelijk verder van huis 

bent. Kortom, er moet meer realiteit in 

de methodiek van het meten van impact. Het 

doel is om gezámenlijk te verbeteren en niet om alleen je 

eigen positie te verbeteren.”

Een andere uitdaging is het integreren van de resulta-

ten van het meten van impact in de dagelijkse besluit-

vorming. De Knegt: “Dat vraagt om een begrip van de 

limiterende factoren die ik net benoemde. Waar we 

vroeger zeiden ‘dat gaan we doen, want de klant wil het 

en het loont’ zijn er nu meer elementen waarop we onze 

beslissingen baseren. Dat is wennen. Ook daar vind je 

een integrale afweging terug. Het kan zijn dat een ander 

project beter geëquipeerd is om een goede impact te 

maken. Laat je dan de ander voorgaan? Daar moet je dan 

dus intern het goede gesprek over voeren. Hier hoort ook 

de rol die je speelt in zo’n initiatief integraal bij.”

Instrumenten convergeren
Tot slot pleit De Knegt ervoor dat systemen voor het 

meten van impact worden gedepolitiseerd. “Net zoals dat 

met boekhoudkundige spelregels is gebeurd. Ik hoop 

dat de instrumenten om impact te meten internationaal 

gezien convergeren en tot standaarden komen die onom-

stotelijk vaststaan. En dat ze niet onderdeel van politiek 

spel worden. Los van dat alles staat dat impact meten 

waardevol is. Hoe minder je als organisatie blootstaat 

aan risico’s, hoe minder economische schokken je door-

maakt. Dus uiteindelijk is dit ook goed voor je financiële 

balans.” 

‘Het doel is om 
gezamenlijk te 
verbeteren en 

niet om alleen je 
eigen positie te 

verbeteren’
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G
efeliciteerd met de 
nieuwe baan! Wat 
houdt uw nieuwe 
rol precies in?

“Sinds oktober 2020 werk ik als 

afdelingshoofd van de afdeling 

Technisch Management bij Rijks-

waterstaat Grote Projecten en On-

derhoud. Ik geef dus leiding aan 

onze technisch managers. Zij co-

ordineren de techniek in alle grote 

projecten van Rijkswaterstaat. 

Dus van de Afsluitdijk en Zeesluis 

IJmuiden tot aan grote wegen-

bouwprojecten. Ik werk nu 13 jaar 

bij Rijkswaterstaat en de eerste 2 

jaar heb ik zelf ook als technisch 

manager gewerkt. Toentertijd was 

het werk dusdanig projectmatig 

dat er soms weinig verbinding was 

met de lange termijn en met as-

setmanagement. Het mooie is dat 

ik de afgelopen jaren zelf coördi-

nerend adviseur assetmanagement 

ben geweest. Nu kan ik die bagage 

van alles wat ik daar geleerd heb, 

mee terugnemen naar de uitvoe-

ring in de projecten. Dat voelt voor 

mij als een cirkel die rond is.”

Lijkt me wel pittig, om in deze 
tijd met een nieuwe baan te 
beginnen ...
“Het is inderdaad heel apart om 

in coronatijd met een nieuwe 

functie te starten. Ik zit hele dagen 

achter Teams om iedereen goed te 

leren kennen. De kennismaking 

verloopt wel wat stroever dan 

wanneer je elkaar gewoon bij de 

koffiemachine kunt aanspreken. 

Je moet extra duidelijk zijn om 

elkaar te begrijpen en er is minder 

ruimte voor de persoonlijke kant. 

Alle harde zaken die je op papier 

moet zetten, lopen op zich prima. 

En het werk buiten, in de projec-

ten, gaat ook grotendeels gewoon 

door. Bij zaken die wel vastlopen, 

is het soms lastig om de oorzaak te 

achterhalen. Komt het door corona 

of door het gevallen kabinet? Een 

deel van de projecten waar we aan 

werken ligt politiek-bestuurlijk 

gevoelig. Wat de laatste tijd een 

beetje ondergesneeuwd is in het 

landelijke nieuws, is de stikstof-

Jasper Schavemaker, Rijkswaterstaat

‘Kennis uitwisselen 
met vakbroeders  
is ontzettend leuk’

Met de start van zijn nieuwe functie binnen Rijkswaterstaat zegt Jasper 
Schavemaker vaarwel tegen het themacenter Beschikbaarheid. Reden voor 
NGinfra Magazine om samen met hem terug te blikken én vooruit te kijken. 
Onder het genot van een boterhammetje spraken we elkaar via het inmiddels 
welbekende Microsoft Teams.  AUTEUR ANOEK VAN DER RIET
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crisis. Begin vorig jaar leefde 

dat natuurlijk enorm dankzij de 

boerenprotesten, maar nu is dat 

minder. Terwijl het nog steeds 

enorm speelt in de bouwwereld 

en ook veel invloed heeft op de 

nieuwbouwprojecten van Rijkswa-

terstaat.” 

Waarom was dit voor u hét 
moment om afscheid te  
nemen van het themacenter 
(TC) Beschikbaarheid van 
NGinfra?
“Omdat mijn huidige rol niet meer 

zo goed aansluit. Het themacenter 

Beschikbaarheid houdt zich vooral 

bezig met de ontwikkeling van as-

setmanagement. In mijn toenma-

lige functie werkte ik dagelijks aan 

zaken als life cycle costs, risicoma-

nagementmethodieken, prestatie-

indicatoren en het rapporteren 

over de staat van onderhoud. En 

dat deed ik ook nog eens bij de af-

deling Water, Verkeer en Leefom-

geving. Het was heel logisch om 

vanuit daar de verbinding te zoe-

ken met andere organisaties. Hoe 

doen zij dat nou? Het themacenter 

Beschikbaarheid van NGinfra was 

een mooi platform om kennis te 

halen én te brengen. Maar mijn 

huidige functie is veel meer as-

setmanagement in uitvoering en 

staat wat verder van die ontwikke-

ling af. Vandaar dat ik na bijna 6 

jaar de groep heb verlaten.” 

Hoe kijkt u terug op uw tijd 
in het TC?
“Het was ontzettend leuk om ken-

nis uit te wisselen met vakbroe-

ders uit andere organisaties. Dat 

klinkt heel abstract. We hadden 

ook wel een hoger doel: om met 

onze organisaties meer naar elkaar 

toe te groeien en uiteindelijk als 

één beheerder, één assetmana-

ger, te opereren. Dat blijkt in de 

praktijk trouwens toch behoorlijk 

weerbarstig. Als ik zo terugkijk, 

was het ook gewoon heel erg gaaf 

om bij elkaar in de keuken te 

kijken. Elke keer dat we bij elkaar 

kwamen, was dat bij een andere 

organisatie. Daardoor konden we 

ook praktijkvoorbeelden zien bij 

die partnerorganisatie. Zelf heb ik 

bijvoorbeeld lucht- en ruimtevaart-

techniek gestudeerd, dus vond ik 

het heel bijzonder om op Schiphol 

te mogen zijn. En al hoewel asset-

management bij Schiphol vooral 

gaat over zaken als de gebouwen 

en landingsbanen, is het erg 

inspirerend om te zien hoe zij met 

ándere assets wel met dezelfde 

uitdagingen zitten.”

Heeft u een praktisch voor-
beeld van wat jullie met het 
TC hebben bereikt? 
“In de zomer van 2018 was er een 

TC-bijeenkomst bij Rijkswater-

staat. We hebben toen onze IT-

specialisten uitgenodigd, want zij 

waren bezig met MapTables. Dat 

zijn een soort heel grote iPads op 

tafelformaat. Je kunt daarin allerlei 

informatie met elkaar combineren 

en bijvoorbeeld verschillende kaar-

ten over elkaar heen leggen, terwijl 

je er met zijn allen omheen staat. 

En net als op een iPad kun je daar-

mee schuiven, inzoomen en din-

gen aan- of uitklikken. Als je daar 

dan met z’n allen omheen staat 

en interactief mee bezig bent, dan 

geeft dat een heel nieuwe manier 

van samenwerken. Eind 2019 heb-

ben we dat als TC Beschikbaarheid 

gepresenteerd op het InfraTrends-

congres. Dit vind ik zelf een van 

de meest tastbare resultaten van 

hoe je met het combineren van be-

staande informatie en de moderne 

techniek een betere samenwerking 

tot stand kunt brengen. Persoonlijk 

vind ik dat vaak waardevoller dan 

van die heel futuristische ontwik-

kelingen. Soms bestaat iets al, 

maar ligt de kracht in de combina-

tie en het verbinden van informatie 

en mensen. Ik heb dan ook altijd 

geprobeerd zo open en transpa-

rant mogelijk onze methoden en 

werkwijzen in te brengen. De les 

die ik heb geleerd? We hoopten 

van tevoren tot een soort uniforme 

consensus te komen, maar dat 

bleek een utopie. Elkaar inspireren 

en van elkaar leren, dát kan zon-

dermeer. Het zou mooi zijn als die 

samenwerking steeds vaker leidt 

tot producten die we ook echt in de 

operatie kunnen gebruiken.”

“Als ik zo terugkijk, was het ook gewoon heel erg gaaf om bij elkaar in de keuken te kijken.”
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Online InfraTech groot succes

‘Infrastructuur krijgt 
structureel te  
weinig aandacht’
Het coronavirus trok dit jaar een zware wissel op de veertiende editie van InfraTech, de 
belangrijkste vakbeurs voor de infrasector. Geen volle gangpaden in de beurshallen of 
lange rijen voor de ingang van Rotterdam Ahoy, maar een volledig vierdaags online 
evenement. Het succes was er niet minder om. De 71 online kennissessies trokken 
gemiddeld 200 actieve kijkers en er werden meer dan 1000 connecties gelegd en 
afspraken gemaakt. Wij keken mee.  AUTEURS MARIAN VAN DEN AKKER EN MARTIJN SLOT

H
oe Nederland zich herstelt en ontwikkelt na de 

coronacrisis, het heeft altijd gevolgen voor de 

infrastructuur. “Er zullen dingen anders blijven 

na corona”, aldus voorspelde NGinfra-voorzitter 

Pier Eringa tijdens de opening van InfraTech. “Veel mensen 

zullen deels thuis blijven werken en de infra minder of an-

ders gebruiken. Dat kan gevolgen hebben voor de woonwen-

sen, voor de vraag of we wel of niet moeten bouwen in de 

Randstad, of we niet beter ergens anders woningen moeten 

neerzetten. Wat de keuze ook wordt, je moet infrastructuur 

daarin meenemen.”

In zijn openingswoord stelde Eringa dat voor een goed 

draaiende maatschappij goede infrastructuur nodig is. “En 

die hebben we in Nederland. Het lastige is dat de goede 

kwaliteit ervoor zorgt dat infra structureel te weinig aan-

dacht krijgt; politiek en samenleving vinden infrastructuur 

iets vanzelfsprekends.” Hij wees erop dat besluitvorming 

over infrastructuur in vele handen ligt. “Er is niet één mi-

nister die gaat over alle infra. Verschillende infrastructuren 

zijn belegd bij verschillende ministeries.” Deze silogerichte 

aanpak past eigenlijk niet meer in onze complexe samenle-

ving, waarin infrastructuren sterk met elkaar vervlochten 

zijn en waar een ingreep in de ene infra onvermijdelijk 

effect heeft op andere infrastructuren. 

Deltacommissaris voor infrastructuur
“We hebben een soort Deltacommissaris voor de infrastruc-

tuur nodig; zeg maar een Infracommissaris die gaat over 

alle infrastructuren”, aldus Eringa. Zo iemand zou in een 

onafhankelijke positie een langetermijnvisie op het systeem 

van alle infrastructuren kunnen ontwikkelen. Eringa refe-

reerde hierbij aan Movici, het softwareplatform dat onder de 

vlag van NGinfra crosssectorale infravraagstukken model-

leert, simuleert en analyseert. “Daarmee kunnen we laten 

zien hoe ambities en plannen in de praktijk uitwerken.”

Het is volgens Eringa heel goed mogelijk dat bepaalde ge-

dragsveranderingen als gevolg van corona, blijvend zijn. Uit 

eigen waarneming noemde hij de provincie Zeeland. Daar 

bestaat het klantenbestand van veel makelaars inmiddels 

grotendeels uit mensen van buiten de regio. “De druk lijkt 

van de oververhitte Randstad af te gaan”, denkt Eringa. “En 

dat betekent veel voor infrastructuur.” 

In het slot van zijn openingswoord haalde Eringa het thema 

van deze InfraTech aan: “Infrastructuur moet knokken met 
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andere prioriteiten en dat is niet erg. Mits dat maar gebeurt 

vanuit het besef dat adequate infrastructuur de basis is om 

met de samenleving de move forward te maken.” 

Uit de crisis investeren
Aansluitend op het openingswoord was er een tafelgesprek 

met naast Pier Eringa Michèle Blom, directeur-generaal van 

Rijkswaterstaat, en Hermineke van Bockxmeer, concern-

directeur Stadsontwikkeling in Rotterdam. Blom was het 

volledig eens met Eringa dat infrastructuur meer aandacht 

verdient. “In dat verband vraag ik aandacht voor beheer en 

onderhoud. Er is echt veel meer budget nodig om 

onze infra op peil te houden.” De coronacrisis 

geeft kansen voor nieuwe investeringen. 

Rotterdam en Rijkswaterstaat huldigen 

beide het adagium dat ‘we ons uit de 

crisis moeten investeren’. Volgens 

Blom zullen investeringen in beheer 

en onderhoud altijd renderen. “On-

derzoek spreekt van een multiplier 

van drie tot vier. De ene bestedings-

impuls lokt de volgende uit.”

Van Bockxmeer erkent het belang van 

infra om ons land te laten draaien. “In 

Rotterdam kijken we al veel integraler naar 

plannen. We bouwen geen huizen, we bouwen 

een thuis. En daar hoort alles bij: infrastructuur, scholen, 

groen, noem maar op.” Bij het mobiliteitsbeleid ging de 

gemeente Rotterdam altijd uit van modaliteiten, waarbij de 

auto heel belangrijk was. Ook hier is een omslag gemaakt, 

aldus Van Bockxmeer: “We gaan nu uit van mensen die zich 

voortbewegen. Dat doen ze de laatste jaren veel meer lopend 

en op de fiets en dat nemen we mee in onze afwegingen 

en keuzes die we maken.” Ze voegde daaraan toe dat de 

infrastructuur van Rotterdam niet losstaat van regionale en 

landelijke netwerken en dat ook dat een factor van belang is. 

En daarmee zijn we weer terug bij Eringa. “Het begint bij 

een integrale visie”, bevestigt hij. “Want behalve dat 

verschillende infrastructuren impact op elkaar 

hebben, geldt dat keuzes op lokaal niveau 

impact hebben op regionale, provinciale 

en landelijke netwerken. En omgekeerd 

heeft landelijke besluitvorming im-

pact op lokaal en regionaal. Je komt 

niet verder als je alles in je eentje wilt 

doen.”

De innovatiewaan van de dag
“De grote paradox van onderhoud is 

dat het hoogstnoodzakelijk is en tege-

lijkertijd doorgaans wordt verwaarloosd”, 

stellen prof. Lee Vinsel en prof. Andrew 

L. Russell. De schrijvers van het boek The 

‘Je komt niet verder 

als je alles in je 

eentje wilt doen’

Alles op camera en online. Pier Eringa in de verlaten wandelgangen van Ahoy (beeld: CB Images Charles Batenburg)
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Innovation Delusion voerden tijdens het programmaonder-

deel ‘De innovatiewaan van de dag’ een warm pleidooi voor 

onderhoud. Ze gaven in hun presentatie een verklaring voor 

de verwaarlozing van onderhoud. “Wij mensen hebben een 

collectieve obsessie voor innovatie en een verlangen naar 

steeds weer nieuwe spullen. We geven de voorrang aan wat 

er nu gebeurt in plaats van wat er in de toekomst dient te ge-

beuren. Onderhoud dus. Het is een begrijpelijke gedachte, 

maar ook destructief. Onze manier van denken over en het 

nastreven van innovatie heeft ons armer, minder veilig en 

minder innovatief gemaakt.”

Er zijn talloze voorbeelden voorhanden, zo beschrijven Vin-

sel en Russell, waar de drang naar innovatie heeft gezorgd 

voor een verwaarlozing van onderhoud. Zoals in Miami. 

Daar werd een brug bewonderd om zijn innovatief ontwerp, 

maar deze stortte wel op een snelweg. Zes mensen kwa-

men daarbij om het leven. De brug bleek niet sterk genoeg, 

de verwachte belasting was onderschat. Vinsel noemde 

Nederland als een voorbeeld voor de Verenigde Staten. “Het 

onderhoud aan infrastructuur is gemeengoed geworden. De 

mentaliteit moet in mijn ogen zijn: onderhoud aan infra-

structuur ondersteunt het succes van infrastructuur.”

Dat er in Nederland veel aandacht is voor onderhoud, blijkt 

uit de grondige renovatie van de Maastunnel in Rotterdam. 

De renovatie werd nader belicht tijdens een aparte sessie. De 

oudste afgezonken tunnel van Nederland was in 2017 na 75 

jaar intensief gebruik toe aan een grote renovatie. “De tun-

nel werd in 2 jaar tijd gerenoveerd”, vertelde Arno Besters 

van gemeente Rotterdam. “We zijn ruim binnen het budget 

gebleven. Het is voor dergelijke projecten absoluut noodza-

kelijk om goed voorbereid te zijn.”

Van innovatie naar implementatie
In een trainee-case gingen acht groepen met elkaar de 

strijd aan om tot een goed concept te komen voor de stad 

van de toekomst. Het winnende concept was een wijkfes-

tival om de burger te betrekken bij de grote hoeveelheid 

aan verduurzaminginitiatieven die op hem afkomen. In 

de sessie ‘Van innovatie naar implementatie’ kreeg het 

idee verdere toelichting en werd er gefilosofeerd hoe dit 

te implementeren. Thijs Poelma, trainee bij Rijkswater-

Innovatieprijs InfraTech 2021
Voor NGinfra was InfraTech dit jaar 
extra spannend, vanwege de nomi-
natie van Movici voor de Innovatie-
prijs in de categorie procesinnovatie. 
Juryvoorzitter Maxime Verhagen: 
“Het koppelen van data is op zich 
niet nieuw. Movici doet dat over 
sectoren heen. Dat is wél nieuw. Een 
gecoördineerde aanpak van data 

delen in een onafhankelijk systeem 
past helemaal in deze tijd. Als we 
dit proces goed ontwikkelen, kunnen 
we voorkomen dat infrastructuren 
elkaar letterlijk in de weg zitten.”
Verhagen toonde zich aangenaam 
verrast door het aantal inzendingen 
voor de Innovatieprijs: “De jury heeft 
zich verdiept in 79 inzendingen. 

Dat is een record! Voor de volgende 
editie gaan we graag op naar de 
honderd!” Uiteindelijk ging de prijs 
voor procesinnovatie naar de firma 
De Vries en Van de Wiel, die een 
wasproces heeft ontwikkeld voor ver-
ontreinigde grond waarmee onder 
meer pfas-verontreinigde grond kan 
worden schoongemaakt. 

INFRATECH 2021 

Gesprek aan tafel tijdens het openingsevent. V.l.n.r. Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, Marijke Roskam, host/gespreksleider van het openingsevent, Hermineke van 

Bockxmeer, concerndirecteur Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam en Pier Eringa, voorzitter NGinfra. (beeld: CB Images Charles Batenburg)
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staat, legde het ontstaan van het idee uit: “Er zijn buurt-

bijeenkomsten, al dan niet online, nieuwsbrieven en apps 

waarmee mensen op de hoogte worden gebracht van wat 

er speelt in de buurt. Je wilt op die manier participatie en 

draagvlak creëren voor plannen die er zijn. Maar hoe kun je 

nou zoveel mogelijk doelgroepen tegelijkertijd aanspreken? 

Zodoende zijn we op het idee van een festival gekomen. 

Voor ouderen én kinderen. Het is goed voor de sociale cohe-

sie binnen een buurt.” 

Sophie Warmelink, trainee bij de Unie van Waterschappen, 

vulde aan: “Je werkt tegenwoordig al veel online en achter je 

laptop en dat wil je in je vrije tijd niet. Je wilt naar buiten en 

een festival helpt om elkaar te ontmoeten.”

Het geopperde festival moet een podium zijn voor burgers 

en organisaties om beter inzicht te krijgen in de klimaatuit-

dagingen. “Hoe leuk is het om je kind uit te leggen hoe je 

omgaat met een bepaalde uitdaging”, stelde Frank Manders, 

trainee bij NGinfra. “Het festival kan een plek zijn om in-

novaties, mogelijk van individuele burgers, te presenteren.” 

Warmelink: “Je kunt je buurman laten zien hoe duurzaam 

bijvoorbeeld je tuin is.”

De slimme stad
Hoe kunnen we de ontwikkeling en het onderhoud van de 

stad slimmer inrichten? Die vraag stond centraal tijdens de 

sessie over de slimme stad. De overheid en de markt gingen 

over dit onderwerp in gesprek. Gemeente Delft werkt in het 

programma Smart City Innovation samen met een aantal 

stedelijke gemeenten in België en Frankrijk. Fons van der 

Ham legde uit wat de steden onderling bespreken. “De gro-

te vraag is hoe we als middelgrote steden aan slimme in-

novatie werken. Het draait vooral om het gebruik van open 

data. Maar hoe zet je die open data in? Hoe werk je samen 

met burgers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen? 

Onze ervaringen hebben we samengevat in een soort van 

kookboek voor andere middelgrote steden. We beschrijven 

hierin waar we tegenaan zijn gelopen. Ik verwacht dat het 

boek in april of mei beschikbaar is.”

De vraag speelt niet alleen bij middelgrote steden, erkende 

Irma van Bergen Bravenboer, werkzaam bij de gemeente 

Rotterdam. “Wij denken ook na over de vragen hoe we slim-

me toepassingen kunnen implementeren en hoe je de bewo-

ners erbij kunt betrekken. Je kunt niet om het gebruik van 

data heen, maar het is niet altijd beschikbaar of überhaupt 

te gebruiken. Systemen sluiten niet altijd goed op elkaar aan 

en bedrijven willen niet alles delen. Het is zodoende lastig 

om alle data te verzamelen die je nodig hebt.”

Samenwerking
Joris van der Meer, algemeen directeur bij aannemings-

bedrijf Van der Meer, pleitte voor samenwerking creëren 

tussen de markt en de overheid. “We moeten de meer 

traditionele samenwerking loslaten en veel meer van elkaar 

gebruikmaken. De informatie die bijvoorbeeld een gemeen-

te in handen heeft, moet het kunnen delen met een aan-

nemer.” Van der Meer vult aan: “Om een slimme toepassing 

tot een succes te maken, heb je elkaar allemaal nodig.” Daar 

was Wessel Sluis, product owner bij Movici, het volledig 

mee eens. “Kennisinstellingen kunnen een bijdrage leveren. 

Daar zit veel knowhow. Wij kijken als Movici, betrokken bij 

NGinfra, altijd naar waar samenwerking mogelijk is. De 

vraag die je je hierbij moet stellen: Wat wordt er gevraagd? 

En welke partij hebben we daarbij nodig?”

De organisatie kan met een tevreden gevoel terugkijken op 

InfraTech 2021, maar exhibition manager Annemieke den 

Otter hoopt dat de volgende editie van InfraTech in 2023 

weer ‘gewoon’ fysiek kan plaatsvinden. “Maar we hebben 

dit jaar in korte tijd zoveel geleerd dat we er dan ook weer 

online elementen in zullen plannen.”

Pier Eringa: “We hebben een soort Deltacommissaris voor de infrastructuur

nodig; zeg maar een Infracommissaris die gaat over alle infrastructuren”

Juryvoorzitter Maxime Verhagen: “De jury heeft zich verdiept in 79 inzendingen. Dat is 

een record! Voor de volgende editie gaan we graag op naar de honderd!”
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Andrés Morales, geodataspecialist bij Movici:

‘Ik wil mijn kennis  
delen met de rest 
van de wereld’
Verbeteringen in de toegankelijkheid leiden tot een stijging van de waarde van land. 
Maar de directe effecten hiervan, zoals besparingen van reistijd, zijn niet makkelijk te 
vertalen naar bredere economische voordelen. Dit maakt het lastig om de benodigde 
investeringen te rechtvaardigen. Om dit vraagstuk te tackelen maakte Andrés Morales, 
geodataspecialist bij Movici, een modeleringsraamwerk.  AUTEUR MARTIJN SLOT

D
at deed hij voor zijn 

proefschrift aan de Uni-

versiteit Twente. “Ik heb 

een raamwerk opgesteld 

dat uitgebreide modellering van ste-

delijke bereikbaarheid combineert 

in een geostatistisch voorspellend 

landwaardemodel. Het model stelt 

je in staat om te begrijpen wat de 

drijfveren zijn die bepalen wat de 

waarde van woongrond is. Hoe-

veel je betaalt voor grond op een 

bepaalde locatie. De applicatie helpt 

om de stijging van de landwaarde 

in te schatten bij toekomstige 

transportinterventies, in dit geval 

een lightrailtransportsysteem. In 

het proefschrift heb ik me gefocust 

op Guatemala-Stad, de plek waar ik 

vandaan kom”, legt Morales uit. 

Investeringen in duurzame 
mobiliteit
“Duurzame mobiliteit wordt in veel 

landen in het globale zuiden steeds 

belangrijker. Een duurzame en 

strategische planning is hiervoor 

nodig om de snelle verstedelijking 

het hoofd te bieden. Hier zijn al-

leen wel grote investeringen voor 

nodig. Autoriteiten en partijen in 

de infrastructuur zien zich continu 

geconfronteerd met uitdagingen om 

het openbaar vervoer te vergemak-

kelijken. Dus door inzichtelijk te 

maken wat de voordelen van derge-

lijke investeringen zijn, kunnen zij 

deze investeringen verantwoord op 

een economisch haalbare manier 

oppakken.”

In zijn onderzoek concludeert 

Morales dat de aanleg van een 

lightrailtraject de waarde van land 

in Guatemala-Stad doet stijgen. “Dit 

geldt niet alleen voor het centrum, 

maar voor de hele stad. Buiten het 

traditionele verzorgingsgebied van 

vijfhonderd metrostations. Een sub-

stantiële verkorting van reistijd voor 

bijvoorbeeld inwoners in het zuid-

westen en noordoosten van de stad, 

zorgt daar voor een substantiële 

waarde van land. Wat de waarde ook 

beïnvloedt is de verbinding van het 

nieuwe systeem met de bestaande 

openbaarvervoerdiensten of het 

ontbreken daarvan. Tot slot toont 

het onderzoek aan dat de transport-

infrastructuur kan zorgen voor een 

waardestijging van land die vier 

keer hoger is dat de geschatte infra-

structuurinvestering zelf.”

Van waarde voor Nederland
Morales heeft zich met zijn onder-

zoek nadrukkelijk gefocust op Gua-

temala, maar hij verwacht dat zijn 

raamwerk ook toepasbaar kan zijn in 

Nederland. “In Nederland zijn er op 

financieel vlak minder beperkingen 

om aanpassingen en verbeteringen 

in het transportnetwerk door te 

voeren dan in ontwikkelingslanden. 

De drempel om te investeren is veel 

lager. Maar het raamwerk kan ook 
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hier eenvoudig inzicht verschaffen 

in wat de impact is van een ver-

andering van infrastructuur. Het 

kan voor een Nederlandse stad ook 

interessant zijn om te weten wat 

een verbeterde verbinding voor de 

waarde van land betekent. Boven-

dien biedt het raamwerk nieuwe 

methodologische benaderingen op 

het gebied van landwaardemodel-

lering voor de tijdige productie van 

landwaardekaarten die relevant zijn 

voor langgebruiksplanning en belas-

tingdoeleinden.”

Uitkomsten delen
De Guatemalaan wil de uitkomsten 

van zijn proefschrift beschikbaar 

stellen aan zijn geboorteland. “Er 

zijn verschillende manieren hoe je 

de informatie kunt delen. Een van 

de mogelijkheden is om de uitkom-

sten aan te bieden als open source. 

Dan kunnen geïnteresseerden in 

Guatemala de informatie eenvoudig 

inzien en gebruiken. Ik zoek ook 

constant naar professionele plat-

forms waar ik ook informatie kan 

delen. Daarnaast heb ik voor het 

onderzoek veel contact gehad met 

verschillende stakeholders in mijn 

geboorteland. Onder anderen met 

de mensen die het project van de 

lightrail leiden. De uitkomsten heb 

ik ook met hen gedeeld.”

De aanleg van de lightrail zorgt voor 

een grote impuls van de stad, stelt 

Morales. “Er zijn meetbare voorde-

len, zoals een betere bereikbaarheid 

van grotere delen van de stad. Het 

spreekt voor zich dat delen van de 

stad meer waard worden door de 

aanleg. Het feit dat de voordelen 

vier keer hoger zijn dan de ver-

eiste investering, zegt veel over de 

haalbaarheid van het implementeren 

van financieringsmechanismen op 

het land om een dergelijke vorm van 

duurzame mobiliteit op verantwoor-

de wijze te financieren.”

Problemen oplossen
Het raamwerk dat Morales op-

stelde voor zijn proefschrift heeft 

dwarsverbanden met zijn functie 

als geodataspecialist bij Movici. 

Data voeren de boventoon. “Het 

dwarsverband tussen steden en het 

ontwikkelen van technologie was 

een van de zaken die me enorm 

aantrok toen ik de kans kreeg om bij 

Movici te werken. Daarmee kunnen 

we problemen in steden of regio’s 

oplossen. Daarbij is het zaak om te 

begrijpen welke interacties er zijn. 

Wat veroorzaakt wat? Wat is aan 

elkaar gelieerd? In mijn functie ben 

ik niet alleen verantwoordelijk voor 

het verzamelen, het verwerken en 

het beschikbaar maken van data. Ik 

verricht ook onderzoek en denk mee 

over hoe we nieuwe functionaliteiten 

kunnen toevoegen om met de data te 

werken en daarnaast de uitdagingen 

aangaan die de samenwerkingen 

van infrastructuurpartijen in Neder-

land met zich meebrengen. Dat is 

voor de casestudies die we ontwikke-

len. We stellen de toekomst van ons 

platform op de lange termijn voor 

als een instrument om de veerkracht 

van onze steden te verbeteren.”

Fysieke en virtuele  
infrastructuur
Volgens Morales staat de infrastruc-

tuur momenteel op een kruispunt. 

“Een kruispunt waar het draait om 

de fysieke infrastructuur, zoals de 

wegen, het elektriciteitsnetwerk en 

het waternet, en de virtuele infra-

structuur. De vraag die boven de 

markt hangt: wordt in de toekomst 

de fysieke infrastructuur gema-

naged vanuit een geïntegreerde 

virtuele laag?”

Om dat te realiseren moeten ver-

schillende virtuele lagen met elkaar 

worden verbonden. “De applicaties 

en systemen waarmee we werken, 

moeten op elkaar aansluiten. Zodat 

we data onderling beter kunnen 

uitwisselen. Op die manier kunnen 

we de huidige infrastructuren die 

we hebben beter onderhouden en 

zijn we met het oog op de toekomst 

veerkrachtiger.”

Toekomst in Nederland
Die toekomst ligt voor Morales in 

Nederland. “Ik woon hier sinds 

2011. Eerst was het mijn idee om na 

een jaar terug te gaan en weer aan 

het werk te gaan als planoloog in 

Guatemala-Stad. Maar toen begon ik 

aan mijn studie aan de Universiteit 

Twente. Niet alleen op het professio-

nele vlak lagen er vervolgens kansen 

om te blijven, maar mijn perspec-

tief veranderde ook. Ik heb relaties 

opgebouwd met mensen. Ik heb hier 

nu een huis, ben verloofd en ik zit 

helemaal op mijn plek hier. Ik hou 

van Nederland.”

Toch reikt zijn horizon verder dan 

alleen Nederland. “Ik wil mijn 

ervaring en kennis delen met de rest 

van de wereld. Met mijn werk wil ik 

graag betrokken zijn bij projecten 

niet alleen in Guatemala, maar elk 

land waar kansen liggen om het te 

delen en waar een positieve impact 

mogelijk is.”

“Het kan voor een Nederlandse stad ook interessant 

zijn om te weten wat een verbeterde verbinding voor 

de waarde van land betekent.”
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Patrick van der Duin, directeur Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek

‘Instituties liggen onder 
een vergrootglas’
Patrick van der Duin, directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), constateert 
dat de coronacrisis de spanning tussen collectieve veiligheid en individuele vrijheid 
blootlegt. En dat instituties onder een vergrootglas komen te liggen.   AUTEUR RONALD BRUINS

N
GInfra Magazine sprak Van der Duin in juli 

2020. STT had net een rapport onder de titel 4x 

Nederland Normaal uitgebracht. Daarin ston-

den vier scenario’s over hoe Nederland er na de 

coronacrisis uit kan komen te zien. Het STT nam keuzes 

van en voor de samenleving als uitgangspunt. We spreken 

Van der Duin ruim een half jaar later opnieuw over de 

scenario’s die hij opstelde aan de hand van twee assen. Op 

de eerste as veiligheid versus vrijheid.

“Waar in het begin van de coronacrisis de collectieve 

veiligheid duidelijk de overhand had, zie je nu dat mensen 

beginnen op te komen voor hun individuele vrijheid. Maar 

we moeten het ook weer niet overdrijven. Een klein aantal 

mensen relt en verzet zich, maar de steun voor Mark Rutte 

neemt nog steeds toe. Rellen zijn dus zeker niet maatge-

vend voor de stand van het land. Wat je in een talkshow ziet 

is niet de maat der dingen. Het draagvlak voor de maatrege-

len tegen corona is nog steeds heel erg hoog.” 

Op de andere as: een open economie 

versus een gesloten economie. Van der 

Duin: “Sommige politieke partijen 

willen uit de euro en de Euro-

pese Unie stappen. Nu heb ik voor 

diverse onderzoeken gesproken 

met infrabeheerders. Die zeggen 

stuk voor stuk dat een zelfvoorzie-

nende infrastructuur op de schaal 

van Nederland ondenkbaar is. De 

open economie zou minder kunnen 

worden, maar gezien de geografische 

ligging kunnen we geen echt gesloten 

economie vormen. Of beter gezegd: dat 

zou alleen kunnen tegen een heel hoge kostprijs, gekop-

peld aan een forse welvaartsdaling. Dat zie je nu in Groot-

Brittannië gebeuren met de brexit. Die zorgt voor enorme 

schade aan hun economie. Als je wilt weten wat het effect 

van afsluiting is, zou ik naar dat land kijken.” 

Robuuste systemen
Uit de toekomstbeelden van STT volgt dat er wel vertrou-

wen is in instituties, maar dat deze onder een vergrootglas 

komen te liggen. “In postmoderne tijden stellen we alles 

ter discussie, daartoe aangespoord door social media. Insti-

tuties als de Belastingdienst mogen niet meer opereren als 

een black box en worden nauwlettend gevolgd. De NS kan 

zeggen dat ze op het drukste spoorwegennetwerk ter we-

reld het meest punctueel rijdt, maar daar heeft het individu 

geen boodschap aan. Die ziet alleen 5 minuten vertraging 

op de borden verschijnen. Je ziet dat instituties – en dat 

geldt zeker voor infrabedrijven – met dat soort al-

gemene bewoordingen niet meer wegkomen. 

Soms wordt dat verward met dat er geen 

vertrouwen meer is in instituties, maar 

dat is niet zo. Het vertrouwen is er 

nog, maar de instituties liggen onder 

een vergrootglas.” 

Voor de scenario’s schreef Van 

der Duin verschillende sectoren 

aan om deel te nemen aan het 

onderzoek. “Ook uit de infrastruc-

tuur. Daaruit kwam dat Nederland 

veerkrachtig is en dat dat weer komt 

door de diversiteit. Die diversiteit biedt 

flexibiliteit. De crisis heeft ons eigenlijk 

‘Met algemene 
bewoordingen 

komen instituties niet 
meer weg, maar het 
vertrouwen is er nog’



NGINFRAMAGAZINE  39

 TOEKOMST

geleerd dat ons systeem om te kunnen functioneren, best 

robuust is. En we blijken als mens best aardig tussen 

systemen te kunnen schakelen. Het goede nieuws is dat het 

werkt. Het mooie is, maar dat is mijn eigen observatie, dat 

we ook een beetje voor elkaar zijn gaan zorgen. Dat is bin-

nen de coronamaatregelen wel met passen en meten, maar 

goed, we doen het toch. De crisis zet ons aan het nadenken. 

Wat is belangrijk voor ons? Wat doet er echt toe? Moeten we 

naar Praag om daar een weekend te gaan shoppen? Hebben 

we echt meer asfalt nodig? Ik zie dat bedrijven daarop door-

pakken. Dit is het moment om duurzame transities door te 

voeren of in gang te zetten. De twijfel en de schroom over 

een onderwerp als duurzaamheid is nu wel weg.” 

Creativiteit en delegeren 
Daarbij kan de kracht van beperking zijn rol doen. “Als je 

als Rijkswaterstaat besluit om het te doen met het huidige 

wegennet en niet meer asfalt aan te leggen, dan kan dat 

innovatie in gang zetten. Door die beperking ga je of het 

asfalt of de auto slimmer en duurzamer maken. Dat is 

een bewezen effect. De tuinbouwsector heeft zichzelf de 

opdracht gegeven om minder licht uit te stralen en is daar 

ook innovatief mee aan de slag gegaan. Iets verbieden leidt 

blijkbaar tot creativiteit. Ook dat zien we tijdens de corona-

crisis terug.” 

De overheid kan uit de coronacrisis leren dat het niet alles 

zelf moet willen doen. “Ik neem de distributie van de vac-

cins als voorbeeld. Beleidsmakers van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn daarmee mee aan de 

slag gegaan, terwijl ze geen verstand hebben van logistiek. Ik 

ben voor een scheiding van bedrijfsleven en overheid, maar 

je kunt elkaar, zeker in zo’n crisis, versterken. Ik schat in 

dat een logistiek manager uit de sector fast moving consu-

mer goods, denk aan bol.com, al snel een plan had kunnen 

maken. Ze doen immers niets anders dan snel distribueren. 

Dichter bij de overheid zijn het de NS en het Havenbedrijf 

die kennis hadden kunnen leveren. Ik hoop dat een van de 

lessen van de Rijksoverheid uit deze coronacrisis wordt dat ze 

niet alle beleidsterreinen zelf hoeven op te pakken.” 

Urgente woningbouw
De vraag is volgens Van der Duin wel hoe we infrastruc-

tuur na de coronacrisis gaan gebruiken. “Durven we het 

nog aan om een overvolle trein te pakken? Of gaan we het 

op prijs stellen om alleen in een auto naar het werk te gaan? 

Ik weet nog niet welk effect ervan uitgaat.” Wel is duidelijk 

dat er meer infrastructuur komt als gevolg van grootschali-

ge woningbouw, zo stelt hij. “Meerdere partijen hameren in 

hun verkiezingsprogramma’s op de bouw van een miljoen 

woningen. Sommigen noemen het jaar 2030. In meerdere 

programma’s staat dat de Rijksoverheid meer de regie moet 

pakken en daar ben ik het mee eens. We moeten af van het 

idee dat iedere gemeente zijn eigen bedrijventerrein moet 

hebben. Visie is goed, omdat je ziet dat er wel gebouwd 

wordt, maar dat zijn bijvoorbeeld appartementen van vijf 

ton. Dat sluit niet aan op de behoefte van eenpersoonshuis-

houdens en starters.” 

Gaat de online retail zorgen voor een kaalslag? Ook een 

actuele vraag. Van der Duin: “Omdat we niet de deur uit 

mogen, is het logisch dat we veel meer online kopen. Maar 

we merken nu toch ook dat winkelen best leuk is en dat 

we dat missen. We zijn vooral onze lokale winkels gaan 

missen. Je gunt je lokale boekhandel nu eenmaal iets meer 

dan bol.com. Tegelijkertijd merk ik dat alles wat ik nodig 

heb te vinden is binnen een straal van een paar kilometer. 

Uit onderzoeken blijkt dat we de meeste kilometers met de 

auto maken binnen 7 kilometer. Eigenlijk is die afstand te 

overbruggen met de fiets. Een gevolg van de coronacrisis 

kan wel eens zijn dat we bewuster kiezen voor welke ver-

voermodaliteit we kiezen.” 

Betekenisvol werk 
Tot slot wijst Van der Duin op betekenisvol werk. “Mede-

werkers willen ertoe doen in een bedrijf. Met name jonge 

mensen hebben die insteek. Ze willen niet anoniem op deze 

aardbol rondlopen, maar actief aan de slag gaan met een 

doel voor ogen. Dat is een bottom-upbeweging waar je als 

werkgever aan tegemoet moet komen. Natuurlijk, er moet 

brood op de plank. Maar daarbij komt dat de medewerkers 

van morgen maatschappelijk echt een impact willen hebben. 

Ik denk dat infrabedrijven, met hun opdracht richting de 

maatschappij, hier hun voordeel mee kunnen doen.”

“Met meer grootschalige woningbouw krijgen we ook meer infrastructuur.”
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NGinfra verkent de toekomst

Op zoek naar  
kansen voor synergie

Infrabeheerders zijn altijd bezig hun organisatie voor te bereiden op langetermijn-
ontwikkelingen. De NGinfra-partners deelden in het themacenter Toekomst Verkennen 
trends en wereldbeelden van de organisaties en maakten inzichtelijk hoe die 
overeenkomen en verschillen en waar kansen zijn voor synergie. Uiteindelijk wil 
NGinfra gezamenlijk, alsof je samen één infrabedrijf bent, acteren op veranderingen 
in de samenleving. AUTEUR MARIAN VAN DEN AKKER

H
et themacenter consta-

teert dat de politieke 

trend van een terugtrek-

kende overheid zich 

minder lijkt door te zetten. Het 

idee van de burger die zichzelf 

redt en zelf van alles regelt, blijkt 

niet in alle situaties haalbaar. Er 

zijn groepen die afhaken bij de 

verdergaande digitalisering van 

overheidsdiensten. Daarnaast 

groeit de roep om meer cen-

trale regie bij de aanpak van grote 

vraagstukken, zoals klimaatveran-

dering en woningbouw.

Op economisch gebied herkennen 

alle NGinfra-partners de groei-

ende krapte op de arbeidsmarkt. 

Allemaal hebben ze mensen nodig 

en die zijn moeilijk te vinden en 

te behouden. Er wordt geworven 

in het buitenland en infrapartijen 

werken steeds meer samen bij 

personeelsbeleid. 

Op sociaal-maatschappelijk gebied 

zien de meeste NGinfra-partners 

de steeds sterkere indi-

vidualisering als de 

grote trend. Soli-

dariteit lijkt af 

te brokkelen 

en mensen 

komen 

vooral 

voor 

zichzelf 

op. Deze 

trend 

heeft ook 

gevolgen 

voor het 

behoud van 

personeel; mensen gaan daar wer-

ken waar ze de meeste kansen voor 

zichzelf zien. 

Data, energie en klimaat 
IT-ontwikkelingen worden 

unaniem genoemd als 

grote trend op tech-

nologisch gebied. 

We produceren 

en benutten 

steeds meer 

data. Infra-

beheerders 

zullen vaker 

op basis van 

data onder-

houd kunnen 

plannen en 

infragebruik 

beïnvloeden. 

Alle 

infrabeheerders 

willen de 

energietransitie 

faciliteren
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Ook kunnen werkprocessen 

veranderen; denk bijvoorbeeld aan 

blockchain, en aan de digital twin 

die inzichtelijk maakt hoe de infra 

erbij staat zonder dat je ernaartoe 

hoeft. 

Een tweede grote technologische 

trend is de energietransitie. Er 

is toenemende interesse voor 

duurzame energiebronnen als zon 

en wind en de ontwikkeling van 

nieuwe technologie voor opwek, 

transport, opslag en toepassing 

van nieuwe energiebronnen gaat 

razendsnel. De NGinfra-partners 

zien dat dit gevolgen heeft voor het 

gebruik van infrastructuren. 

Wanneer het gaat over ecologie 

noemen alle partners de klimaat-

verandering. Extremen in het 

weer, lange perioden van droogte, 

zeespiegelstijging; alle infrabe-

heerders hebben de opdracht 

zich hierop voor te bereiden en 

ervoor te zorgen dat we veilig 

Drietrapsmethode
Het themacenter Toekomst Verkennen paste een drietrapsmethode toe, 
waarbij in drie stappen van buiten naar binnen werd gekeken. 

Stap 1: Identificeren van trends en bepalen van onzeker-
heid en impact
Het themacenter analyseerde trends aan de hand van de PESTELD-cate-
gorieën: Politiek, Economisch, Sociologisch, Technologisch, Ecologisch, 
Legal (juridisch) en Demografisch. 
De trends werden geplot in een matrix en zo werd inzichtelijk hoe zeker 
of onzeker het is dat een trend doorzet in een bepaalde richting en hoe 
groot of klein de verwachte impact is. Zo bepaalde het themacenter 
welke trends de meeste aandacht verdienen. 

Stap 2: Vergelijking van verschillende wereldbeelden
Wereldbeelden beschrijven mogelijke varianten van de toekomst, op 
basis van huidige ontwikkelingen. Wereldbeelden zijn zelden 100 
procent goed en hebben vooral tot doel organisaties zich voor te laten 
bereiden op verschillende toekomsten. Het themacenter zocht bovendien 
naar samenhang tussen trends en wereldbeelden. Als die er is, geeft 
dat een meer compleet toekomstbeeld.  De vergelijking van trends en 
wereldbeelden gaf de leden van het themacenter  inzicht in gedeelde 
toekomstverwachtingen. 

Stap 3: Analyse van innovaties
In deze stap analyseerden de NGinfra-partners welke innovaties gekop-
peld zijn aan de trends en wereldbeelden. Over het algemeen kiezen 
infrabeheerders voor bepaalde innovaties met het oog op bepaalde 
trends die leiden tot een bepaald wereldbeeld. 

Het themacenter deed zijn onderzoek tijdens de coronapandemie. Op 
dat moment was de impact van de coronapandemie nog niet duidelijk 
en was het nog te vroeg om te bepalen of corona impact heeft op lange 
termijn. De infrapartners zien wel dat de pandemie bepaalde trends 
versnelt of juist vertraagt. 
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blijven achter onze dijken en dat 

de watervoorziening, waterkwa-

liteit en begaanbaarheid van land 

en water intact blijven. Daarbij 

komt de vraag hoe de organisaties 

zich zélf moeten aanpassen om 

de eigen impact op het klimaat te 

verminderen. Een andere trend die 

past onder de noemer ‘ecologie’ is 

het groeiende belang dat mensen 

hechten aan een gezond leefkli-

maat. Slechte luchtkwaliteit wordt 

steeds minder geaccepteerd. 

Wanneer de NGinfra-partners 

juridische trends benoemen, 

springt de Omgevingswet eruit. 

Die beoogt decentralisatie van be-

sluitvorming over ontwikkeling en 

beheer van de leefomgeving. Voor 

de NGinfra-partners kan dit in de 

praktijk betekenen dat zij te ma-

ken krijgen met een diversiteit aan 

normen voor onder meer geluid 

en luchtkwaliteit in verschillende 

gebieden in ons land. 

Op het gebied van demografie 

tenslotte noemen de NGinfra-

partners de groei van de wereld-

bevolking en de vergrijzing van 

de Nederlandse samenleving. Het 

CBS verwacht een groei van de be-

volking van 17,3 naar 18,5 miljoen 

inwoners in 2050. Immigratie is 

een belangrijke groeifactor. 

Wereldbeelden
Themacenter Toekomst Verkennen 

plotte vervolgens de genoemde 

trends in een kans-impactmatrix. 

Dat leverde drie trends op waarvan 

de NGinfra-partners vrijwel zeker 

weten dat ze zullen doorzetten 

en die bovendien grote, organisa-

tieoverstijgende impact hebben: 

IT-ontwikkelingen, energietransi-

tie en klimaatverandering. De stra-

tegen van de organisaties namen 

hun inzichten in trends mee bij de 

ontwikkeling van wereldbeelden. 

Overigens merkt het themacenter 

op dat het van belang is om ook 

trends in de gaten te houden die 

minder zeker zijn, maar een grote 

impact kunnen hebben. Bijvoor-

beeld de trend dat de samenleving 

meer regie neerlegt bij de over-

heid. 

Wereldbeelden kun je op verschil-

lende manieren ontwikkelen en 

de NGinfra-partners hanteren dan 

ook niet allemaal dezelfde me-

thode. Luchthaven Schiphol werkt 

niet expliciet met wereldbeelden, 

maar heeft drie pijlers 

voor de toekomst 

geformuleerd die 

zijn gebaseerd 

op trends. 

Alliander, 

Havenbe-

drijf Rot-

terdam, 

ProRail 

en 

Rijkswa-

terstaat 

presen-

teren hun 

wereldbeelden 

aan de hand van 

een assenstelsel, waarin ze telkens 

twee trends tegen elkaar afzetten.

Vitens gebruikt, naar het voorbeeld 

van het Planbureau voor de Leef-

omgeving (PBL), een mengpaneel 

waarin verschillende trends meer 

of minder invloed hebben in het 

wereldbeeld. (Zie NGinfra Maga-

zine november 2019 op de website 

van NGinfra voor een uitgebreid 

artikel over de studie van 

PBL). 

In de vergelijking 

van wereldbeel-

den valt op 

dat die per 

organisatie 

sterk zijn 

toege-

spitst 

op de 

markt en 

omgeving 

waarin de 

organisa-

tie opereert. 

Overeenkomsten 

De invoering van 

de Omgevingswet heeft 

significante invloed op 

de besluitvorming van de 

infrabeheerders
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zijn er uiteraard ook. Zo maakten de 

NGinfra-partners bij het opstellen 

van de wereldbeelden onder-

scheid tussen een meer op 

het collectief gerichte of 

juist meer op het individu 

gerichte samenleving. 

Voor Vitens is dat 

bijvoorbeeld bepalend 

voor de wijze van 

omgaan met klant-

groepen. 

Voor verschillende 

infrabeheerders is 

van belang wie de stu-

rende actoren zijn in de 

samenleving. Hoeveel 

invloed heeft Europa, de 

rijksoverheid, decentrale 

overheden en hoe bepalend 

zijn burgerinitiatieven? Zo zet 

Rijkswaterstaat in een van zijn 

assenstelsels sturende dominantie 

van overheid en grote bedrijven 

af tegen samenwerkende groepen 

van burgers en socialemediagroe-

pen. 

Het zal niet verbazen dat alle zes 

NGinfra-partners duurzaamheid 

en/of energietransitie beschou-

wen als een factor van invloed 

op de toekomstige samenleving. 

Havenbedrijf Rotterdam kijkt 

naar de snelheid van de wereld-

wijde energietransitie; Vitens 

naar circulariteit van systemen 

en onderscheidt smalle en brede 

circulariteit. De meest extreme 

vorm van smalle circulariteit is 

toiletwater weer geschikt maken 

als drinkwater. Brede circulari-

teit omvat alle processen waarin 

water door het ‘systeem aarde’ 

circuleert. Rijkswaterstaat zet ‘het 

omgaan van de samenleving met 

welvaart en duurzaamheid’ af 

tegen ‘het gebruik van natuurlijke 

en maatschappelijke hulpbron-

nen’. Havenbedrijf Rotterdam 

en Luchthaven Schiphol zien de 

mate van groei van de wereldhan-

del en economie als bepalende 

factoren voor organisatieontwik-

keling. 

Innovatie
Na het opstellen van de wereld-

beelden – mogelijke toekomsten – 

kiezen de organisaties strategieën 

en innovaties om de organisatie 

zelf én de infrastructuur voor te 

bereiden op die wereldbeelden. 

De NGinfra-partners ontdekten 

drie innovatiethema’s waarop ze 

synergie kunnen ontwikkelen: 

ICT-ondersteunende innovatie, 

energietransitie en intensivering 

van samenwerking met andere 

beheerders en stakeholders. Bij 

ICT-ondersteunend gaat het dan 

om het verder digitaliseren van 

systemen, data-analyse en het 

ontwikkelen van sensortechnolo-

gie. Het innovatiethema energie 

wordt op verschillende manieren 

aangevlogen. Overkoepelend is 

de wens dat alle infrabeheer-

ders de ambitie hebben om de 

energietransitie in Nederland te 

faciliteren, op wat voor manier 

dan ook. Het innovatiethema om 

samenwerking te intensiveren 

is met name gerelateerd aan de 

Omgevingswet.

Naast deze drie innovatiethema’s 

die NGinfra-breed worden 

gedeeld, is er een aantal 

thema’s waarop enkele 

partners synergie en 

samenwerking kunnen 

zoeken. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om logis-

tieke innovaties die 

voor Havenbedrijf 

Rotterdam, ProRail 

en Schiphol rele-

vant kunnen zijn. 

Instandhouding van 

infrastructuur staat 

hoog op de agenda 

van Alliander, Rijks-

waterstaat en Vitens. 

En Schiphol, Alliander 

en Vitens delen het thema 

‘verbetering klantprocessen’ 

op de innovatieagenda. 

Tenslotte identificeerde het 

themacenter Toekomst Verken-

nen enkele innovatiethema’s die 

mogelijk kansen bieden voor 

synergie en het onderzoeken 

waard zijn. Innovaties die leef-

omgeving en duurzaamheid aan 

elkaar koppelen zijn relevant voor 

allemaal, maar de aanvliegroutes 

lopen nogal uiteen. Zo is Rijks-

waterstaat bezig met duurzame 

gebiedsontwikkeling, wil ProRail 

innoveren op materiaalgebruik 

die de CO2-uitstoot vermindert 

en is Luchthaven Schiphol bezig 

met biokerosine en synthetische 

brandstoffen voor een duurzamer 

luchtvaart. 

Het themacenter Toekomst 

Verkennen noemt de vergelij-

king van trends, wereldbeelden 

en innovatieagenda’s een hele 

waardevolle exercitie om te kijken 

in welke richting de samenle-

ving zich beweegt en hoe je hier 

gezamenlijk op kunt acteren. Het 

aan elkaar koppelen van innova-

tieagenda’s zou een mooie stap 

zijn om samen meer impact te 

maken naar de samenleving van 

de toekomst.

IT-ontwikkelingen, 

energietransitie en 

klimaatverandering 

hebben grote, 

organisatie overstijgende 

impact
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Hoe de infrabeheerders samen met de aannemers 
de informatie asymmetrie kunnen terugdringen

Digitale transformatie 
en het uitbesteden  
van onderhoud
De infrastructuurbeheerders in Nederland besteden, over het algemeen, het onderhoud 
van hun assets voor het grootste deel uit aan gespecialiseerde onderhoudsaannemers. 
Ze zouden echter meer met hun aannemers moeten samenwerken om smart 
maintenance te kunnen realiseren. Daarmee kunnen organisaties het onderhoud van 
hun assets efficiënter uitvoeren. Onderzoek bij ProRail en Rijkswaterstaat laat zien hoe 
dat kan. AUTEUR TOM ABEN

D
e digitale transformatie van onze wereld is in 

volle gang. Aangejaagd door technologische 

oplossingen zoals slimme sensoren, IoTs en 

big data analytics komen er steeds meer data 

en informatie beschikbaar om beter geïnformeerde 

beslissingen te kunnen nemen. Deze toename maakt 

organisaties en hun bedrijfsprocessen ‘slimmer’ en 

heeft onder andere geleid tot de introductie van het 

‘smart maintenance’ concept. 

Voor infrabeheerders is een belangrijke opgave om de 

juiste data te verzamelen uit de steeds grotere hoe-

veelheden data die beschikbaar komen, en deze data 

vervolgens te transformeren tot bruikbare informatie 

en deze processen over organisatiegrenzen heen te 

organiseren. Indien zij deze informatieverwerkings-

processen - verzamelen van data en transformeren van 

data tot informatie - niet effectief uitvoeren, krijgen 

organisaties in toenemende mate te maken met de 

informatie asymmetrie. Dus wordt het verschil steeds 

groter tussen de informatie die beschikbaar is en de 

informatie die organisaties nodig hebben om bijvoor-

beeld beslissingen te nemen over onderhoud. 

Informatie asymmetrie omvat twee elementen:

• ontbrekende informatie: de benodigde data zijn niet be-

schikbaar of niet toegankelijk voor de organisatie die er 

behoefte aan heeft (bijvoorbeeld: de data ligt bij derden);

• ongestructureerde informatie: de (door derden of zelf-) 

verzamelde informatie is nog niet voldoende gestructu-

reerd waardoor men er niet mee tot inzichten kan komen. 

Door meer te investeren in het verzamelen van of het 

toegang krijgen tot data kan men het probleem van 

ontbrekende informatie tenietdoen. Wanneer men te 

maken heeft met ongestructureerde informatie is het 

belangrijk om te investeren in data-analyse capaciteit 

en competenties, zodat men beter in staat is data te 

transformeren tot gestructureerde informatie. Samen 

zorgen deze twee investeringen ervoor dat de informatie 

asymmetrie verlaagd kan worden. 

Onderzoek
Wanneer de informatieverwerkingsactiviteiten verspreid 

over verschillende organisaties plaatsvinden, is het 

belangrijk om hier goede afspraken over te maken en 

daar vervolgens op te sturen. De vraag is dan hoe con-
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tractuele en relationele mechanismen zijn in te zetten 

om informatieverwerking te bevorderen en te onder-

steunen. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben we 

een onderzoek uitgevoerd bij twee Nederlandse infra-

structuurbeheerders die volop te maken hebben met de 

digitalisatie van hun onderhoudsprocessen: Rijkswater-

staat en ProRail. Waar Rijkswaterstaat voorna-

melijk bezig was met pilots ten behoeve 

van slimmer onderhoud ten tijde van 

ons onderzoek, was ProRail al met 

een landelijk project bezig waar 

men middels een DataLab data 

over het netwerk en de bijbe-

horende assets verwerkt tot 

bruikbare informatie.

Voor dit onderzoek hebben 

we bij beide organisaties ge-

keken naar een aantal lopen-

de samenwerkingen tussen 

de infrastructuurbeheerders 

en hun onderhoudsaannemers. 

Bij Rijkswaterstaat hebben we 

ons gericht op samenwerking in 

districten waarin een pilot liep op het 

gebied van slimmer onderhoud en beheer 

van sluizencomplexen en gemalen. Bij Pro-

Rail is gekozen voor een focus op de samenwerking in 

contractgebieden die een vergelijkbare geografie hadden 

als de districten van Rijkswaterstaat. Terwijl we binnen 

de twee organisaties weinig verschillen vonden tussen 

de onderzochte samenwerkingen, waren er wel grote 

verschillen wanneer Rijkswaterstaat als geheel werd 

vergeleken met ProRail (zie tabel). 

Gezamenlijk doel, open communicatie
Bij Rijkswaterstaat zagen we dat de nodige informatie 

nog deels ontbreekt, ondanks de expliciete 

afspraak dat aannemers alle data betref-

fende het onderhoud moeten delen. 

De contracten specificeerden echter 

niet duidelijk om welke data het 

dan precies gaat. Dient een aan-

nemer bijvoorbeeld in een rap-

port de specifieke stappen te 

beschrijven die ondernomen 

zijn om het onderhoud uit te 

voeren of is de vermelding ‘is 

gedaan’ voldoende? De bonus/

malus regelingen bleken ook 

niet effectief: voor aannemers 

bleek de boete vaak niet op te 

wegen tegen de inspanningen 

van het verzamelen van data en 

het delen ervan met Rijkswaterstaat. 

Wat betreft het transformeren van data 

zien we een positiever beeld. In het con-

tract worden enkele basale afspraken gemaakt, 

bijvoorbeeld het organiseren van een regelmatig overleg, 

die een soort kader vormen waarbinnen de gezamen-

lijke transformatieactiviteiten plaatsvinden. Door een 

gezamenlijk doel op te stellen en open communicatie 

Ontbrekende Informatie Ongestructureerde Informatie

Definitie De benodigde data is (nog) niet beschikbaar of 
toegankelijk voor de organisatie die er behoefte 
aan heeft (bijv.: omdat die data bij derden ligt).

De (door derden of zelf-) verzamelde informatie is 
nog niet (voldoende) gestructureerd waardoor er 
geen inzichten uit gehaald kunnen worden.

Rijkswaterstaat Medium tot Hoog
Benodigde onderhoudsdata ontbreekt volledig of 
mist belangrijke details.

Veroorzaakt door:
• Vage of onvolledige afspraken met aannemers;
• Problemen met vaststellen van welke data nodig is.

Laag
Samenwerking van experts van beide partijen zorgt 
voor voldoende kennis.

Gerealiseerd door:
• De focus op samenwerking met aannemer te leggen;
• Het vaststellen van een gemeenschappelijke 

interpretatie.

ProRail Laag
Toegang tot benodigde onderhoudsdata is ge-
waarborgd.

Gerealiseerd door:
• Een sterke controle op het binnenhalen van data 

en informatie;
• Duidelijke afspraken met aannemers te maken.

Hoog
Onvoldoende in-house kennis om onderhoudsdata te 
structureren.

Veroorzaakt door:
• Een sterke focus op eigen capaciteiten.
• Een verificatie van inkomende data die onvol-

doende is.

‘Grote verschillen 
tussen Rijkswaterstaat 

en ProRail in 
de praktijk van 

samenwerken en 
afspraken maken’
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in te zetten zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat aannemers 

binnen een dergelijk overleg gemotiveerd worden om 

mee te denken over welke data het beste zijn te transfor-

meren en op welke manier. 

Contractuele afspraken en handhaving
We zien dat binnen ProRail ook gebruik wordt gemaakt 

van contractuele afspraken om toegang tot de benodigde 

informatie te krijgen. Door duidelijk te specificeren 

waar deze informatie aan dient te voldoen krijgt ProRail 

daadwerkelijk toegang tot de benodigde informatie. 

Hoewel deze strakke contractuele afspraken ProRail 

helpen toegang te krijgen tot de benodigde informatie 

dwingt deze strikte controle ProRail ook om deze af-

spraken consequent te handhaven. De afspraken focus-

sen op de behoefte van ProRail en niet op een mogelijke 

gezamenlijke behoefte, waardoor het delen van data 

als een verplichting voelt voor aannemers die alleen 

waarde voor ProRail creëert. Ook bij de transformatie-

activiteiten leunt ProRail voornamelijk op contractuele 

afspraken die specifieke transformatietaken voor aan-

nemers voorschrijven. Er zijn echter weinig gezamenlijke 

transformatieactiviteiten gedefinieerd, waardoor de 

aannemer buiten de gedefinieerde taken niet gemo-

tiveerd is om bij te dragen aan het transformeren van 

data. Bovendien is het nodige wantrouwen te bespeuren 

tussen beide partijen over de juistheid van getransfor-

meerde data aangeleverd door de aannemer. 

Regierol
De bevindingen hebben we in de tabel samengevoegd 

waarmee we een vergelijking tussen beide organisaties 

kunnen maken. Uit deze tabel kunnen we concluderen 

dat Rijkswaterstaat door hun sterke focus op relationele 

mechanismen ervoor heeft kunnen zorgen dat hun 

transformatieactiviteiten op een effectieve manier geco-

ordineerd worden binnen de samenwerkingen met de 

aannemers. Rijkswaterstaat heeft echter wel te maken 

met ontbrekende informatie door de ineffectieve manier 

waarop zij contractuele afspraken benut. ProRail daar-

entegen blijkt door hun effectieve contractuele afspra-

ken juist goed in staat te zijn data binnen te halen. Voor 

het transformeren van data lijkt deze aanpak echter niet 

voldoende. 

Op basis van deze inzichten kunnen we concluderen dat 

contractuele en relationele mechanismen de twee infor-

matieverwerkingsprocessen op verschillende manieren 

beïnvloeden. Om de juiste en benodigde informatie te 

bemachtigen is het belangrijk om als infrastructuur-

beheerder een regierol aan te nemen door middel van 

duidelijke contractuele afspraken die ook opgevolgd 

worden. De relationele mechanismen spelen hierbij een 

ondersteunende rol door een extra dimensie te geven 

aan de ‘harde’ afspraken en om vertrouwen te creëren. 

Voor het transformeren van informatie is juist een coör-

dinerende rol van de infrastructuurbeheerders vereist. 

Deze rol kan worden gerealiseerd aan de hand van relati-

onele mechanismen zoals het opzetten en nastreven van 

een gezamenlijk doel met open communicatie tussen de 

samenwerkende partijen. Contractuele mechanismen 

spelen hier een kleinere rol en zijn vooral nodig om de 

kaders van de samenwerking aan te geven.

Dit onderzoek is onderdeel van het LONGA VIA-project 
dat drie jaar geleden is opgestart door onderzoekers 
van Tilburg University en wordt ondersteund door  
NGinfra en vijf infrastructuurbeheerders: Alliander,  
Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat en 
Vitens. Het doel van dit project is om de bedrijfs-
economische en juridische barrières te onderzoeken 
die de grootschalige toepassing van data-gedreven 
innovaties en het delen van data verhinderen. 
De schrijver van dit artikel, Tom Aben, is de hoofdon-
derzoeker voor het bedrijfseconomische deelproject 
en wordt daarbij ondersteund door prof. Wendy van 
der Valk en prof. Henk Akkermans. Brenda Espinosa 
is de hoofdonderzoeker voor het juridische deelpro-
ject en wordt daarbij ondersteund door prof. Saskia 
Lavrijssen (tevens projectleider van LONGA VIA) en 
prof. Martijn Groenleer.



NGINFRAMAGAZINE  47

Ronald Bruins
Vakredacteur
ronald.bruins@scherpcommunicatie.nl

Edgar van Eekelen
Uitgever
e.vaneekelen@elba-rec.nl

Nex t  Genera t ion  I n f ras t ru c tu res

Jaargang 10 – #01 – 2021

Redactie

Marcel Bayer, Hans Bouwman (eindredac-

tie), Ronald Bruins, Marian van

den Akker, Aernout van der Bend

Art direction

Kilian Idsinga – ELBA\REC

Beeld cover

Warmtebuizen in de Rotterdamse Haven. 

Beeld Havenbedrijf Rotterdam/Eric Bakker

Uitgeverij

ELBA\REC

Adres

Paulus Borstraat 41

3812 TA Amersfoort

T 033-8700 100

F 033-8700 101

NGinfra.nl

Productie

Vellendrukkerij BDU bv, Barneveld

E-mailadressen

Redactie

redactie@nginfra.nl

Advertenties

e.vaneekelen@ELBA-REC.nl

Abonnementen

abonnementen@ELBA-REC.nl

Over NGinfraMagazine

NGinfraMagazine is een uitgave van

Next Generation Infrastructures (NGinfra) 

en ELBA\REC. NGinfra is de naam van 

het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, 

Vitens, ProRail, Schiphol Group, Havenbe-

drijf Rotterdam en Alliander met elkaar sa-

menwerken aan het creëren van responsive 

connections en een toekomstbestendige 

infrastructuur.

ELBA\REC biedt een totaalpakket van 

marketing, communicatie, data, netwerken 

en kennis op het gebied van stedelijke 

ontwikkeling, infrastructuur, inrichting, 

economie en vastgoed. ELBA\REC is 

uitgever van vakbladen en organisator van 

netwerkevenementen en reizen.

Abonnementen

Vakblad NGinfraMagazine verschijnt vier 

keer per jaar en is digitaal gratis in te zien. 

Wilt u een geprinte versie ontvangen, dan 

bieden we daarvoor ook abonnementen 

aan. Kijk voor meer informatie op  

www.ELBA-REC.nl.

Abonnementenregistratie

ELBA\REC bv

Paulus Borstraat 41

3812 TA Amersfoort

T 033-8700 100

F 033-8700 101

E: redactie@nginfra.nl

© NGinfra en ELBA\REC bv,

Amersfoort

NGinfraMagazine bevat informatie die 

met de grootste zorgvuldigheid is samen-

gesteld. NGinfra, ELBA\REC en de bij 

deze uitgave betrokken auteurs en redactie 

zijn op geen enkele manier aansprakelijk 

voor mogelijke gevolgen die zouden 

kunnen voortvloeien uit het gebruik van in 

deze uitgave opgenomen informatie.

Marcel Bayer
Hoofdredacteur
m.bayer@elba-rec.nl

Marian van den Akker
Hoofd communicatie NGinfra
marian.vandenakker@nginfra.nl 

Aernout van der Bend
Algemeen directeur
aernout.vanderbend@nginfra.nl 



Meer weten over ISNGI: www.isngi.org
Vragen/contact: ISNGI2021@nginfra.nl

15-17 SEPTEMBER 2021
ROTTERDAM

De COVID 19 pandemie heeft een enorme 

impact op ieders leven. Onze samenleving 

blijkt kwetsbaar. Maar ondanks de pandemie 

draait de samenleving op een solide basis van 

infrastructuur. Het gebruik van infra is enorm 

veranderd. In plaats van reizen over weg en 

spoor en door de lucht stapten we over op 

de digitale snelweg. We kopen nog meer via 

internet en de pakketbezorgers brengen onze 

boodschappen thuis. De infrastructuur draait en 

houdt de samenleving draaiend. 

De ontwikkeling van ‘next generation 

infrastructure’ is een wereldwijde uitdaging. 

Wereldwijd hebben landen te maken met het 

klimaatvraagstuk, digitalisering, urbanisatie en 

energietransitie. Infrastructuur is de sleutel voor 

al die transities. ISNGI 2021 biedt experts uit 

de praktijk en de wetenschap een platform om 

kennis uit te wisselen en tot nieuwe inzichten te 

komen. ISNGI gaat over sectoren en silo’s heen 

en zoekt cross sectorale antwoorden vanuit 

verschillende disciplines. 

ISNGI 2021 nodigt knappe koppen uit 

het bedrijfsleven, van infrabeheerders, de 

wetenschap en de overheid uit hun resultaten, 

ervaringen en bevindingen te delen met collega’s 

uit de hele wereld. 

Idee voor een workshop of presentatie? 
Neem contact op via ISNGI2021@nginfra.nl


