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Hollandse Waterlinies  
en Limes werelderfgoed  

Eind juli kwam dan het verlossende bericht: de 

Nieuw Hollandse Waterlinie staat vanaf nu samen 

met de Stelling van Amsterdam op de Werelderf-

goedlijst van UNESCO. De Linieprovincies en het Rijk 

zijn zeer verheugd met dit besluit. Het gezamenlijke 

verhaal over de verdediging van het land met water 

als bondgenoot is nu internationaal erkend als uniek 

en onvervangbaar. Als klap op de vuurpijl kwam 

daar ook nog de Neder-Germaanse Limes bij.

   

Met de toekenning van zowel de Hollandse 

Waterlinies als de Neder-Germaanse Limes, 

onderdeel van de voormalige buitengrens van het 

Romeinse Rijk, staan inmiddels twaalf erfgoederen 

in het Koninkrijk der Nederlanden op de Wereld-

erfgoedlijst van UNESCO. 

De erfgoedstatus biedt kansen en uitdagingen. De 

kansen liggen vooral op het gebied van toerisme, 

de uitdagingen bij de regels en verplichtingen die 

UNESCO aan de status stelt. Wat dat betekent, 

ervoeren Liverpool dit jaar en Dresden al eerder. 

De modernisering van het havengebied of de 

bouw van een nieuwe brugverbinding vielen 

niet in de smaak bij de dames en heren van het 

Werelderfgoedcomité. Ze werden van de lijst 

afgevoerd. Meer toeristische aandacht kan ook 

op gespannen voet staan met de leefbaarheid, het 

landschap en het erfgoed zelf, zoals Amsterdam 

al ervaart met de grachtengordel, die ook op de 

erfgoedlijst staat. 

Op de foto Fort Everdingen. Beeld Luuk Kramer

Feiten en cijfers Hollandse Waterlinies

• Stelling van Amsterdam 135 km + Nieuwe 

Hollandse Waterlinie 85 km = samen 220 

kilometer lang; 

• 96 forten met verboden kringen, inclusief 2 

kastelen en 6 vestingen;

• groen lint langs de Randstad en Amsterdam van 

1 tot 5 km breed;

• ruim 1000 betonnen werken; bunkers, kazemat-

ten en groepsschuilplaatsen;

• 9 inundatiekommen;

• ingenieus watermanagementsysteem met ruim 

100 militaire sluizen, dijken en kanalen.
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HOOFDREDACT IONEEL  

1,5 graad

Al woon ik al sinds jaar en dag 
met veel plezier in de Randstad, 
ik beschouw ook de provincie 
Zeeland als mijn thuis. Het strand, 
de zee, het groen, de uitgestrekte 
landschappen, het verveelt me 
nooit. Ik fiets er graag een rondje 
en geniet van al het moois. 

Deze zomer realiseerde ik me 
eens te meer dat al dat moois in 
Zeeland niet vanzelfsprekend is. 
Die waterkeringen en dammen 
waar ik zo graag overheen fiets, 
bieden broodnodige bescherming 
tegen hoogwater en houden de 
Zeeuwse voeten droog. Op de 
journaals zie ik de beelden van 
wateroverlast in Duitsland, België 
en Limburg. Onwerkelijke beel-
den, u heeft ze vast ook gezien. 

Oorzaak van de ellende zo 
schrijft de site van het KNMI, was 
een lagedrukgebied boven Duits-
land dat vooral op woensdag 14 
juli extreem veel regen gaf in de 
Belgische Ardennen en de Duitse 
Eifel. Ook in Limburg regende het 
extreem; op sommige plaatsen viel 
op 13 en 14 juli meer dan 150 
millimeter. Normaal valt er in de 
hele maand juli in Limburg zo’n 
70 millimeter; in die twee dagen 

viel dus ruim het dubbele! 
Het KNMI meldt op zijn site: 
‘Over het algemeen wordt ex-
treme regenval nog extremer door 
klimaatverandering.’ Specifieke 
omstandigheden kunnen de ef-
fecten van extreme regenval nog 
eens versterken. De extreme 
regen in juli viel op grond die al 
verzadigd was, met alle gevolgen 
van dien. Om even in ons eigen 
infrastraatje te blijven: al dat 
water veroorzaakte een stroom-
storing in Valkenburg en ook veel 
Duitsers en Belgen zaten dagen 
zonder stroom. 

Een dag of tien later verscheen 
het rapport van het IPCC. Het 
rapport herhaalt de conclusie uit 
eerdere rapporten en scherpt die 
verder aan. Het klimaat is opge-
warmd door de mens en, zo meldt 
het nieuwste rapport: de invloed 
van de mens is niet meer ‘zeer 
waarschijnlijk’, maar ‘onbetwist-
baar’. Het recente wetenschap-
pelijk onderzoek heeft bovendien 
verder de stelling bekrachtigd dat 
zelfs een relatief kleine toename 
van de gemiddelde opwarming 
van het klimaat significant meer 
extreem weer tot gevolg heeft. 

De hittegolven van de afgelopen 
jaren in ons eigen land – weet u 
het nog, in de zomer van 2019 
tikten we temperaturen aan van 
boven de veertig graden – de 
bosbranden als gevolg van ex-
treme hitte in Zuid-Europa en in 
Californië, de extreme regenval 
in juli; daar hebben we dus als 
mensheid zelf de hand in gehad. 

In de Klimaatakkoord van Parijs 
in 2015 is vastgelegd dat de op-
warming van de aarde maximaal 
2,0 graad mag zijn en dat we 
ons best zullen doen om richting 
de 1,5 graad te gaan. NGinfra 
heeft een reeks klimaatworkshops 
gehouden, waarbij de En-ROADS-
tool is gebruikt om verschil-
lende toekomsten te simuleren. 
En-ROADS is ontwikkeld door 
Climate Interactive en het Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(MIT). Vincent de Gooyert, we-
tenschappelijk adviseur van twee 
NGinfra-themacenters en universi-
tair hoofddocent aan de Radboud 
Universiteit is ambassadeur van 
En-ROADS en faciliteert voor ons 
deze workshops. 
De klimaatworkshops laten zien 
wat er nodig is om de opwarming 
van de aarde te beperken tot 1,5 
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graad en wat de mogelijkheden 
en beperkingen zijn van verschil-
lende beleidsmaatregelen om 
klimaatverandering tegen te gaan. 

Niet zomaar een workshop dus, 
maar gebaseerd op de berekenin-
gen van het IPCC. Vincent typeert 
de workshop als “het inzichtelijk 
maken van klimaatwetenschap”. 
Door te variëren met allerlei 
parameters zie je welk effect dat 
heeft op de opwarming. Tijdens 
de workshop gaan de deelnemers 
in dialoog met elkaar over de 
betekenis van klimaatverandering 
voor ons en voor ons werk, on-
derbouwd met wetenschappelijke 
inzichten. 

Ook ik deed mee aan een van de 
workshops. Met de workshopdeel-
nemers ‘spelen’ we met de online 
tool. We beperken energie uit 
fossiele bronnen en zetten onder 
meer in op kernenergie en veel 
meer energie uit zon en wind. We 
roepen de ontbossing een halt 
toe en we krimpen de veestapel 
in. We voeren een CO

2-heffing 
in en besluiten dat de economie 
best wat minder kan groeien. Van 
iedere oplossing verwachten we 
een wonder. Maar dat blijft uit. 

Uiteindelijk lukt 
het ons toch om 
de opwarming 
te beperken tot 1,5 
graad. Wat blijkt: er is 
heel veel nodig en veel maatre-
gelen hangen samen met andere 
maatregelen. Wanneer je speelt 
met de ene parameter doet dat 
iets met een andere. Wanneer je 
inzet op meer kernenergie, blijkt 
dat niet zozeer een vermindering 
van fossiele energie met zich mee 
te brengen, maar juist minder 
opwek uit duurzame bronnen zo-
als zon en wind. Tja, schieten we 
daar uiteindelijk echt iets mee op? 

Ik beveel deze workshop van 
harte aan. In de klimaatdiscus-
sie komen allerlei problemen 
en oplossingen voorbij en deze 
workshop helpt die in een juiste 
context te plaatsen. Je ziet wat 
het grote plaatje is en welke rol 
we zelf spelen. 
Wat mij bijblijft, is dat bij het 
nemen van klimaatmaatregelen 
effecten heel anders en veel bre-
der kunnen zijn dan je verwacht. 
Ook hier is het zoeken naar 
samenhang en naar een brede 
visie om de juiste beslissingen te 
nemen. Dé oplossing bestaat niet, 

veel factoren 
zijn onder-

deel van de 
oplossing en 

infrastructuur hoort 
daarbij. Dat we ook hier in 

samenwerking het meeste effect 
kunnen bereiken, daarvan ben ik 
overtuigd. Laten we samen deze 
handschoen verder oppakken!

Aernout van der Bend
Algemeen directeur NGinfra

Benieuwd naar de workshop? Benader Vincent de Gooyert: vincent.degooyert@ru.nl 
Zelf een 1,5 graad scenario opstellen? Ga naar https://lnkd.in/diKExyR
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Het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) bracht 
onlangs zijn rapport over de sce-
nario’s van klimaatverandering uit.

De aarde kan in de komende 
twee decennia met 1,5 graad 
opwarmen als drastische maat-
regelen uitblijven om de uitstoot 
van broeikasgassen te beperken. 
Dat meldt het VN-klimaatpanel, 
dat het stijgen van de zeespiegel 
door de opwarming van de aarde 
onomkeerbaar noemt. De auteurs 
van het rapport concluderen dat 
de mensheid ontegenzeggelijk 
verantwoordelijkheid draagt voor 
het opwarmen van de aarde. Ze 
voorspellen dat de aarde in de 
loop van deze eeuw zal opwar-
men met meer dan twee graden, 
tenzij ingrijpende maatregelen 
worden genomen.

De klimaatdeskundigen zeggen 
dat het afgelopen decennium 
waarschijnlijk de warmste periode 
was in de afgelopen 125.000 
jaar. Door een combinatie van 
uitstoot en ontbossing zit de 
hoeveelheid koolstofdioxide in 
de atmosfeer op een niveau dat 
ongeveer twee miljoen jaar niet is 
gezien.

Vijf scenario’s IPCC
De onderzoekers van het VN-
klimaatpanel IPCC hebben in hun 
rapport vijf mogelijke scenario’s 
voor het klimaat op aarde opge-
steld. In het meest optimistische 
scenario warmt de aarde 1,5 
graden op, in het doemscenario is 

dit over tachtig jaar 5,7 graden.
1. Het beste scenario: 
netto geen CO2-uitstoot
Het beste scenario, SSP1-1.9, 
is volgens de onderzoekers 
alleen te halen als er in 2050 
netto geen CO2-uitstoot meer 
is. Dit is het enige toekomst-
beeld waarin de doelen van het 
klimaatakkoord van Parijs worden 
gehaald. De temperatuur zou 
dan ongeveer 1,5 graden stijgen, 
maar later nog wat zakken en 
blijven hangen op 1,4 graden 
hoger. Extreem weer komt dan 
wel vaker voor.

2. Uitstootdoel pas na 2050
Het op een na beste scenario 
heet SSP1-2.6 en is eigenlijk 
hetzelfde, maar dan wordt het uit-
stootdoel pas na 2050 behaald. 
Verder zouden alle maatregelen 
hetzelfde moeten zijn. Dan stijgt 
de gemiddelde temperatuur op 
aarde met 1,8 graden tot het 
einde van de eeuw.

3. Maatschappij verandert 
niet drastisch
Het derde toekomstbeeld, SSP2-
4.5, voorziet geen daling van 
de uitstoot tot het midden van de 
eeuw. Daarna daalt het, maar in 
2100 is het netto nog niet nul. De 
maatschappij verandert in deze 
toekomst niet drastisch. De tempe-
ratuur zou 2,7 graden stijgen.

4. Landen een stuk  
competitiever
In het vierde scenario stijgt de 
CO

2
-uitstoot en is die in 2100 ver-

dub-
beld. 
Als SSP3-
7.0 waarheid 
wordt, dan worden 
landen een stuk competi-
tiever en doen landen er alles aan 
om hun eigen voedselvoorraad 
veilig te stellen. De gemiddelde 
temperatuur stijgt dan 3,6 graden 
wereldwijd tot 2100.

5. Scenario koste wat  
kost vermijden
Volgens de onderzoekers moet 
het laatste scenario koste wat kost 
worden vermeden. In het toekomst-
beeld dat ze SSP5-8.5 noemen, 
wordt in het slechtste geval reke-
ning gehouden met een stijging 
van de gemiddelde temperatuur 
met 5,7 graden. De CO

2
-uitstoot is 

in 2050 al verdubbeld.

IPCC: Opwarming aarde onomkeerbaar



 KORT

NGINFRAMAGAZINE  9

Schiphol: gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
te verduurzamen

Schiphol ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
te verduurzamen. Dat zegt een woordvoerster in reactie op 

de publicatie van een nieuw klimaatrapport van het VN-
klimaatpanel IPCC. “Daarin zijn stappen gezet, maar 

belangrijker is dat we de komende jaren met elkaar 
doorpakken.” Volgens Schiphol moet de productie 

en daarmee het gebruik van duurzame vliegtuig-
brandstof de komende jaren flink omhoog.

De luchthaven is ‘positief’ over eerder door de 
Europese Commissie gepresenteerde plannen 
om de CO

2
-uitstoot nog verder terug te dringen. 

Daarin staat onder meer dat de gratis emissie-  
rechten voor de luchtvaart geleidelijk moeten 
worden afgeschaft. Schiphol had al de ambitie 
om de luchthaven tegen 2030 klimaatneutraal 

te laten zijn. De luchtvaart zelf moet tegen 2050 
klimaatneutraal zijn. “Dat is in lijn met de eerdere 

IPCC-aanbevelingen en doelstellingen van het 
Parijs-akkoord”, aldus Schiphol.

Havenbedrijf Rotterdam:  
Niet te negeren oproep
Het nieuwe kli-
maatrapport van 
VN-klimaatpanel 
IPCC is een ‘niet 

te negeren oproep’ 
voor iedereen en spe-

cifiek voor het kabinet, 
vindt het Havenbedrijf 

Rotterdam. Het Havenbe-
drijf wil dat het klimaatbe-

leid bij de overheid de hoogste 
prioriteit krijgt.

Volgens Het Havenbedrijf laat het rapport zien 
dat de afspraken uit het Nederlandse klimaatakkoord niet 
ver genoeg gaan en ‘dat er nog best een tandje bij mag’. 
Volgens een woordvoerder is veertig procent van de in het 
klimaatakkoord afgesproken CO

2
-reductie voor 2030 te 

realiseren in de haven van Rotterdam en de industrie daarom-
heen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van warmte-

netten en het overschakelen op waterstof als brandstof.

Verplicht stellen 
Als voorbeeld noemt de zegsman het verplicht stellen 
van het bijmengen van biobrandstof in de luchtvaart. 
Pas als dat gebeurt gaan veel luchtvaartmaatschap-
pijen dit waarschijnlijk doen en dan kan de industrie in 
de Rotterdamse haven de biobrandstof op grote schaal 
gaan leveren. Als die verplichting er niet komt, blijven 
veel maatschappijen volgens de woordvoerder naar 
verwachting kiezen voor goedkopere, minder duurzame 
brandstof. Wat betreft het tandje extra verwijst het haven-
bedrijf naar de voorstellen die de Europese Commissie 
onlangs presenteerde. Daarin werd uitgegaan van 55 
procent minder uitstoot aan broeikasgassen in 2030. De 
EU-landen en het Europees Parlement moeten de plannen 
goedkeuren, wat een onderhandelingsproces van jaren 
kan worden. In het Nederlandse klimaatakkoord is een 
reductie van 49 procent opgenomen.

Fotograaf: Eric Bakker
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In het eerste half jaar van 2021 
heeft Alliander met 465 miljoen 
euro, 60 miljoen euro meer geïn-
vesteerd dan in dezelfde periode 
vorig jaar. Toch kan, ondanks 
de forse investeringen, de snel-
heid waarmee de energietransitie 
plaatsvindt maar moeilijk worden 
bijgehouden, stelt het netwerkbe-
drijf.  

Belangrijke oorzaken hiervan zijn 
een chronisch tekort aan technisch 
personeel en lange doorlooptijden 
door onder andere vergunnings-
procedures. Dat betekent dat de 
schaarste op het elektriciteitsnet 
toeneemt. Zowel bedrijven als 
consumenten gaan de gevolgen 
van de beperkingen van het huidige 
elektriciteitsnet de komende jaren 
merken.

Flinke uitbreiding 
Maarten Otto, CEO van Allian-
der: “Nederland heeft een van de 

De Algemene Rekenkamer bracht onlangs het rapport 
Stille wateren in diepe gronden uit. Hierin zegt zij dat de 
Rijksoverheid de drinkwatervoorraden niet afdoende be-
schermt tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte.   

De Algemene Rekenkamer concludeert dat de urgentie 
van het probleem en het belang van meer centrale regie 
onvoldoende wordt ingezien door de ministers van Econo-
mische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Water-
staat (IenW). Met het rapport onderschrijft de Algemene 
Rekenkamer de zorg van Vewin, branchevereniging van de 
drinkwaterbedrijven, over de risico’s van aardwarmteborin-
gen voor bronnen van de drinkwatervoorziening.

Geothermie vaker ingezet 
Volgens de Rekenkamer moeten de ministers van EZK 
en IenW het initiatief nemen om in wet- en regelgeving 
duidelijk vast te leggen hoe de belangen van geothermie 

en drinkwatervoorziening 
zich tot elkaar verhouden. 
Geothermie wordt in hoog 
tempo steeds vaker ingezet 
in Nederland. Dit maakt de 
conclusie van de Algemene 
Rekenkamer zeer dringend. Ve-
win is verbaasd dat de ministe-
ries niet herkennen dat er spanning 
kan ontstaan tussen het belang van 
geothermie en dat van de drinkwater-
voorziening. De branchevereniging bepleit dat 
geothermie in ‘strategische harten’, gebieden die gere-
serveerd zijn voor de toekomstige drinkwatervoorziening, 
worden uitgesloten. Ook wil Vewin adviesrecht van de 
drinkwatersector bij de vergunningverlening voor geother-
mie in die gebieden.

betrouwbaarste energiesystemen 
van de wereld. Toegang tot energie 
is altijd een vanzelfsprekendheid 
geweest. Maar die vanzelfsprekend-
heid wordt met de energietransitie 
stevig op de proef gesteld. De 
komende jaren werken we hard 
aan het energienet van de toekomst 
en dat is een gigantische opgave. 
Wij breiden de elektriciteitsnet-
werken flink uit en werken aan 
slimme oplossingen om vandaag en 
morgen aan de grote energievraag 
te voldoen. Dat voorkomt echter 
niet dat de samenleving hinder gaat 
ondervinden. Door de drukte gaan 
zowel ondernemers als consumen-
ten de komende jaren langer op 
een aansluiting of extra capaciteit 
wachten dan gewenst. Om het net 
van de toekomst te realiseren moet 
het net op de schop en dat brengt 
onherroepelijk overlast met zich 
mee. Daarom is het belangrijk dat 
overheden een regierol pakken om 
te komen tot een integraal ontwerp 

voor het energiesysteem, 
inclusief ruimte-
lijke keuzes en 
reserverin-
gen.” 

‘Energienet van de toekomst gigantische opgave’ 

Drinkwater onvoldoende beschermd tegen boringen



 KORT

NGINFRAMAGAZINE  11

De bouw van de allereerste water-
stoffabriek Shell Hydrogen Holland 
I geeft een impuls aan de groene 
waterstofeconomie in Nederland. 
Dat zeggen Randolf Weterings 
van Havenbedrijf Rotterdam en 
Lijs Groenendaal van Shell op de 
website van het Havenbedrijf.  

“Nog niemand ter wereld heeft 
dit op deze schaal gedaan”, 

begint verantwoordelijk 
manager Groenendaal 

van Shell. “Overal 
zijn ideeën in 

ontwikkeling 
en ontstaan 
projecten met 
waterstof. 
Maar de 
omvang en 
de dead-
line maken 
ons project 
uniek. Ho-

pelijk nemen 
we begin 

volgend jaar 
het finale inves-

teringsbesluit voor 
de fabriek en kunnen 

we echt beginnen.”
 

Belangrijk voor  
decarbonisatie 
In het Rotterdamse havengebied 
is de waterstofontwikkeling de 
afgelopen twee jaar in een stroom-
versnelling gekomen, weet Randolf 
Weterings, manager Elektrificatie 
en Waterstof bij Havenbedrijf Rot-
terdam. “Waar ik voorheen nog 
moest vertellen waarom waterstof zo 
belangrijk is voor decarbonisatie, 
komen partijen nu naar me toe om 
met blauwe en groene waterstof 
aan de slag te gaan. Dat is een 
heel mooie kanteling.”
 
Havenbedrijf Rotterdam faciliteert 
deze ontwikkeling door te investeren 

in een goede infrastructuur, onder 
meer door het aanleggen van een 
waterstofpijplijn, vanaf de Maasvlak-
te naar Pernis. En later verder naar 
Duitsland. Ook heeft het Havenbe-
drijf een stuk terrein aangewezen 
voor groene waterstofproductie, 
het conversiepark op de Tweede 
Maasvlakte. 

Laten zien dat techniek werkt 
Wat betekent de bouw van de 
eerste groene waterstoffabriek van 
Shell in Rotterdam? Weterings: 
“Dat is enorm belangrijk. Om te 
laten zien dat de techniek werkt. 
En dat het op grote schaal werkt. 
Als je de eerste bent, weet je dat 
je tegen regelgeving aanloopt die 
niet precies past en subsidies niet 
precies aansluiten. Met zo’n eerste 
ontwikkeling maakt Shell de weg vrij 
voor andere ontwikkelingen op het 
conversiepark. Er zijn er nu al vier in 
voorbereiding. De fabriek die Shell 
gaat ontwikkelen, is goed voor 200 
MW elektrolysecapaciteit. Dat is 
een enorme opschaling van de tech-
nologie. Maar gezien de ambities 
op het gebied van waterstof is het 
eigenlijk nog maar een begin.”
 
Waterstofhub van Europa
Wat zijn de waterstofambities van 
Havenbedrijf Rotterdam? Weterings: 
“Wij willen de waterstofhub van 
Europa worden, eigenlijk dezelfde 
positie als die we nu voor olie 
vervullen. Dus moeten we groot 
denken. We willen in 2030 een 
totale productiecapaciteit van 2 tot 
2,5 GW realiseren, grotendeels 
op het conversiepark. En kijkend 
naar 2050 is onze ambitie om 20 
miljoen ton waterstof door onze 
haven te laten gaan, richting het 
achterland, naar de gebruikers in 
Noordwest-Europa. Daarvan zal tien 
procent geproduceerd zijn in Rot-
terdam, maar negentig procent komt 
binnen per schip.” 

Bouw allereerste waterstoffabriek in Rotterdamse haven
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Als je echt klimaatneutraal wil zijn, 
moet je beginnen minder energie 
te gebruiken. ProRail is dan ook 
blij dat de maatregel die de trei-
nenloop in Schipholtunnel verbetert 
ook een fikse energiebesparing 
oplevert. 

Deze maatregel was het initiatief 
van bouwmanager Abdel el Amrani 
van ProRail, verantwoordelijk voor 
de vervanging van 52 stuwdruk-
ventilatoren in de tunnel. El Amrani: 
“Stuwdrukventilatoren zijn reusachti-
ge energieverslinders van drie meter 
lang en één meter doorsnee met 
elk een vermogen van 7,5 kilowatt-
uur. Dat is veel. De exemplaren in 
de Schipholtunnel waren toe aan 
vervanging. Een mooi moment om 
het gebruik ervan eens nader te 
analyseren.”

Tot voor kort begonnen deze reu-
zenventilatoren preventief te draaien 
zodra een trein langer dan twee 
minuten stilstond in de tunnel. Een 
stilstaande trein kan namelijk wijzen 
op een calamiteit met als gevolg 
mogelijk vrijkomende gassen of 
rookontwikkeling. De ventilato-
ren zorgen in dat geval voor de 
beheersing van deze schadelijke 
dampen. Daarnaast gaat op zo’n 
moment ook alle verlichting in de 
tunnel aan.

Geen noodgeval
Omdat El Amrani vermoedde dat 
het systeem te vaak stilstaande 
treinen detecteerde zonder dat er 
sprake was van een noodsituatie 
analyseerde hij de logindata. Wat 
bleek? In vrijwel zeventig procent 
van de gevallen stond de trein 
weliswaar langer dan twee minuten 

stil, maar was er geen sprake van 
een noodsituatie. Vals alarm dus. 
El Amrani: “Dat gebeurde soms 
wel bijna tachtig keer per week. 
Meestal ’s nachts als gevolg van 
rangeerbewegingen, maar 
toch ook geregeld over-
dag. De impact van het 
in werking gestelde 
alarmsysteem is dan 
groot; in de drukke 
Schipholtunnel ont-
staat makkelijk een 
opeenhoping van 
treinen en dat kan 
flinke verstoringen 
geven.”

Niets vreemds 
aan de hand 
El Amrani ontdekte 
dat de meeste treinen 
twee minuten stilston-
den omdat ze voor 
een rood sein moes-
ten wachten en er niets 
vreemds aan de hand was. 
“We hebben de algoritmes in 
de software aangepast en zo het 
systeem verbeterd. Als nu een trein 
langer dan twee minuten stilstaat 
voor een rood sein, blijven de ven-
tilatoren en de verlichting uit. Met 
deze aanpassingen is het aantal 
valse alarmen met bijna vijfenne-
gentig procent teruggebracht. We 
besparen jaarlijks een hoeveelheid 
energie vergelijkbaar is met het 
gebruik van 31 huishoudens.” 

Winst is groter
Mooi resultaat, maar de winst is 
groter. Dat zal te zien zijn op de 
jaarlijkse elektriciteitsrekening. El 
Amrani legt uit hoe: “Elke keer 
als de ventilatoren voor niks in 

actie kwamen, kostte ons dat veel 
stroom. Nu ze dat niet meer doen, 
zal dat jaarlijks tienduizend euro 
schelen. Ook het uitblijven van 
de tl-verlichting drukt de rekening 
enigszins. Tenslotte sparen we ook 
kosten omdat de levensduur van 
de ventilatoren verlengd wordt. 
Door het snel aan- en uitzetten 
van de ventilatoren wordt de olie 
die erin zit erg stug. Dat gaat ten 
koste van de kwaliteit. De onlangs 
nieuw geplaatste ventilatoren zullen 
in plaats van tien zo’n vijftien jaar 
meegaan.” 

Energiebesparing op reuzeventilatoren Schipholtunnel  
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‘Nederland geeft veel te weinig geld 
uit aan onderhoud infrastructuur’
Nederland geeft veel te weinig geld uit aan onderhoud van de infra-
structuur, vertelde Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen on-

langs tegen NPO Radio 1. “Niet alleen nieuwe aanleg vindt nauwe-
lijks plaats vanwege stikstof, maar er is ook slecht onderhoud 

vanwege geldgebrek.” 

Het slechte onderhoud is nu nog moeilijk te zien, maar 
is er wel degelijk. “Het lijkt er vaak nog redelijk uit te 

zien, maar de Rekenkamer geeft al jaren aan dat 
er fors achterstallig onderhoud is. Ook de minister 
heeft vorige maand een brief aan de Tweede 
Kamer gestuurd waarin ze zegt dat ze één tot 
anderhalf miljard tekortkomt per jaar. Rijkswa-
terstaat heeft recent gemeld dat er in 2022 en 
2023 nauwelijks geld is voor onderhoud.”
 
Effecten al te merken
De effecten van het slechte onderhoud zijn 
volgens Verhagen nu al te merken. “Tal van 
bruggen worden beperkt voor vrachtverkeer, 
of er moeten andere maatregelen genomen 

worden omdat er anders sprake is van een 
gevaarlijke situatie.” Als voorbeeld noemt Ver-

hagen de Haringvlietbrug. “Dat is de belangrijk-
ste verbinding tussen Zeeland en Zuid-Holland. 

Daar is pas over twee jaar geld beschikbaar voor 
onderhoud. Dat zegt genoeg.”

 
TNO waarschuwt in rapport

TNO kwam twee maanden geleden met een rapport waarin 
gewaarschuwd wordt voor de staat van sluizen, bruggen, via-

ducten en tunnels. “Die komen eigenlijk aan het einde van hun leven 
de komende jaren”, zegt Verhagen. “Dat betekent dat we twee tot drie 

miljard per jaar extra moeten uitgeven aan vervanging en renovatie.” Als er 
niet extra wordt geïnvesteerd “staan we stil”, zegt Verhagen. Als bruggen 
uitvallen doordat onderhoud wordt uitgesteld, zullen de kosten alleen maar 
hoger zijn, zo waarschuwt hij. “Dan heb je forse economische schade. Het 
lijkt leuk om onderhoud uit te stellen, zoals veel gemeenten doen. Je ziet het 
niet meteen, maar volgend jaar gaat je het meer kosten.”
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Vitens en koepelorganisatie Vewin luiden noodklok

Leveringszekerheid  
water staat onder druk
De beschikbaarheid van zoetwater is lang niet meer vanzelfsprekend. Dat constateerde 
Rijkswaterstaat onlangs al in een Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse. Ook Vitens 
herkent zich in de geschetste problematiek. Reden om in Oost-Nederland te werken 
aan een regionaal programma. “Dat is van groot belang voor de natuur, de landbouw 
én de drinkwatervoorziening.” AUTEUR RONALD BRUINS

Productiebedrijf Vechterweerd natuurinclusief ingepast. Beeld Vitens. 
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V
eel economische sectoren zijn afhankelijk van 

zoetwater, zoals landbouw, scheepvaart en 

industrie. Samen hebben deze sectoren naar 

schatting een aandeel van ongeveer zestien 

procent in de nationale economie. Voldoende zoetwater is 

ook van belang voor de volksgezondheid, het leefmilieu in 

de stad en voor het tegengaan van bodemdaling. Vooral de 

extreme warme en droge zomerperioden in Nederland in 

2018, maar ook de droge jaren 2019 en 2020 toonden de 

urgentie aan om hier beter op te anticiperen. 

Resultaat was de beleidstafel Droogte waar alle zoge-

noemde waterpartners aan deelnamen en die eind 2019 

met een eindrapport kwamen. De totale kwantificeerbare 

economische schade van de droogte in 2018 ligt volgens 

die beleidstafel tussen de 900 en 1650 miljoen euro. 

Ook trekt de beleidstafel lessen uit de droogte van 2018. 

‘Oplossingsrichtingen vragen grote inzet van alle partijen 

en bestaan uit: duurzaam omgaan met water, en in de 

ruimtelijke inrichting rekening houden met water. Water 

beter vasthouden en opslaan om grondwaterstanden op 

peil te houden en verzilting tegen te gaan. Water slim-

mer verdelen in laag-Nederland.’

Voormalig Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen 

in haar reactie op het rapport: “We 

lopen tegen de grenzen aan van de 

mogelijkheden binnen het huidige 

watersysteem bij het omgaan met 

droogteproblematiek. Structurele 

maatregelen in het watersysteem 

en meer waterbewustzijn bij het 

watergebruik zijn nodig om Ne-

derland weerbaar te maken tegen 

watertekorten.”

Vasthouden van water
Dat is precies waar Vitens ook voor 

pleit. “Het is niet zo dat we in ons gebied 

net begonnen zijn met het nadenken over het 

tegengaan van een tekort aan zoetwater, maar het denken 

heeft wel een enorme impuls gekregen”, vertelt Peter Sal-

verda, Strategisch Omgevingsmanager Bovenregionaal bij 

Vitens. “We moeten bewuster met water omgaan en ook 

willen gaan. Aan de ene kant zit dat in het vasthouden van 

water. We zijn van oudsher gewend in Nederland om dat 

zo snel mogelijk af te voeren, omdat het anders overlast 

geeft. Daar zijn we in doorgeschoten. Maar dat waterover-

schot in de winter kunnen we beter vasthouden zodat we 

er in de zomer de beschikking over kunnen hebben.” Aan 

de andere kant gaat het om de consumptie van water, legt 

Salverda verder uit. “We merken dat de afgelopen jaren 

de vraag naar water is toegenomen. In de zomer vanwege 

het piekverbruik van consumenten die baden in hun tuin 

plaatsen waar tegenwoordig al snel een paar kuub aan 

water in gaat en de tuinen sproeien.” 

De baden en tuinen zijn niet de enige redenen voor de 

continue stijging van de vraag naar drinkwater. “Het is 

een combinatie van die factoren. De economische ontwik-

kelingen in brede zin, klimaatverandering, bevolkingstoe-

name en een corona-effect. Als mensen vaker thuiswer-

ken, neemt de vraag naar water toe.” In Oost-Nederland 

en met name in Twente en de Achterhoek ligt er een grote 

opgave, aldus Salverda. “Als Vitens zijn we daarom actief 

partner bij het regionale programma Zoetwatervoorzie-

ning Oost-Nederland. Dat is het programma waar de regi-

onale partijen samenwerken aan de watertransitie. Maar 

ook bij regionale en lokale initiatieven waar de transitie 

vorm moet krijgen.”   

In 2040 dertig procent meer drinkwater
In de afgelopen zes jaar steeg het verbruik van water met 

bijna tien procent. Als deze trend doorzet, gebruiken we 

in Nederland volgens een extreem klimaatscenario van 

het RIVM in 2040 zelfs dertig procent meer drinkwater. 

Dat is honderd miljard liter meer dan nu. “Een enorme 

opgave waar we ons nu op moeten voorbereiden. Van-

daar dat we als Vitens de strategie ‘Iedere drup-

pel duurzaam’ hebben opgezet. Hiermee 

kijken we naar zowel de aanbod- als de 

vraagkant van water. Voor particuliere 

klanten hebben we een campagne ter 

bevordering van duurzaam water-

gebruik. Daarnaast kijken we wat 

de mogelijkheden voor duurzaam 

watergebruik zijn bij zakelijke 

klanten. Aan de aanbodzijde zet-

ten we in op aanpassing van onze 

assets en leidingnetwerk.” 

Vitens wil meer water vasthouden 

waar dat kan en gaat bij de transitie 

voor grotere waterwinplaatsen, in 

plaats van meerdere kleinere. Salverda: 

“In onze langetermijnvisie zetten we in op 

de ontwikkeling van grootschalige, klimaatro-

buuste winconcepten om daarmee de kwetsbare gebie-

den te ontlasten. En uiteraard zetten we in op duurzaam 

gebruik om de groei van de vraag te beperken. Dit is 

onderdeel van de bredere watertransitie. Daarom zoeken 

we bij de uitwerking van onze plannen actief de samen-

werking. Alleen door cocreatie kunnen we een robuuste 

drinkwatervoorziening als onderdeel van een klimaatro-

buust watersysteem realiseren.”

Realisatie vraagt grote investeringen
De klimaatverandering en transitie van het watersysteem 

vraagt grote investeringen in de drinkwatervoorziening. 

In 2017 was het investeringsniveau van Vitens 100 miljoen 

euro. “We verwachten dit jaar op de 160 miljoen euro uit te 

komen”, zegt Salverda. “Uiteindelijk is een investeringsni-

veau van 275 miljoen euro in 2030 nodig. Dat is een enor-

‘We zijn van 
oudsher gewend 
om het water zo 

snel mogelijk af te 
voeren. Daar zijn we 

in doorgeschoten’
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me opgave en dit vraag veel van onze organisatie, maar het 

is nodig. Dat zit naast de transitie ook in cybersecurity, het 

verduurzamen van onze bedrijfsvoering en vervangingsin-

vesteringen van de infrastructuur die in de jaren vijftig en 

zestig is aangelegd.” Deze investeringen dreigen vanwege 

de bestaande regelgeving onhaalbaar te worden.

Het kost Vitens steeds meer moeite de nodige investerin-

gen te financieren. Drinkwaterbedrijven worden afhanke-

lijker van externe financiering, terwijl eisen van financiers 

steeds strenger worden. De Tweede Kamer heeft onlangs 

opgeroepen hier wat aan te doen en de regelgeving die 

betrekking heeft op de toegestane vermogenskostenver-

goeding beter te laten aansluiten bij de financieringsprak-

tijk en de uitdagingen van de drinkwatersector. Salverda: 

“Dán kunnen wij onze rol voluit spelen, bijdragen aan de 

noodzakelijke watertransitie en ook in de toekomst blijven 

voorzien in lekker en gezond kraanwater.” 

Watersysteem loopt tegen grenzen aan
Ook Peter van der Velden, voorzitter van de vereniging 

van waterbedrijven in Nederland genaamd Vewin, trekt 

aan de bel in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. 

“Drinkwater uit de kraan lijkt zo vanzelfsprekend in Ne-

derland, maar dat is het niet. Drinkwaterbedrijven moeten 

daarvoor steeds meer inspanningen verrichten. Dat komt 

omdat de beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen 

–grond- en oppervlaktewater – onder toenemende druk 

staan. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan 

door droogte, verzilting en een toenemende watervraag 

door een groeiende economie en bevolking. De kwaliteit 

van onze drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door 

vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens.” 

Van der Velden pleit in de brief voor een watertransitie, 

gericht op een klimaatrobuust systeem dat de toekom-

stige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert. 

“Drinkwaterbedrijven staan daarbij voor grote opgaven en 

investeringen. Wij vragen meer ruimte om die aan te pak-

ken en te realiseren.” 

De voorzitter wil zelfs een breed gedragen Nationaal 

Waterakkoord, ondertekend door alle belangrijke stakehol-

ders zoals landbouw, natuurorganisaties en bedrijfsleven 

dat de zoetwaterbeschikbaarheid robuust maakt voor 

klimaat. Hij bevestigt het probleem met de financiering 

van de investeringen. De nieuwe opgaven en vervan-

ging van ondergrondse infrastructuur vragen een forse 

toename van investeringen, tot zo’n zestig procent de 

komende jaren. Maar die investeringen dreigen vanwege 

de bestaande regelgeving onhaalbaar te worden. Het kost 

veel drinkwaterbedrijven inderdaad steeds meer moeite 

hun investeringen te financieren.” 

Vewin roept op tot een fundamentele herijking van de 

regelgeving die de financiële gezondheid van de drinkwa-

terbedrijven verzekert. Van der Velden: “Dat in het licht 

van de groeiende investeringsopgaven.” Want water is 

ernstig in gevaar, constateert de vereniging. “Wij dreigen 

toekomstige generaties op te zadelen met een minder 

zekere levering van betrouwbaar drinkwater.” 

Drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg. Beeld Vitens
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Eerste waterstofdemowoning van Nederland

‘We moeten de  
ontwikkeling van  
waterstof omarmen’
In het voorjaar openden Kiwa en netwerkbedrijf Alliander samen de eerste waterstof-
demowoning van Nederland. Het Hydrogen Experience Center in Apeldoorn is een als 
woonhuis ingerichte test- en demonstratielocatie die ook wordt gebruikt als opleidingslocatie voor 
monteurs en installateurs. NGinfraMagazine bezocht het huis en sprak met de betrokkenen over 
het achterliggende idee en de huidige stand van zaken omtrent waterstof. AUTEUR MARTIJN SLOT

I
n de wijk Berkeloord in Lochem 

bereidt Alliander een pilot voor 

om woningen met een aard-

gasaansluiting over te zetten 

op waterstof. “Het is een wijk met 

oudere monumentale woningen, 

die niet optimaal zijn geïsoleerd”, 

vertelt Fleur Elfrink, business 

developer pilot waterstof bij de 

energieproducent, als we plaats 

hebben genomen aan de tafel in 

het midden van de woning. “Om 

die reden zijn warmtepompen of 

aansluiting op een warmtenet geen 

geschikte alternatieven. Waterstof is 

wel een geschikt alternatief omdat 

daarvoor het bestaande aardgasnet 

is te gebruiken.”

Vragen beantwoorden
Wie verwacht dat in Apeldoorn een 

hypermodern huis is neergezet, 

komt bedrogen uit. Van de buiten-

kant ziet het eruit als een normaal 

Hydrogen-Experience-Centre in Apeldoorn, de eerste waterstofdemowoning in het land. Beeld Kiwa
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huis, al is het van hout, en bij bin-

nenkomst zie je geen opvallende 

dingen. Je kunt er ook daadwerke-

lijk wonen. Toch is het de ideale 

plek om antwoorden te geven op 

de vragen die er nog zijn rondom 

waterstof. 

Elfrink: “Waterstof gedraagt zich 

anders dan aardgas. Het is vluch-

tiger, omdat het lichter is dan 

aardgas. De vraag is dan bijvoor-

beeld of dat risico op lekkages bij de 

koppelingen geeft. Een andere vraag 

is of je er een woning mee kunt 

verwarmen. Je wilt dat niet testen in 

een omgeving waar mensen wonen 

en daarom is dit huis neergezet. De 

installatie in dit huis is identiek aan 

de woningen in Lochem. Een bij-

komend voordeel is dat wij in deze 

woning de installatie kunnen testen 

en kunnen oefenen op storingen. 

Zodat monteurs en installateurs 

weten wat ze moeten doen als ze 

het meemaken in een situatie bij 

mensen thuis.”

Relatief weinig aanpassingen 
Bestaande oudere woningen zijn 

relatief eenvoudig om te zetten 

van aardgas naar waterstof. En 

dat maakt het een goed duurzaam 

alternatief, zeggen de initiatiefne-

mers. “Nu zie je meestal dat men-

sen die willen verduurzamen hun 

aardgashuis volledig omzetten naar 

elektrische energievoorziening”, 

vervolgt Elfrink. “Alleen bij dit 

soort woningen zijn daar vergaande 

isolatiemaatregelen voor nodig 

en die kosten tienduizenden 

euro’s. Dat is voor veel 

mensen geen haal-

bare kaart. Voor 

de transitie naar 

waterstof heb 

je alleen een 

andere cv-

ketel nodig, er 

komt een wa-

terstofmeter 

in plaats van 

een gasmeter en 

je moet op induc-

tie gaan koken. Wat 

betreft het leiding-

netwerk volstaan een paar 

kleine aanpassingen. That’s it.”

De netbeheerder moet het be-

staande aardgasnetwerk wel willen 

gebruiken voor de distributie van 

waterstof. De transitie van aardgas 

naar waterstof is technisch gezien 

niet zo ingewikkeld, maar om ef-

ficiënt om te gaan met de bestaande 

infrastructuur moet een hele 

wijk of buurt in één keer om, legt 

Elfrink uit. De keuze om van het 

aardgas af te gaan moet dus collec-

tief of op hetzelfde moment worden 

genomen. “Anders moet er alsnog 

een aparte waterstofleiding worden 

aangelegd … En dat is nou 

juist wat we niet willen. 

Waterstof is dus géén 

individuele maar 

een collectieve 

oplossing.”

Schaars en 
duur
Als de transitie 

van aardgas 

naar waterstof 

relatief eenvou-

dig is te maken, 

waarom gebeurt 

dat dan nog zo weinig? 

“Waterstof is vooralsnog 

schaars”, zegt Bart Vogelzang, pro-

duct owner bij Alliander. “Groene 

waterstof is opgeslagen duurzame 

elektriciteit en er wordt nu nog in 

onvoldoende mate groene waterstof 

geproduceerd. Om de productie 

omhoog te brengen, zijn meer 

zonneparken en windturbines 

nodig. Daar wringt het omdat wij 

CV-gasinstallatie en waterstofinstallatie naast elkaar in de demowoning. Beeld Martijn Slot

De transitie van 

aardgas naar 

waterstof is technisch 

gezien niet zo 

ingewikkeld
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als maatschappij moeite hebben 

om daarvoor geschikte locaties te 

vinden. Kijken we naar opslag van 

duurzame elektriciteit dan is dat 

heel duur. Grootschalige opslag 

in de vorm van waterstof is tot 

duizend keer goedkoper. Met wind 

op zee biedt waterstof daar een 

oplossing.”

Op dit moment is waterstof in 

gebruik vooralsnog veel duurder 

dan aardgas. “Waterstof is nu 

ongeveer vier keer duurder”, vult 

Elfrink aan. “Wat we nodig hebben 

is snelle opschaling in de productie 

van waterstof. De vraag is of je dat 

landelijk kunt bereiken. Misschien 

moet je wel naar internationale 

productie. Dit maakt dat waterstof 

absoluut niet de heilige graal is in 

de energietransitie. Wij verwachten 

dat het een van de energiebronnen 

in de duurzame toekomst is en 

zeker niet de enige.”

Keten moet opschalen
Volgens Sjoerd Delnooz, expert 

energietransitie bij Kiwa, zorgt de 

schaarste aan waterstof voor ver-

traging in de energietransitie. “We 

staan nu op het punt dat de hele 

keten van productie, opslag, trans-

port en gebruik pas kan opschalen 

als die individuele schakels van de 

keten opschalen. Alliander verbe-

tert momenteel het transportproces 

en allerlei cv-fabrikanten maken 

hun ketels in orde. Dat is een 

noodzakelijke stap om überhaupt 

meer gebruik te kunnen maken van 

waterstof. Wat heeft het namelijk 

voor zin om meer te produceren 

als het distributienet of de toepas-

singen voor eindgebruikers niet 

beschikbaar zijn?” 

“Waterstof moet natuurlijk goedko-

per worden”, vult Vogelzang aan. 

“Wij vergelijken het nu vaak nog 

met aardgas. Eigenlijk moet je het 

gaan vergelijken met een ander 

alternatief, want er is straks geen 

aardgas meer. Dan kan waterstof 

wel ineens heel goedkoop zijn. Het 

is per kuub op dit moment nog heel 

duur, maar het valt mee als je het 

afzet tegen de investeringen bij 

alternatieve energiebronnen. Het 

gebruik is nu alleen nog duur voor 

de individuele bewoner. Zolang 

iemand nog kan kiezen voor het 

veel goedkopere aardgas, dan is die 

keuze niet lastig.” 

Waardevol verlies
Alliander steekt de komende jaren 

enkele miljoenen euro’s in de pilot 

in Lochem. “Het is voor ons een 

zeer slechte businesscase, waarbij 

we het geld niet terugverdienen”, er-

kent Elfrink. “Maar het is een heel 

waardevol verlies. Elke partner leert 

wat er nodig is om de toekomstige 

businesscase rond te krijgen. Dat 

inzicht is heel waardevol om de ont-

wikkeling te kunnen sturen. Daar-

naast zijn we in gesprek met 

de Autoriteit Consument 

& Markt om te zorgen 

dat de wet- en re-

gelgeving in orde 

komt. Wij mogen 

ons namelijk als 

netbeheerder 

alleen nog maar 

bezighouden 

met aardgas en 

elektriciteit. Ook 

moeten er certi-

ficaten komen voor 

het particulier gebruik 

van waterstofketels. Daarvoor 

moet een veiligheidsnorm worden 

gesteld. Met deze ontwikkeling 

bereiden we ons voor op wat komen 

gaat. Als het momentum er dan is, 

kunnen we direct aan de slag.”

Kennis delen
Andere netwerkbedrijven staan 

voor dezelfde uitdagingen en dus 

is samenwerking in de ontwikke-

ling van het gebruik van waterstof 

een vanzelfsprekendheid. Elfrink: 

“Netwerkbedrijven zijn semimaat-

schappelijke organisaties. Zonder 

winstoogmerk. Als consument kun 

je niet kiezen en wij hebben een 

soort monopoliepositie. Als Allian-

der hebben wij er dan ook weinig 

voordeel bij om de kennis die wij 

met deze woning en pilot opdoen 

voor onszelf te houden.”

De opleidings- en trainingslocatie 

in Apeldoorn is dan ook niet uit-

sluitend voor monteurs en instal-

lateurs van Alliander. Delnooz: 

“Monteurs vanuit het hele land en 

van andere netwerkbedrijven zijn 

welkom om hier te trainen. Daar-

mee trekken we samen op in op-

leidingen. Het heeft namelijk geen 

zin als je per netwerkbedrijf andere 

oplossingen verzorgt, met andere 

instructies en veiligheidseisen. Dan 

creëer je verschillen en onduide-

lijkheid.” Vogelzang vult aan: “Ik 

heb andere netwerkbedrijven ook 

gevraagd om ons lesmateriaal te 

beoordelen en te helpen met kennis 

uit hun pilots en niet eigen-

handig andere opleidin-

gen te ontwikkelen.”

Huis van de 
toekomst?
De waterstof-

demowoning 

zoals die in 

Apeldoorn staat, 

is niet hét huis 

van de toekomst. 

Delnooz: “Het is 

één van de huizen 

van de toekomst. Je 

krijgt namelijk verschillende 

energievormen. Waterstof is er daar 

één van.” Zo saai als het huis er 

eigenlijk uitziet, is het ook, erkent 

Elfrink. “Want dit is als het huis van 

nu. In bestaande woningen zitten 

de leidingen al. Het enige dat bij een 

overstap van aardgas naar waterstof 

gaat veranderen, zijn de ketel en de 

aardgasmeter.” Delnooz vult aan: 

“Bezoekers van het waterstofhuis 

kijken soms vreemd op: ze hadden 

zich een meer experimentele setting 

voorgesteld. Maar de verschillen 

zijn niet zo groot en dat is precies de 

reden waarom we deze ontwikkeling 

moeten omarmen. Het is niet zo 

spannend als dat het lijkt. En dat is 

juist het grootste voordeel …”

‘Het heeft geen 

zin als je per 

netwerkbedrijf 

andere oplossingen 

verzorgt’
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Wouter Veldhuis, rijksadviseur  
voor de fysieke leefomgeving

‘Hebben we  
wel een miljoen 
woningen nodig?’
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Wouter Veldhuis is directeur MUST stedenbouw en rijksadviseur voor de fysieke 
leefomgeving. Hij betwijfelt of er wel één miljoen woningen moeten worden 
gebouwd en noemt de renovatie-uitdaging van zeven miljoen woningen groter. 
Misschien nog wel belangijker: hij mist visie op het Nederland van de nabije 
toekomst. AUTEUR RONALD BRUINS

V
an links tot rechts. Alle politieke partijen 

hadden het in hun programma staan: er 

moeten één miljoen woningen komen. 

Sommigen noemden daar al een tijdstip bij: 

uiterlijk 2030. Veldhuis is verbaasd: “Dat getal is niet 

gebaseerd op een goed onderbouwd onderzoek. Dus of 

het er nu één miljoen, driehonderdduizend of zeshon-

derdduizend moeten zijn, dat weten we eigenlijk niet. 

Ik zie het eerder als een oproep: van meerdere kanten is 

er de behoefte de urgentie te duiden. Met die urgentie 

ben ik het eens. 

Maar ook met het jaartal 2030 kan ik weinig. Allereerst 

omdat je woningen voor minimaal honderd jaar neer-

zet. Je moet dus verder kijken dan tien jaar vooruit. Ook 

omdat de planontwikkeling en het bouwproces al gauw 

tien tot twintig jaar in beslag nemen. In principe 

praten we dus over de bouwproductie die 

voorziet in de woningbehoefte tussen 

2030 en 2040. Mijn stelling is dat we 

beter moeten nadenken – een visie 

moeten hebben – op de woning-

bouw voor de komende honderd 

jaar. Waar hebben we, gezien 

de demografische ontwikke-

ling en de bestaande bouw, 

behoefte aan?” 

Groene ruimtes 
De rijksadviseur voor de fysieke 

leefomgeving noemt het een 

interessante alliantie in de politiek. 

“Links ziet mogelijkheden om voor 

de minder kapitaalkrachtige bevolkings-

groepen te bouwen, rechts ziet mogelijk-

heden om de bouwindustrie en het bedrijfsleven 

aan het werk te hebben.” Daarbij kwamen onlangs 

de bespiegelingen van het Economisch Instituut voor 

de Bouw (EIB). In het rapport Ruimtelijke ordening 

en bouwlocaties constateert het instituut dat tot 2030 

zeshonderdduizend woningen in de plancapaciteitspijp-

lijn zitten in de zeven provincies met de hoogste druk 

op de woningmarkt. Het gros van die woningen wordt 

binnenstedelijk gebouwd. Locaties voor de resterende 

drie- tot vierhonderdduizend te bouwen woningen staan 

nog niet vast. “Deze locaties zijn te vinden in de groene 

ruimtes rondom de steden, waar ook goede mogelijkhe-

den liggen om de woningbouw mooi en verantwoord te 

integreren in de omgeving. Groene woonomgevingen in 

aanvulling op binnenstedelijke woningbouw bieden ook 

een meer robuust ruimtelijk beleid met meer kansen 

voor tijdige en betaalbare woningbouw.” 

Verkeerd startpunt 
Veldhuis laat eerst weten dat één miljoen woningen 

voor 2030 onhaalbaar is. “Dat heeft het verleden bewe-

zen. Op zich geeft het ook niet als je 2030 ziet als een 

doel om tot handelen te komen. Maar je moet je er niet 

op laten afrekenen.” Daarna gaat hij in op de constate-

ringen van het EIB. “Ze vertrekken vanuit een verkeerd 

startpunt: de woningbehoefte die op dit moment leeft, 

met ijkdatum 2020. Ongeacht of de bouwlocatie zich 

in het weiland of de stad bevindt, krijgt de eerste 

huurder of koper de sleutel van woningen 

waar nu de planvorming voor start pas 

omstreeks 2030 overhandigd. Of een 

locatie snel of langzaam is, hangt 

niet af van weiland of stad, maar 

van procedures en welwillende 

medewerking van stad en regio.” 

Veldhuis kijkt liever wat nodig 

is in de toekomst. 

“We hebben geen eengezinswo-

ningen in buitenwijken nodig. 

Van onze voorraad bestaat al voor 

65 procent uit een eengezinswo-

ning in een buitenwijk. Slechts een 

derde van de huishoudens bestaat 

uit een gezin. Een groot deel van onze 

huidige woningvoorraad wordt bewoond door 

eenpersoonshuishoudens en dat zal de komende 

decennia steeds meer worden. Dus statistisch gezien 

hebben we ruim voldoende eengezinswoningen in 

Nederland. Eigenlijk is het een verdelingsvraagstuk. In 

Nederland kennen we geen instrumenten voor herver-

deling en je kunt bewoners niet hun huis uit jagen. En 

dat hoeft ook niet.” 

In een andere levensfase 
Veldhuis is ervan overtuigd dat het probleem zich als 

vanzelf oplost. “Door de demografie. Nederlanders 

komen in een andere levensfase. Senioren verlaten 

‘Statistisch gezien 
hebben we 

ruim voldoende 
eengezinswoningen  

in Nederland’
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de komende tien tot vijftien jaar de gezinswoningen, 

voornamelijk in wijken die in de jaren zeventig en 

tachtig zijn gebouwd. Daardoor komen gezinswoningen 

vrij. De twee groepen die de komende decennia vooral 

behoefte hebben aan nieuwe woonruimte zijn senioren 

en starters. Beiden vinden dat woningen best kleiner 

mogen zijn als ze maar op plaatsen met voorzieningen 

staan. Zodanig dat de stad je huiskamer is, met huis-

arts, theater, universiteit, restaurant en winkel om de 

hoek. Het EIB wil standaardwoningen met beukmaat 

5,40 meter bouwen in weilanden, maar daar zitten die 

groepen helemaal niet op te wachten. Ze zijn stedelijk 

georiënteerd. Starters willen in een interactiemilieu 

zitten, zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Tegen de tijd 

dat ze gezinsvormers worden, gaan ze wel weer naar 

een eengezinswoning, maar dat duurt nog lang genoeg. 

Tegen die tijd komen woningen in de buitenwijken van 

Nieuwegein, Almere en Zoetermeer weer vrij.” 

Opknappen en renoveren
Naar het idee van Veldhuis wil het EIB ‘de bouwindus-

trie van de vorige eeuw’ een impuls geven. Daar waar 

we het helemaal niet nodig hebben. Belangrijker nog 

dan die één miljoen woningen die de politiek wil dat 

er gebouwd worden, zijn zeven miljoen woningen die 

we moeten opknappen en renoveren, stelt hij. “Dat is 

een enorme bouwstroom die doorgaat tot 2050. Daar 

kunnen bouwers veel mooiere marges op maken als ze 

weten te komen tot gestandaardiseerd maatwerk. Hoe 

dat moet, is aan de bouwers zelf. Daarvoor moeten ze 

innoveren. Ik ben ervan overtuigd dat daar het meeste 

werk zit. Ik haal die overtuiging ook uit de kredietcrisis 

toen de nieuwbouw volledig stilviel. Grote bouwbedrij-

ven vingen grote klappen op, productielijnen werden 

gesloten en zijn sindsdien niet meer geopend. Terwijl 

kleine aannemers wel insprongen op de behoefte aan 

renoveren en goed de crisis doorkwamen. In steden en 

dorpen is nu nog zoveel te doen dat daar het verdienpo-

tentieel zit.” 

Uit die ontwikkeling zijn lessen te trekken door infra-

bedrijven, stelt Veldhuis. “De tijd van grote nieuwbouw-

projecten met oude technieken is voorbij. Machines die 

maagdelijk asfalttapijt kunnen leggen, zijn alleen nog 

Stedenbouwkundige en rijksadviseur Wouter Veldhuis: “Zorg ervoor dat jouw opdracht als hefboom werkt voor die andere opdrachten en werk samen met andere partijen die in dezelfde 

ruimte aan de slag moeten.” Beeld Arenda Oomen
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maar nodig voor wegonderhoud. De vraag is hoe vaak 

je nog een wegverbreding gaat tegenkomen in Neder-

land. We komen aan de grenzen van ons systeem. Het 

maatschappelijk draagvlak voor grote infraprojecten is 

er niet meer. Tenzij je kunt deze kunt innoveren naar 

deze tijd. Zoals bij de Afsluitdijk waar de aannemer 

nieuwe blokken voor de dijkbekleding heeft ontwik-

keld die beter golfslag kunnen absorberen door holtes 

waarin tegelijkertijd een rijke biodiversiteit ontstaat. En 

deze nieuwe blokken worden met de grootste precisie 

machinaal gelegd door een indrukwekkende machine. 

Met die vinding kan de aannemer de hele wereld over.” 

Crosssectorale antwoorden
Veldhuis spreekt de partijen betrokken bij NGinfra 

toe. “Ze zijn vaak opdrachtgever. En wat je als op-

drachtgever niet moet doen, is je opdracht eenzijdig 

vanuit jouw sector neerzetten. Want dat is – gezien de 

opgaven in de energietransitie, de klimaatadaptatie en 

het feit dat het woekeren met ruimte is in Nederland – 

per definitie een suboptimale oplossing. Zorg ervoor 

dat jouw opdracht als hefboom werkt voor die andere 

opdrachten en werk samen met andere partijen die in 

dezelfde ruimte aan de slag moeten. Daarom vind ik 

een samenwerkingsverband als NGinfra interes-

sant. Blijkbaar wordt er door de betrokken 

partijen nagedacht over hoe ze cross-

sectoraal antwoorden kunnen vinden 

op de grote opgaven. Dat is precies 

wat er moet gebeuren om deze 

opgaven het hoofd te bieden. 

In je eentje kun je dat niet. Ik 

vind in dat licht de Integrale 

Ontwerpmethode Openbare 

Ruimte van de Gemeente Am-

sterdam een mooi voorbeeld. 

Op veel plekken in de stad kan 

er geen kabel of pijp meer bij. 

Dus zijn partijen gaan samen-

werken om de ondergrond opnieuw 

te ordenen. Dat moet ook het start-

punt zijn, want zonder die ondergrond 

geen bovengrond. Maar let wel: om die 

ondergrond te ordenen, moet je weten wat er bo-

ven de grond gaat komen aan verblijfskwaliteit, groen, 

verharding, verkeer en ruimte voor klimaatadaptatie. 

De manshoge ondergrondse ‘kabelgoot’ op de Zuidas 

laat nu al zien hoe deze methode in de praktijk werkt.” 

Casco voor Nederland 
Veldhuis zegt dat het College van Rijksadviseurs waar 

hij toe behoort een visie mist op hoe Nederland moet 

worden. “Met de energiehoofdstructuur veranderen we 

bijvoorbeeld het casco van Nederland, terwijl we eigen-

lijk nog geen idee hebben hoe Nederland eruit moet 

komen te zien. Ik vind dat we die visievorming bij water 

al wel beter op orde hebben, daar kunnen we veel van 

leren. Het Deltaprogramma is gebaseerd op een visie op 

lange termijn, net als het programma Ruimte voor de 

Rivier. Maar met energienetwerken reageren we nog ad 

hoc op energieproductielocaties en grote verbruikers, 

zoals een datacenter. Dat datacenter is er gekomen omdat 

regionale of lokale bestuurders dat graag wilden of de 

grond goedkoop was. Maar we moeten echt andersom 

beginnen met het denken. De energiehoofdstructuur 

kan ingezet worden om vanuit de Rijksoverheid de 

ruimte beter te ordenen, ook in internationaal perspec-

tief. Het kan sturend zijn voor de keuzes waar wij grote 

windmolenparken realiseren en clusters van datacenters 

toestaan.” 

Te veel romantiek 
Veldhuis zegt vertrouwen te hebben in de regio. “Daar 

lossen ze al heel veel op. Toch zie je vanuit de regio’s 

hulpvragen aan het adres van het Rijk. ‘We willen 

keuzes om regionaal stappen te kunnen zetten’, roepen 

ze eigenlijk. Om een voorbeeld te geven. Noord-, Zuid-, 

Oost- en West-Nederland komen allemaal naar het Rijk 

met plannen voor een HSL. Het kan niet zo zijn dat 

er vier hogesnelheidslijnen naar Duitsland gaan 

vanuit Nederland. We moeten dat logisch 

zien te bundelen en daarbij het gesprek 

aangaan met onze Duitse buren. Wat 

is het slimste aan beide zijden?” 

Het Rijk moet hier dus echt meer 

regie nemen, vindt Veldhuis. 

Is een minister of een minis-

terie van volkshuisvestiging 

en ruimtelijke ordening weer 

aan de orde? “Of er een nieuw 

ministerie moet komen, laat ik 

over aan de bestuurskundigen. 

Het is vooral belangrijk dat er een 

minister komt die op dit gebied ver-

antwoordelijk is en ook middelen ter 

beschikking heeft om partijen bij elkaar 

te krijgen in ruimtelijke projecten. En ja, re-

gie is gewenst, maar altijd in overleg met regio’s en 

steden. Op een aantal onderdelen is het Rijk systeem-

verantwoordelijk. Denk aan de nationale infrastructuur. 

Daar moet het Rijk ook de regie nemen om bovenregio-

nale dossieropgaven te trekken. Maar op het gebied van 

de woningbouw kan het Rijk volstaan met het sturen 

op hoofdlijnen en vooral middelen en instrumenten 

beschikbaar stellen aan de regionale en lokale overhe-

den om de uitwerking en realisatie mogelijk te maken. 

De regio’s hebben ieder hun eigen aanbod. Daar ligt het 

niet aan. Het wordt nu hoog tijd dat het Rijk die plan-

nen logisch aan elkaar knoopt.” 

‘Het 
maatschappelijk 
draagvlak voor 

grote infraprojecten 
is er niet meer’
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Joop Smits, Havenbedrijf Rotterdam:

’Voor een hoogstaande  
cultuur, heb je hoogstaande 
infrastructuur nodig’
Na een loopbaan van zo’n 44 jaar, waarvan ruim 22 jaar bij Havenbedrijf Rotterdam, 
is het voor Joop Smits tijd om van zijn pensioen te gaan genieten. Maar niet voordat 
hij samen met ons terugblikt. Een gesprek over ontplofbare oorlogsresten, over de 
benodigdheden voor een goede samenwerking, over koning Asoka en over de grote 
Bibliotheek van Alexandrië.  AUTEUR ANOEK VAN DER RIET

Op welke manier ben jij be-
trokken geweest bij NGinfra? 

“V
anuit mijn baan 

bij Havenbedrijf 

Rotterdam, 

was ik onder 

meer voorzitter van het thema-

center SIVOON. Dat staat voor 

Samenwerking Infrabeheerders 

voor het Veilig Omgaan met de 

Ondergrond in Nederland. Sinds 

1 januari dit jaar is SIVOON een 

themacenter binnen NGinfra, maar 

de samenwerking bestaat al sinds 

2015. Infrapartijen hebben een 

grote verantwoordelijkheid tijdens 

werkzaamheden in de bodem. 

Werknemers moeten immers veilig 

aan de slag kunnen, zonder dat ze 

risico lopen op ernstige ongeluk-

ken. Dat betekent onder meer dat 

er onderzocht moet worden of er 

nog ontplofbare oorlogsresten (OO, 

red.) in de ondergrond zitten. En of 

die een risico vormen, bijvoorbeeld 

doordat ze kunnen ontploffen als 

er wordt geheid of gegraven. Een 

aantal infrapartijen, waaronder 

Havenbedrijf Rotterdam, liep er 

tegenaan dat deze onderzoeken 

hartstikke tijdrovend zijn. Terwijl 

er bijvoorbeeld bij projecten in de 

Rotterdamse haven haast nooit 

meer een bom of granaat wordt 

gevonden. De maatregelen die 

nodig waren, leken in veel gevallen 

simpelweg niet meer proportioneel 

ten opzichte van het vermijden van 

risico. En door gebrek aan duidelij-

ke en eenduidige richtlijnen liepen 

de adviezen en conclusies van 

verschillende onderzoeksbureaus 

over de afbakening van OO-ver-

dachte gebieden vaak sterk uiteen of 

waren soms zelfs tegenstrijdig. Dat 

wilden we anders. Professioneler 

en gestandaardiseerd. En daarvoor 

richtten Havenbedrijf Rotterdam, 

Schiphol, Rijkswaterstaat, ProRail 

samen met TenneT en Gasunie 

SIVOON op.” 

Waarom is het zo belangrijk 
dat de infrapartijen de han-
den ineenslaan?
“In het geval van SIVOON: de zes 

partijen werken heel nadrukkelijk 

op nationaal niveau samen. Veilig-

heid in de ondergrond is name-

lijk een nationaal probleem. Van 

Terneuzen tot aan Delfzijl: overal 

is tijdens de wereldoorlogen wel er-

gens gebombardeerd of gevochten. 

Er is een heel netwerk van externe 

partijen waarmee wordt samenge-

werkt, zoals gemeenten. 

Daarnaast vonden we het belang-

rijk om aansluiting te vinden bij 

de wetenschap. Dat is een van de 

redenen dat SIVOON onderdeel van 

NGinfra is geworden. Sowieso geldt 

dat je door samenwerking sneller 

verder kunt komen en makkelijker 

als opdrachtgevers gezamenlijk 

invloed uit kunt oefenen om dingen 

te veranderen.” 

Heb je daar een voorbeeld 
van?
“Vanuit Havenbedrijf Rotterdam 

raakte ik met collega’s binnen 

NGinfra betrokken bij onderzoeks-

voorstellen voor de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek, kortweg NWO. Het 

ging daarbij om de vraag hoe we de 
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infrastructuur gereed kunnen ma-

ken voor de toekomst. Daar kwam 

open strategizing naar voren. Waarbij 

bijvoorbeeld de spoorbeheerder, 

wegbeheerder en havenbeheerder 

kijken naar wat er de komende twin-

tig jaar moet gebeuren en hoe ze dat 

vroegtijdig en slim op elkaar af kun-

nen stemmen en eventueel kunnen 

combineren. Ik heb zelf ooit wegen 

vernieuwd in het havengebied. Daar 

ben ik drie jaar mee bezig geweest. 

Nog geen week nadat het project 

was afgerond, stond het waterlei-

dingbedrijf voor de deur. Of ze even 

de weg mochten openbreken, om 

onderhoud aan hun leidingen uit te 

voeren. Dat moeten we vóór willen 

zijn.” 

Wat heb je in al die jaren ge-
leerd over samenwerken?
“Dat succesvolle samenwerking vier 

randvoorwaarden kent. In de eerste 

plaats eenheid van doelstelling 

en visie. Iedereen moet hetzelfde 

nastreven. Het tweede is aandacht 

voor de mensen die erbij betrokken 

zijn. Wat is hun rol? Wat zijn hun 

motieven? Als derde is vertrouwen 

belangrijk. Met SIVOON werkten 

we samen met een aantal onder-

zoeksbureaus. We merkten dat 

zij op sommige momenten bang 

waren om informatie te de-

len. Dat is begrijpelijk 

vanwege commer-

ciële belangen. 

Maar dat moet 

je dan wel 

bespreekbaar 

kunnen ma-

ken. Vertrou-

wen is daarbij 

cruciaal. En 

als laatste heb 

je natuurlijk mid-

delen nodig. Geld, 

tijd, kennis of bijvoor-

beeld databases als dat aan 

de orde is.”

Hoe kijk je terug op jouw tijd 
bij NGinfra?
“Als heel interessant, vooral met 

het oog op de samenwerking tussen 

al die verschillende partijen. Het 

samenbrengen van gelijkgestemden 

die kennis met elkaar delen, is zo 

oud als de mensheid. Dat wat wij 

doen is niet uniek. In mijn tijd als 

consultant, voordat ik bij Haven-

bedrijf Rotterdam terechtkwam, 

moest ik voor mijn werk vaak naar 

Egypte. Daar stuitte ik op het ver-

haal van de grote Bibliotheek van 

Alexandrië, uit de tijd van 300 voor 

Christus. De haven van Alexandrië 

was toentertijd een heuse main-

port. Van over de hele wereld kwa-

men daar schepen aan. Elk schip 

werd door een soort douane gecon-

troleerd. En weet je waarop? Op de 

aanwezigheid van boeken die nog 

niet in de bibliotheek stonden. Als 

ze een boek vonden dat ze nog niet 

hadden, dan vorderden ze dat en 

schreven ze dat over. De kopie ging 

de bibliotheek in en het origineel 

ging weer terug naar het schip. Zo 

werd dus alle kennis van de wereld 

op één plek verzameld, waarvan-

uit het ook weer gedeeld werd. In 

feite is dat ook wat NGinfra doet: 

het creëren van een hotspot voor 

kennis, maar dan specifiek op het 

gebied van infrastructuur.”

En welke kennis neem jij 
mee?

“Ik vind de recente 

discussie over Brede 

Welvaart, die binnen 

NGinfra is geagen-

deerd, persoonlijk 

erg interes-

sant. Waarbij 

wordt gesteld 

dat welvaart en 

welzijn samen-

hangen met héél 

veel verschillende 

componenten, waaron-

der infrastructuur. Goede 

infrastructuur is nodig voor en 

draagt bij aan welvaart. Dat is een 

actueel onderwerp en speelde ook 

al in de klassieke oudheid. Iemand 

die dit namelijk heel goed begreep 

en in de praktijk bracht, was koning 

Asoka van het Mauryaanse Rijk, 

wat nu India is. Dan hebben we het 

ook weer over zo’n 2300 jaar gele-

den. Jarenlang voerde hij oorlog om 

andere volkeren te veroveren, totdat 

hij zich bekeerde tot het boed-

dhisme. Hij kreeg toen een andere 

visie op leiderschap en zette vol in 

op de ontwikkeling van de maat-

schappij en cultuur. Hij bedacht 

dat er wegen nodig waren voor de 

uitwisseling van kennis en tradities 

tussen de verschillende inheemse 

bevolkingsgroepen. Dus hij bouwde 

een zeer uitgebreide wegeninfra-

structuur, inclusief de complete 

rambam eromheen. Hij plantte 

bomen, zodat men niet in de ver-

zengende hitte hoefde te reizen. Hij 

bouwde op regelmatige afstanden 

slaapplaatsen en ziekenhuizen, voor 

mens én dier. Kortom: hij zag in dat 

je voor een hoogstaande cultuur, 

hoogstaande infrastructuur nodig 

hebt. Zodat men onderling kennis 

en ervaringen kan uitwisselen. Elke 

beschaving kent zijn eigen uitda-

gingen, maar in de kern komt het 

volgens mij allemaal op hetzelfde 

neer. Want nu zijn het geen dieren-

ziekenhuizen die we nodig hebben 

voor onze paarden, maar laadpalen 

voor onze elektrische auto’s.”

‘Goede 
infrastructuur is 
nodig voor en 
draagt bij aan 

welvaart’
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Van kortere ketens is geen sprake

Logistieke stromen  
denderen door  
ondanks corona
De coronacrisis zou logistieke ketens korter hebben gemaakt en er zou een 
verschuiving plaatsvinden naar productie op eigen bodem. Roland Verbraak, 
algemeen manager van GVT Group of Logistics, en Pieter de Waard, corporate 
strateeg bij Havenbedrijf Rotterdam, ontkrachten die zienswijze. “Tot nu toe denderen 
de logistieke stromen volop door.”  AUTEUR RONALD BRUINS

Het goederenvervoer per trein van en naar China laat indrukwekkende groeicijfers zien. Beeld ANP
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D
e coronacrisis is voor 

veel bedrijven in de 

transport en logistiek 

disruptief, constateerde 

ING recent nog in een rapport. ‘De 

komst van internet of things en 

mobiel internet hebben intercon-

nectiviteit mogelijk gemaakt. 

Onder invloed van de coronacrisis 

zal deze trend zich versterkt door-

zetten. De klassieke supply chain, 

waarbij het gaat om standaard 

goederenstromen tussen verlader, 

fabrikant/producent, groothandel 

en detailhandel worden vervangen 

door een netwerk waarin iedereen 

namens iedereen kan optreden in 

de keten. Alle beschikbare capaci-

teit, zowel particulier als zakelijk 

zal worden gebruikt om de goede-

ren bij de consument te krijgen. 

Elk product vindt zijn eigen weg 

naar de uiteindelijke klant. De 

verwachting is dat de grens tussen 

de particuliere en zakelijke markt 

steeds meer zal vervagen.’ 

Even verderop in het rapport: ‘De 

corona-uitbraak en de wereldwijde 

impact daarna op supply chains 

legt druk op alle schakels in de 

ketens. Samenwerking en partner-

ships worden getest.’ 

Mismatch vraag en aanbod 
De Waard houdt het hoofd koel. 

“Er werd tijdens de coronacrisis, 

zeker in het begin, gezegd dat de 

logistieke ketens ‘niet werkten’, 

maar niets is minder waar. De 

logistiek is bij ons als Havenbe-

drijf Rotterdam en op Schiphol 

goed blijven doorwerken. Wel is 

het zo dat een mismatch tussen 

vraag en aanbod meteen leidt tot 

een probleem. Een fabriek die 

bijvoorbeeld medische mondmas-

kers produceert kan niet uit het 

niets aan een exploderende vraag 

voldoen. Het is te makkelijk om te 

zeggen dat de logistieke keten niet 

werkt. Om de mismatch tussen 

vraag en aanbod op te vangen, en 

die discussie is wel op de rit, zou 

een grotere strategische voorraad 

aangehouden kunnen worden. 

Zeker als snelheid van de beschik-

baarheid van bepaalde goederen 

cruciaal is. Deze safety stock is er 

in vele verschijningsvormen. In 

warehouses, maar ook in de vorm 

van een ‘drijvende voorraad’ van 

goederen die onderweg zijn naar 

een haven. Let wel, deze discussie 

ging alleen over medische goede-

ren en dat is maar een klein deel 

van de totale goederenstroom in 

Nederland. Sourcing is over het 

algemeen niet significant anders 

geworden.”

Wel wordt er in de logistiekwereld 

gesproken over kortere ketens, 

maar dan vooral vanuit duurzaam 

oogpunt, ziet De Waard. “Hoe 

kunnen we minder CO
2
 uitstoten? 

De perceptie is dat kosten vooral 

leidend zijn in de logistiek, maar 

de aandacht is groeiende voor de 

praktische toepassing van de sus-

tainable development goals van de 

Verenigde Naties. Het afrekenen 

op deze SDG’s of andere duur-

zaamheidsdoelen kan op termijn 

wel zijn effect op globalisering 

hebben.” 

De Waard ziet dat de trein als 

vervoermodaliteit tussen China 

en Noordwest-Europa snel aan 

populariteit wint. “Zeevracht gaat 

langzamer. Luchtvaart is duurder 

en point to point. Daar tussenin 

zit het goederenvervoer per trein 

waarvan de omvang van en naar 

China indrukwekkende groeiper-

centages laat zien. Het is daarmee 

geen concurrent van zeevaart, 

maar meer een aanvullende optie 

en wellicht voor ladingeigenaren 

een welkome aanvulling in de mix 

van vervoersmogelijkheden. Hoe 

beter we als Havenbedrijf zijn ont-

sloten via lucht, trein en zee, hoe 

aantrekkelijker we zijn voor bedrij-

ven die zich in Nederland willen 

vestigen. Kortom, de modaliteiten 

vullen elkaar aan.” 

Treinverbinding naar Chengdu
Dat Verbraak voorstander is van 

goederenvervoer per trein, behoeft 

weinig uitleg. ‘Zijn’ bedrijf GVT 

opende in 2005 Railport Brabant 

en legde vanuit daar een verbin-

ding naar de Rotterdamse ha-

ven. Maar Verbraak ging verder, 

zoals ook te zien is in een van de 

VPRO-televisieaf leveringen van 

De wereld van de Chinezen. In 

2016 kwam er een rechtstreekse 

treinverbinding vanuit Tilburg 

naar de miljoenenstad Chengdu in 

Railport Brabant in Tilburg waar slow and fast moving consumer goods uit China worden opgeslagen totdat deze klaar 

zijn voor verdere distributie. Beeld ANP/Branko de Lang
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China. “Wegtransport heeft voor 

langere afstanden niet meer de 

toekomst. Laden en lossen bij een 

magazijn moet binnen twee uur 

gebeuren en je kunt maar kleine 

hoeveelheden per keer vervoeren. 

Ook de CO
2
-uitstoot telt mee voor 

grote multinationals zoals Dell en 

Lenovo, die hier hun consumenten 

willen bereiken. Er kunnen grote 

volumes op de trein en dat willen 

ze ook. De fabrieken zijn namelijk 

leidend en de productie die ze daar 

hebben moet bij de fabrieken weg. 

Ze moeten door. Hier in Tilburg 

slaan we slow en fast moving consu-

mer goods op totdat deze klaar zijn 

voor verdere distributie.” 

Zeetransport van China naar Ne-

derland neemt ongeveer 55 dagen 

in beslag, de trein doet er 15 dagen 

over. “Een treintransport bevat 28 

miljoen euro aan goederen. Hoe 

sneller je de goederen op hun plek 

van bestemming hebt en aan de 

man kunt brengen, hoe beter het 

is.” Verbraak ziet een rooskleurige 

toekomst voor treinen. “We heb-

ben onze verbinding samen met 

Rotterdam opgezet. We noemen 

het ook de Chengdu-Tilburg-Rot-

terdam-Express. Nu nog moeten 

we op meerdere plekken van loco-

motief wisselen, vanwege uiteen-

lopende soorten spoor. De landen 

op de route zijn in gesprek om dat 

te verbeteren, zodat de treinen 

ongestoord kunnen doorrijden, 

inclusief de douanechecks. Ook in 

China.” 

Daarnaast speelt dat goederen-

treinen vanaf 2030 langer mogen 

worden. “Treinen die 740 meter 

lang kunnen worden, hebben ook 

rangeerterreinen van die lengte 

nodig. Daar is ProRail nu mee 

bezig.” Als laatste noemt Verbraak 

de opstopping in het Suezkanaal. 

“Daardoor is het aantal aanvragen 

voor spoor vertienvoudigd.” 

Europese logistieke hub
China investeert in totaal negen-

honderd miljard Amerikaanse dol-

lar in spoorverbindingen, wegen, 

havens, pijpleidingen en com-

municatienetwerken. Een enorm 

investeringsplan met als doel de 

handel tussen China en de rest 

van de wereld te bevorderen. De 

Waard: “Het is vooral een visie op 

hoe de handel beter gefaciliteerd 

kan worden, waarbij China net zo 

afhankelijk is van ons als wij van 

hen. Het is logisch dat het land 

met de grootste productiecapaciteit 

meer wegen zoekt om die pro-

ducten af te zetten. De Zijderoute 

zorgt zo voor meer verbindingen 

van A naar B.” Aansluitend stelt 

De Waard dat de fijnere distributie 

in Europa meer f lexibiliteit vraagt. 

“De grootste kranen en de diepste 

wateren alleen zijn niet genoeg, 

want die massaal aangevoerde 

containers moeten ook weer verder 

worden vervoerd. De EU zou in dat 

licht de focus meer moeten heb-

ben op short sea-verbindingen en 

de binnenvaart.” 

GVT is onderdeel van de Nieuwe 

Zijderoute zou je kunnen zeg-

gen. Een trein met 41 containers 

vertrekt drie of vier keer per week 

naar Chengdu en overbrugt een 

Bart Kuipers: “De langetermijneffecten die ik nu voor me zie als gevolg van de coronacrisis zijn: korte ketens, meer voorraden en de verplaatsing van de productiecapaciteit van China naar Europa.” 
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afstand van 10.947 kilometer. Ook 

treinen uit Xian en sinds kort Nan-

jing komen aan en vertrekken uit 

Tilburg. Verbraak: “De snelheid 

waarmee de Chinezen inspringen 

op ontwikkelingen is enorm. Ze 

willen de kust van China met het 

binnenland verbinden, maar dus 

ook dat binnenland weer met ons 

in Europa. Voor die ontwikkeling 

moeten we niet angstig zijn, maar 

deze moeten we juist omarmen. 

Als Nederland kunnen we niet al-

leen meespelen met de haven van 

Rotterdam en Schiphol, maar ook 

via het spoor. Dat vraagt vernieu-

wingen van het spoor, vooral om 

ervoor te zorgen dat we zo min 

mogelijk onderbrekingen hebben. 

Uiteindelijk ben je dan een heel 

grote Europese logistieke hub waar 

de vervoersmodaliteiten van spoor, 

luchtvaart en haven samenwerken. 

Dat geeft ook een enorme econo-

mische boost aan Nederland.”

Data als toegevoegde waarde 
De Waard noemt nog de trend van 

digitalisering. “Waar vroeger het 

hebben van fysieke infrastructuur 

leidend was bij de keuze voor een 

haven, zie je dat de informatie-

voorziening een belangrijkere rol 

gaat spelen. Waar zijn de goederen 

op welk moment? Hoe laat kan 

ik ze ophalen? Hoe lang duurt de 

overslag? Wat is de temperatuur 

in de containers? Enzovoorts. 

Terminals in onze haven zijn in 

private handen, dus die digitali-

sering proberen we samen met 

die private ondernemingen vorm 

te geven. Daar moeten we wel 

goed induiken, want louter data 

verzamelen om het data verza-

melen is onzinnig. Gebruikers 

van de haven moeten er echt iets 

mee kunnen en er de toegevoegde 

waarde van inzien.”

Dr. Bart Kuipers, haveneconoom Erasmus Center  
for Urban, Port and Transport Economics

“Ik geloof heel erg in de 
kracht van korte ketens”

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de langetermijngevolgen van 
de coronacrisis op logistieke ketens. Dat stelt dr. Bart Kuipers, als haveneconoom 
werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Toch zijn er een aantal brede 
maatschappelijke trends die door de coronacrisis in een versnelling raken. Daarvan 
is het klimaatvraagstuk een heel belangrijk voorbeeld.” AUTEUR MARTIJN SLOT

De haven van Rotterdam. Beeld Havenbedrijf Rotterdam
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K
uipers onderscheidt de ef-

fecten van de coronacri-

sis in drie categorieën: 

directe-, indirecte- 

en langetermijneffecten. 

“Een direct effect is dat als 

gevolg van de lockdowns 

havens dichtgingen. Het 

tekort aan containers is 

een indirect effect. Consu-

menten maakten minder ge-

bruik van diensten en gaven 

meer uit aan producten via 

e-commerce. Door de wereld-

wijde sluiting van havens en het 

tekort aan containers, is er sprake 

van enorme achterstanden. Wat er 

vervolgens gebeurde in het Suezkanaal 

reken ik ook tot een indirect effect. Schepen 

zijn nog nooit zo vol beladen geweest en de effecten 

van de wind waren daarom ook nieuw. Je ziet nu dat 

heel grote schepen voor het eerst 85 tot 90 procent zijn 

beladen. Dat zijn records.”

Onduidelijkheid
De langetermijneffecten zijn vooralsnog onduidelijk, 

benadrukt Kuipers. “Er valt nog weinig over te zeggen. 

Zie het als de opkomst van China. In 1978 ging daar de 

markt open en pas na twintig jaar begon je China terug 

te zien in de statistieken. Het zijn allemaal processen 

voor de lange termijn. Nog een voorbeeld van zo’n lan-

getermijnproces, eentje dat nu gaande is, is de-globalise-

ring. Dat zie je terug doordat het aandeel van handel in 

het BBP afneemt. Die ontwikkeling begon na de vorige 

economische crisis in 2008 en daarvan zie je nu pas 

de resultaten. De langetermijneffecten die ik nu voor 

me zie als gevolg van de coronacrisis zijn: korte ketens, 

meer voorraden en de verplaatsing van de productie-

capaciteit van China naar Europa. Maar de resultaten 

daarvan kan je pas waarnemen vanaf 2023. Dit jaar en 

volgend jaar staan nog in het teken met de kortetermijn-

effecten van de coronacrisis. De grote chaos.”

Kracht van kortere ketens
Kuipers gelooft in de kracht van korte ketens, zo geeft 

hij te kennen. “Het huidige model van globalisering is 

absoluut niet duurzaam. Als je duurzaam wilt worden, 

moet je ook dat model veranderen. 

Bijvoorbeeld met kortere ketens. Al 

zitten daar ook grenzen aan. Je 

hebt producten die niet kun-

nen zonder bepaalde techno-

logische infrastructuur. De 

productie van een mobiele 

telefoon is niet mogelijk 

in Zuid-Holland, dat kan 

eigenlijk alleen in China 

vanwege de kennis en de in-

frastructuur daar. Hetzelfde 

geldt voor ASML. Daarvoor 

ligt in Veldhoven de ideale in-

frastructuur. Het verplaatsen van 

een dergelijke productiecapaciteit 

en het hele web van toeleveranciers 

duurt misschien wel vijf jaar. Misschien 

is het zelfs onmogelijk.”

“Toch zie ik het voor me dat Chinese toeleveranciers 

zich ook gaan vestigen in Europa. Het maken van een 

trui kan ook in Bulgarije of Oekraïne. In die landen 

zijn de lonen ook nog aantrekkelijk. In Italië zijn ook 

veel Chinezen gekomen om daar kleding te maken. Het 

businessmodel van bijvoorbeeld Alibaba is absoluut niet 

duurzaam. Dat je voor een paar euro een product uit 

China kan halen, dat met een vliegtuig wordt verstuurd 

en een paar dagen op de deurmat ligt, past niet meer. 

Dit roept steeds meer weerstand op, ook vanuit de maat-

schappij, en wordt mogelijk een stuk lastiger als er een 

Europese grenstaks komt, mede gerelateerd aan duur-

zaamheid. De coronacrisis is hierin een aanjager.” 

Voedingsindustrie als voorbeeld
Volgens Kuipers zijn er verschillende voorbeelden van 

markten waar kortere ketens hun waarde bewijzen. “Je 

ziet het duidelijk terug in de voedingsmiddelenindus-

trie. In Zuid-Holland, waar ik woon, is een winkel die 

de producten rechtstreeks bij de boeren in Zuid-Holland 

haalt. De keten heet dan ook ‘Rechtstreex’. Daar zit geen 

grootschalig distributiecentrum meer tussen, zoals 

bij een grote supermarkt. Vanuit consumenten komt 

ook steeds meer waardering voor lokaal. Zij spelen dus 

ook een grote rol in deze ontwikkeling. Mijn dochter is 

bijvoorbeeld bijna een kloon van Greta Thunberg. Zij is 

veganistisch en denkt wel twee keer na voordat zij het 

‘Toch zie ik het 
voor me dat Chinese 
toeleveranciers zich 

ook gaan vestigen in 
Europa’
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vliegtuig pakt. Je hebt steeds meer Greta 

Thunbergs. De zoomgeneratie heet dat 

tegenwoordig, ook wel bekend als Gen 

Z. Zij hebben andere consumptie-

patronen en zijn zich in grotere 

mate bewust van wat er schuil-

gaat achter productieproces-

sen.”

Rol van China neemt af
Conclusies trekken wat de 

langetermijneffecten van de 

coronacrisis op de logistieke 

ketens zijn, kan Kuipers nog 

niet. Wel ziet hij een versnelling 

in een aantal maatschappelijke 

trends. “De afhankelijkheid en rol 

van China neemt af. De sterkste groei 

ligt achter ons. De import van goederen 

uit Azië valt niet weg, maar wordt wel 

minder. Zeker als we de circulaire 

economie serieus gaan nemen 

en we de klimaatdoelstellingen 

willen halen uit het klimaat-

akkoord van Parijs. 

De grootste groei van het 

maritiem transport is voor-

bij. Er is nu sprake van een 

inhaaleffect. Er worden 

in Rotterdam op jaarbasis 

veertien miljoen containers 

vervoerd en dat worden 

er in de komende tien jaar 

zeker geen twintig miljoen. 

Misschien zitten we nu al wel 

aan de piek. Het grote alternatief 

wordt transport via het spoor.”

De spoorverbinding met China betekent zeker niet het einde van de Rotterdamse haven. Wel is de grootste groei volgen Kuipers voorbij. 

Beeld Havenbedrijf Rotterdam/Danny Cornelissen

‘De grootste 
groei van het 

martiem transport 
is voorbij’



Peter Heij, voorzitter van Studiegroep 
Ruimtelijke inrichting landelijk gebied:

‘Cocreatie is  
het antwoord op 
woekeren met ruimte’
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Peter Heij, consultant bij de adviesgroep ABDTOPConsult, ziet cocreatie op regionaal 
niveau als dé oplossing om te woekeren met de ruimte die er is in Nederland. Heij 
presenteerde als voorzitter van Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied 
een rapport met de toepasselijke titel Kiezen én delen. “Je kunt niet onder de 
gezamenlijkheid van polderen uit.”  AUTEUR RONALD BRUINS

T
ijdens een debat over het rapport van de com-

missie-Remkes over stikstof zette de Tweede 

Kamer via een motie de regering aan het werk 

om een studiegroep voor het landelijke gebied te 

creëren. Deze studiegroep onder leiding van Heij moest 

‘concrete, samenhangende en doorgerekende beleids-

opties schetsen, waarbij in ieder geval aandacht wordt 

besteed aan vitalisering van het platteland, de ruimte-

lijke inrichting van het platteland’ en nog aantal andere 

vraagstukken. De studiegroep ging aan de slag en kwam 

april 2021 met haar rapport. ‘Ruimte is schaars in ons 

land en de ambities zijn hoog’, schrijft de studiegroep. 

Niet alles kan en Niet alles kan overal waren de titels van 

de rapporten van de commissie-Remkes. Het is dus 

woekeren met ruimte. De studiegroep draagt 

mogelijkheden aan om daarmee om te 

gaan. “Kiezen én delen is de titel die 

wij onze rapportage meegeven”, zegt 

Heij. “Multifunctionaliteit van het 

gebruik van de ruimte in het lande-

lijk gebied moet het uitgangspunt 

zijn, maar kan niet alle vragen om 

ruimte invullen. Er moeten daar-

om indringende keuzes worden 

gemaakt in het landelijk gebied.”

Water en bodem als startpunt 
De studiegroep komt met inrichtings-

principes voor het landelijke gebied. Het 

startpunt voor de studiegroep is het fysieke 

systeem van water en bodem. “Maak dat leidend 

voor de keuzes in landgebruik. Het ruimtegebruik 

volgt de fysieke structuur van bodem en water en niet 

andersom. Deel het landelijk gebied multifunctioneel in 

als het kan. Bijvoorbeeld door functies zoals recreatie en 

wonen te combineren.” Dat zijn ‘goede buren’ zoals ze in 

het rapport worden genoemd. ‘Creëer daar synergie en 

verweef ze’, staat in het rapport. Minder goede buren, zo-

als intensieve veeteelt en Natura 2000-natuurgebieden, 

moet je juist uit elkaar halen, stelt de studiegroep. Heij: 

“Dat kan door het gesprek aan te gaan om te kijken of je 

de puzzel samen met de betrokkenen partijen rond kan 

maken. Daarbij pleiten we ook voor een actiever grondbe-

leid van het Rijk, zodat ruimte ontstaat om te schuiven.” 

Nederland is niet af 
“We hebben gedacht dat Nederland af was”, memoreert 

Heij. “Na de Tweede Wereldoorlog zette het Rijk met 

het ministerie van VROM de lijnen voor de ruimtelijke 

inrichting uit. Eind vorige eeuw en begin deze eeuw zag 

je dat omslaan en werd ruimtelijke ordening gedecen-

traliseerd. In 2013 kantelde dat beeld weer, omdat we 

zagen dat er grote opgaven zoals de energietransitie 

en klimaatadaptatie op ons afkwamen. We kwamen 

erachter: Nederland is helemaal niet af. En we kwamen 

erachter dat we een woningentekort hadden opgelopen, 

mede doordat er in de periode van en na de financiële 

crisis weinig was geïnvesteerd in de bouw. Ook werd 

een tijdlang minder geïnvesteerd in de aanleg van infra-

structuur. Nu is het vanwege de schaarste aan ruimte en 

een overvloed aan opgaven echt woekeren met ruimte. 

Dat het schuurt, merk je aan alle kanten. Van 

de veenkoloniën in Drenthe waar bewoners 

geen windmolens willen tot aan distri-

butiecentra en datacenters op plaatsen 

waar eigenlijk het beste landbouw 

kan plaatsvinden.” 

Wat zijn de belangen? 
Ook de infrasector heeft met dat 

fenomeen te maken. Heij: “Van de 

Markermeerdijk waar weerstand 

bestaat tegen dijkversterking tot 

vraagtekens bij de luchthaven in 

Lelystad of de Blankenburgtunnel. De 

dynamiek in de samenleving zien we 

ook vertaald in druk op de infrastructuur. 

Terwijl Nederlanders wel voor een open samenle-

ving zijn, waarin ze hun vervoersmodaliteit per situatie 

willen kunnen kiezen.” 

Heij en de studiegroep keken naar hoe overheden kun-

nen omgaan met de diverse claims op grond. “Daar on-

derscheiden we nationale, regionale en lokale belangen 

die je moet zien af te stemmen. Je kunt als individuele 

overheid, departement of provincie niet meer zeggen: 

wij gaan erover of we gaan er niet over. Het is meer dat 

we er gezamenlijk over gaan en je dus de interactie moet 

opzoeken om te zien wat de belangen van de ander zijn. 

Dat is nog niet zo makkelijk, omdat partijen ieder hun 

eigen budget en verantwoordingslijnen hebben, maar 

we kunnen niet anders dan nieuwe vormen van samen-

werken zoeken. Anders loopt het vast. Hoe we tot die 

nieuwe vormen komen, zal een weg zijn van vallen en 

‘We bepleiten actiever 
grondbeleid van het 
Rijk, zodat ruimte 

ontstaat om te 
schuiven’
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opstaan. Dit biedt volgens de studiegroep in regionaal 

verband het meeste perspectief. Op de Veluwe spelen nu 

eenmaal heel andere zaken dan in Noord-Holland.” 

Provincies als regisseur 
Het rapport gaat ook in op de rolverdeling 

tussen overheidslagen. ‘Provincies zijn 

regisseur van het omgevingsbeleid op 

regionale schaal en geven vorm aan 

de benodigde samenwerking van alle 

overheden en maatschappelijke partij-

en’, staat in het rapport. “Een actieve 

rol van het Rijk is nodig om te borgen 

dat de opgaven integraal en in logisch 

samenhangende deelgebieden worden 

opgepakt.” Aansluitend roept Heij infrabe-

heerders op om zich te melden bij het maken 

van de regionale gebiedsplannen. “Wees goed 

in de verbinding leggen en zoek de aansluiting bij de 

regionale plannen. Zodat je niet verrast wordt en het be-

lang van een goede infrastructuur al in een vroegtijdig 

stadium mee wordt genomen. Wees een reisgenoot bij 

het maken van de plannen, want dan zul je zien dat die 

plannen ook beter worden. Dat er bijvoorbeeld rekening 

wordt gehouden met het feit dat het op bepaalde locaties 

lastig kan zijn om de drinkwatertoevoer te organiseren. 

Per gebied moet in samenwerking tussen overheden en 

maatschappij een gebiedsplan worden opgesteld. Bij elk 

gebiedsplan hoort ook een investeringsplan. Hierbij is 

het van belang dat alle betrokken partijen hun 

financiële middelen inbrengen om de plan-

nen te kunnen waarmaken. “ 

Creativiteit in gebiedsplannen 
Dat gebiedsplan mag best creativiteit 

bevatten, vindt Heij. “Zoals je ziet 

bij de ondertunneling van de A2 in 

Maastricht, waarbij op verzoek van de 

gemeente lokale afslagen worden gecre-

eerd. Dat levert een unieke dubbele tun-

nel op. Of denk aan de N14 bij Voorburg. 

Het duurde eindeloos voordat deze nood-

zakelijke rondweg er kon komen. Uiteindelijk 

kwam er een ondergronds traject waarbij de extra 

kosten voor Rijkswaterstaat werden gedekt door de bouw 

van woningen er bovenop. De gemeente stelde de grond 

om niet beschikbaar, maar kreeg daar een tunnel voor 

terug. Ik geloof in dat soort cocreatie. Dan komt creativi-

teit en kennis van Rijkswaterstaat of een van die andere 

partijen bovendrijven, als ze goed aangesloten zijn. In een 

klein land als Nederland, waar we moeten woekeren met 

de ruimte die we hebben, is dat de weg naar de toekomst.”

Marken, waar de inpassing van dijkverhoging ten behoeve van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening de nodige spanningen met de bevolking opleverde. Beeld …

‘De dynamiek in de 
samenleving zien we 

vertaald in druk op de 
infrastructuur’
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SAVE THE DATE
18 november InfraTrends 2021

We zien u graag bij hét congres over infrastructuur, dat 
cross sectoraal over de netwerken heen kijkt, in WTC 

Rotterdam. Met bestuurders, strategen en managers van 
onder andere Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, 

Rijkswaterstaat, Schiphol Group en Vitens.

M e e r  o v e r  h e t  p r o g r a m m a , 
d e  s p r e k e r s  e n  d e  s p e c i a l e  s e s s i e s  
v i a  w w w . n g i n f r a . n l  e n  v i a  L i n k e d I n
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Bundel ‘Shaping an inclusive energy transition’

Energietransitie is meer 
dan ‘ontkolen’ van het 
energiesysteem

Windmolenpark in Flevoland. 

Het energiesysteem is een 

veelkoppig monster dat alleen 

getemd kan worden als we de 

verschillende dimensies ervan 

herkennen en ons bewust zijn 

van de samenhang op verschil-

lende schaalniveaus en tijd-

schalen en van de spanningen 

tussen verschillende waarden. 

Beeld Provincie Flevoland
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De ontwikkeling van slimmere en duurzamere energiesystemen is geen doel op 
zich. Het gaat om een hoger doel: helpen ervoor te zorgen dat schone energie 
betrouwbaar, beschikbaar en betaalbaar is en blijft voor alle geledingen van 
de samenleving. Dat was de gedachte achter het initiatief van Margot Weijnen, 
wetenschappelijk directeur van NGinfra en hoogleraar energiesystemen aan de TU 
Delft, om een wetenschappelijke bundel samen te stellen met artikelen die vanuit 
diverse invalshoeken de energietransitie belichten. AUTEURS MARGOT WEIJNEN, MARIAN VAN DEN AKKER

H
et idee voor deze bundel ontstond tijdens 

een symposium dat Weijnen in september 

2018 organiseerde ter gelegenheid van de 

inauguratie van haar collega Zofia Lukszo als 

hoogleraar Smart Energy Systems aan de TU Delft. De 

sprekers op dat symposium benadrukten dat het onder-

zoek naar slimmere en duurzamere energiesystemen 

raakt aan alle facetten van onze samenleving. Toegang 

tot energie is essentieel voor de economie; zonder ener-

gie geen productie en geen business. Maar energie is 

ook van cruciaal belang voor het welzijn en welbevinden 

van mensen in een samenleving. Zonder toegang tot 

energiediensten kunnen mensen nauwelijks 

deelnemen aan de moderne samenleving 

en bijdragen aan de economie. Met 

andere woorden: de energietransitie 

gaat over veel meer dan het ‘ont-

kolen’ van het systeem. De echte 

uitdaging is ervoor te zorgen dat 

niemand achterblijft.

Complex systeem
Ons energiesysteem is complex, 

met verschillende energiedra-

gers, verschillende productieke-

tens, verschillende gebruiksfunc-

ties en heel veel gebruikers. Het is 

ook een systeem met een complexe 

aansturing door heel veel actoren, 

elk met hun eigen waarden en belan-

gen. Niet al die actoren opereren op hetzelfde 

schaalniveau en met dezelfde tijdhorizon. Kortom, een 

complex systeem dat continu in beweging is door ope-

rationele en strategische besluiten van de actoren met 

effecten in de eigen invloedsfeer, elders in het energie-

systeem en op andere actoren. 

Die complexiteit heeft tot gevolg dat de energietransitie 

niet iets is dat je kunt ontwerpen aan de tekentafel. De 

artikelenbundel heeft echter bewust de naam Shaping 

an inclusive energy transition gekregen; ‘shaping’ om 

aan te geven dat er gecoördineerde inspanning nodig is 

om de energietransitie vorm te geven, met aandacht en 

respect voor waarden die we als samenleving belangrijk 

vinden, inclusief sociale en ethische waarden als gelijk-

heid en rechtvaardigheid. 

Het besturen van ‘het’ energiesysteem kunnen we niet 

centraliseren of overzichtelijk ophakken in onderdelen. 

Immers energie is overal. Veel nationale overheden 

hebben een ministerie voor energie (en er zijn veel 

landen met afzonderlijke ministeries voor 

olie, kolen, kernenergie et cetera), maar 

tegelijkertijd hebben de ministe-

ries die het beleid maken voor 

transport, landbouw, industrie, 

woningbouw, milieu et cetera 

enorme impact op het energie-

systeem. Een van de uitda-

gingen is om in het kader 

van de energietransitie al 

die silo’s van besluitvorming 

consequent en consistent te 

richten op het gezamenlijke, 

sectoroverstijgende doel van de 

energietransitie.

Het feit dat hét energiesysteem niet 

bestaat, is niet het enige complexe aan de 

energietransitie. Dé energietransitie bestaat 

namelijk ook niet. Elk land start vanuit een andere 

situatie, met zijn eigen mix van energiebronnen, zijn 

eigen infrastructurele erfgoed en zijn eigen economi-

sche structuur. En dan hebben we het nog niet over de 

culturele verschillen tussen landen, die medebepalend 

zijn voor besluitvorming en bestuur én voor het gedrag 

van inwoners en hun energiegebruik.

De echte 
uitdaging is 

ervoor te zorgen 
dat niemand 
achterblijft
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Het fundament
De artikelen in de bundel Shaping 

an inclusive energy transition 

verkennen vanuit vier invalshoe-

ken oplossingsrichtingen voor 

een duurzaam en inclusief 

energiesysteem. Het eerste 

deel van de bundel gaat over 

de fundamenten waarop de 

energietransitie wordt ge-

bouwd: de normen en waar-

den die we als samenleving 

met ons meedragen en in 

onze historische infrastructuur 

hebben verankerd. De eerste 

bijdrage gaat in op de evolutie van 

infrastructuur in onze contreien, in 

het bijzonder de energie-infrastructuur. 

De auteurs beschrijven hoe die infrastructuur 

als weefsel van onze samenleving steeds meer onder 

spanning komt te staan door een groeiende mismatch 

tussen de neoliberale inrichtingsprincipes en nieuwe 

maatschappelijke waarden en prioriteiten. In de overige 

twee bijdragen worden prominente waarden en span-

ningsvelden uitgelicht. Energierechtvaardigheid wordt 

beschreven als een belangrijk concept dat kan helpen 

om onderliggende waarden en waardenconf licten te 

identificeren. De laatste bijdrage kiest een filosofische 

invalshoek en betoogt dat de energietransitie en het kli-

maatbeleid ten diepste raken aan de existentiële kwestie 

van de verhouding van de mensheid met onze planeet. 

Met andere woorden, in de energietransitie kunnen we 

niet voorbijgaan aan morele en religieuze waarden.

Innovatie
In het tweede deel staat de technologie 

centraal. Binnen het bijna onaf-

zienbare veld van technologische 

innovaties in het energiesys-

teem worden twee prominente 

ontwikkelingen uitgelicht: 

aan de ene kant de groot-

schalige ontwikkeling van 

groene waterstof met een 

intercontinentale infra-

structuur voor waterstof-

transport, en aan de andere 

kant de ontwikkeling van 

slimme elektriciteitsnetwer-

ken op een manier die lokale 

gemeenschappen actief betrekt 

en peer-to-peersamenwerking 

stimuleert. Beide ontwikkelingen 

bieden elegante oplossingen voor de 

variabiliteit van weersafhankelijke 

bronnen als zon en wind en beide 

houden grote beloften in voor een 

inclusieve energietransitie, op 

verschillende schaalniveaus. 

Ze hebben beide grote gevol-

gen voor het ontwerp en de 

operatie van het toekomstige 

energiesysteem: zo zien we 

in beide gevallen de onder-

linge afhankelijkheid tussen 

energie-infrastructuren 

onderling, en die tussen 

energie-, transport-, ICT- en 

telecominfrastructuren sterk 

toenemen.

De spelregels
Het derde deel van de bundel focust op de 

instituties. Dat zijn de geschreven en ongeschre-

ven spelregels van het energiesysteem en de veran-

deringen die daarin nodig zijn om een inclusieve en 

rechtvaardige energietransitie mogelijk te maken. Een 

EU-brede studie signaleert dat maatschappelijke waar-

dering een voorwaarde is voor de acceptatie van nieuw 

energiebeleid, maar laat ook zien dat sociale waarden 

meer aandacht moeten krijgen in de ontwikkeling van 

het Europese wetgevingskader voor de energietransitie. 

Uit een casestudy in de Bulgaarse hoofdstad Sofia blijkt 

hoe de elektriciteits- en warmtevoorziening voor een gro-

te groep kwetsbare inwoners onlosmakelijk verbonden is 

met de water- en voedselvoorziening. Eenzijdige beleids-

ingrepen in de energievoorziening, zonder erkenning 

van de energie-water-voedselnexus, dreigen de energie-

armoede te versterken en helpen de kwetsbaarste 

inwoners van de regen in de drup. 

Een andere bijdrage, met focus op de 

Nederlandse transitie naar verwar-

ming zonder aardgas, betoogt dat 

consumenten in de transitie 

van aardgas naar collectieve 

warmtevoorziening meer be-

scherming behoeven. Deze 

auteurs pleiten voor een 

steviger verankering van 

consumentenbelangen in 

een wetgevings- en regule-

ringskader dat wordt bepaald 

door energierechtvaardigheid, 

energiedemocratie en de begin-

selen van good governance. 

Technologie en samenleving
In het vierde deel gaat het over het 

In de 
energietransitie 
kunnen we niet 

voorbijgaan 
aan morele 

en religieuze 
waarden

Maatschappelijke 
waardering als 

voorwaarde voor de 
acceptatie van nieuw 

energiebeleid



NGINFRAMAGAZINE  39

 ACHTERGROND

verbinden van technologie en samenleving. Allereerst 

worden serious games besproken, als antwoord op de 

uitdaging om een brede waaier van actoren én het grote 

publiek te betrekken bij de vormgeving van een inclu-

sieve energietransitie. De auteurs beschrijven hoe zij 

serious games in de context van India hebben gebruikt 

om actoren, van beleidsmakers tot burgers, met elkaar 

in constructief debat te brengen over hun visies, opinies 

en waarden. Een inclusieve energietransitie gaat im-

mers om het vormgeven van een inclusief systeem voor 

de toekomst én over het proces daar naartoe.

De bundel besluit met een pleidooi voor een brede socio-

technische systeembenadering, waarin alle besproken 

aspecten samenkomen: de technologische, economi-

sche, cyber-fysische, sociale, institutionele, politieke 

en ethische aspecten van het energiesysteem. Het gaat 

hier om een veelomvattende systeembenadering, waarin 

de expertise uit een scala aan kennisdomeinen bijeen 

wordt gebracht. De auteurs beschrijven een concep-

tueel sociotechnisch systeemmodel dat zij vervolgens 

uitwerken in een casestudy van de brandstofcelauto als 

toekomstige elektriciteitsfabriek.

In gesprek
Het energiesysteem is een veelkoppig monster dat alleen 

getemd kan worden als we de verschillende dimensies 

ervan herkennen en ons bewust zijn van de samenhang 

op verschillende schaalniveaus en tijdschalen en van de 

spanningen tussen verschillende waarden. Beleidsma-

kers moeten zich beter bewust zijn van de technologiebi-

as in de ontwikkeling van nieuwe instituties, want zonder 

passende instituties kunnen innovaties niet tot wasdom 

komen. Omgekeerd moeten technologieontwikkelaars 

zich meer bewust zijn van de waarden die zij verankeren 

in technologische standaarden en hardware. De verschil-

lende invalshoeken van de bundel kunnen helpen om alle 

actoren, van beleidsmakers tot infrastructuurbeheerders, 

producenten, energiedienstenleveranciers, burgers en 

politici met elkaar in gesprek te brengen, tot gedeelde 

waarden te komen en de transitie te benaderen als een 

gezamenlijk doel. Dat debat is cruciaal.

De bundel begint met een voorwoord van Frans Timmer-

mans, vicepresident van de Europese Commissie. De re-

den tot lezen vat hij samen in een krachtige zin: “We are 

the first generation to feel the impact of climate change 

and we are the last that can do something about it.”

De bundel wordt online aangeboden via  
Springer en is gratis te downloaden via 
https://link.springer.com/
book/10.1007/978-3-030-74586-8

In Sofia zien we de relatie tussen voedsel- en energieschaarste. In de zomer worden open vuurtjes gestookt met hout en afval uit de (moes)tuinen, parken en groenstroken. Die zijn no-

dig om de groenten te garen en weckpotten te steriliseren zodat de groenten houdbaar zijn tijdens de winter. De groenten kunnen zonder opwarmen worden gegeten en dat scheelt weer 

energiegebruik in de winter. In de zomer zorgen al die vuurtjes voor veel luchtvervuiling in de stad; de geïmproviseerde kachels worden neergezet in de buurt van flats, parkeerplaatsen, 

op trottoirs en in de ingangen van gebouwen. Beeld: Ralitsa P. Hiteva
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‘Ik wil Nederland 
elke dag een beetje 
veiliger maken’

In de rubriek Next Generation staat NGinfraMagazine stil bij de talenten van de 
toekomst. De nieuwe generatie die gaat waken over en zorgen voor de infrastructuur 
van morgen. Met dit keer aandacht voor de wereld van cybersecurity. Barry Pouwels, 
manager van het Cyber Resilience Center van Alliander, werkt aan een (cyber)veilige 
wereld voor zijn kinderen. AUTEUR MARTIJN SLOT

P
ouwels is al van jongs af 

aan bezig met security, 

vertelt hij. “Als jochie van 

acht jaar oud probeerde ik 

infraroodsensoren te ontwijken in 

winkels. Ik zocht naar manieren 

hoe ik over of onder die senso-

ren kon komen. Waarschijnlijk 

haalde ik mijn inspiratie uit de 

televisieserie Star Trek. Daar was 

alles hypermodern.” De interesse 

verplaatste zich in de pubertijd naar 

het internet. “Ik ging op zoek naar 

beveiligingsfouten, met als doel dat 

netjes te melden bij de bedrijven. 

Want als ik het kon vinden, konden 

anderen dat ook. Met mogelijk alle 

vervelende gevolgen als resultaat. 

Als er misbruik van wordt gemaakt, 

kan het consequenties hebben voor 

bedrijven en voor de klanten van 

die bedrijven. Het is altijd mijn idee 

geweest om daar iets mee te doen.”

Kwetsbaarheden inzichtelijk 
maken
De nu 37-jarige Pouwels kwam 

in 2008 in dienst bij Alliander. 

Daar werkte hij eerst als IT Proces 

Manager, sinds 2017 als IT Privacy 

& Security Expert en sinds oktober 

2019 als manager van het Cyber 

Resilience Center. “Zonder in detail 

te kunnen treden, probeer ik vanuit 

mijn functie inzichtelijk te maken 

wat eventueel onze kwetsbaarheden 

zijn en wat daar de risico’s van zijn 

voor de organisatie. Vervolgens leg 

ik uit wat de oplossingen zijn, met 

de eventuele risico’s die kleven aan 

het implementeren van de oplos-

sing. Ook zorgen we ervoor dat 

we een eventuele aanval kunnen 

detecteren, om vervolgens in actie 

te komen en te reageren.”

Mocht Alliander getroffen worden 

door een complexe hackaanval, 

dan kunnen de gevolgen in theorie 

groot zijn. Pouwels: “Als een hacker 

weet in te breken bij een netbeheer-

der, dan is een van de mogelijke 

scenario’s dat de energievoorzie-

ning wordt beïnvloed. Dan zit dus 

een hele regio of groot deel van het 

land zonder stroom. Dit met alle 

gevolgen van dien. Dat heeft grote 

maatschappelijke gevolgen. Dat wil 

je te allen tijde voorkomen. In dit 

licht raad ik het boek Black Out van 

Marc Elsberg aan. Daarin wordt 

uitvoerig beschreven hoe een der-

gelijk scenario zich af kan spelen 

en wat daar de maatschappelijke 

gevolgen van zijn.”

Intrinsieke motivatie
Pouwels wil niet alleen Alliander 

beschermen tegen hackers. Hij 

trekt het breder. “Het is mijn in-

trinsieke motivatie om Nederland 

en de wereld elke dag een beetje 

veiliger te maken. Ik wil bedrijven 

informeren welke risico’s zij lopen 

als zij hun cybersecurity niet op 

orde hebben. Ook kinderen en 

studenten moeten zich bewust 

zijn van het veilig omgaan met IT-

middelen, je data en je persoons-

gegevens. Wat zet je wel en niet op 

social media? Hoe ga je om met 

accounts? Deel je je wachtwoord 

wel of niet? Het is natuurlijk uit 

den boze om, nadat je net geslaagd 
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bent, trots een foto van je rijbewijs 

online te zetten. Want als iemand 

dat netjes uitknipt, kan diegene 

daarmee een lening aanvragen. 

Op jouw naam! Of dat je bij een 

bestelling bij een webshop je 

geboortedatum invult voor een 

bestelling. Dat hoeft een verkoper 

helemaal niet te weten.”

“Er is te weinig aandacht voor die 

bewustwording en ik vind dat 

daar iets mee moet gebeuren. De 

wereld moet veiliger worden en ik 

zie het als mijn rol om daar een 

kleine bijdrage aan te leveren. Ik 

zoek nog naar een vorm hoe ik 

bijvoorbeeld op scholen iets kan 

creëren. Waardoor de medewer-

ker van de toekomst of de klant 

van de toekomst, weet hoe hij of 

zij veilig en verstandig om moet 

gaan met persoonlijke informatie, 

bedrijfgerelateerde informatie en 

IT-middelen.”

Het begint aan de voorkant
Niet alleen de jonge generatie valt 

nog voldoende te leren. Pouwels: 

“Het begint wel aan de voorkant. 

Als je de jongere generatie het niet 

leert, heb je bij de mensen die nu 

vijftig zijn, veel ‘herstelwerkzaam-

heden’. Zie dat gedrag maar eens 

af te leren. Iemand die 

jarenlang zonder gor-

del heeft gereden, 

doet nog steeds 

zijn gordel niet 

om. Behalve 

als hij of zij 

een nieuwe 

auto heeft 

en het gaat 

piepen als je 

de gordel niet 

omdoet. Die-

gene moet erop 

worden geatten-

deerd dat wat hij of zij 

doet niet veilig is. Mensen 

die zich dus niet hebben verdiept 

in cybersecurity, die niet inzien 

wat er allemaal mis kan gaan en 

dat zelf nooit hebben gevoeld, gaan 

het belang er mogelijk nooit of 

slechts beperkt van inzien.”

Volgens Pouwels beseft 

de maatschappij nog 

niet welke gevaren 

schuilgaan achter 

cybercrime. “Ik 

ben bang dat 

we daarvoor 

nog een paar 

goede grote 

aanvallen 

moeten krijgen 

in de wereld of 

in Nederland. 

Waarbij de impact 

in de maatschappij 

meer voelbaar is. Hoe 

erger dat wordt gevoeld, hoe 

groter het besef wordt bij mensen.”

Wees voorbereid
Aanval of niet, organisaties in 

de infrastructuur moeten altijd 

rekening houden met het feit dat 

ze een prooi zijn. “Je moet dus ook 

proberen de voordeur zo goed mo-

gelijk dicht te houden. Maar maak 

ook een plan als men wel door de 

voordeur komt. Als je geen voor-

bereidingen treft, kom je van de 

koude kermis thuis als je wel bent 

getroffen. Ik geloof er namelijk 

niet in dat je voor honderd procent 

beschermd kunt zijn. Ik geloof 

wel dat je je bescherming zo 

dicht mogelijk tegen de honderd 

procent aan kunt krijgen. Je moet 

je huiswerk goed doen, up-to-date 

blijven en de omgeving in de gaten 

houden. En denk daarnaast goed 

na wie je welke rechten geeft in 

een organisatie en houdt dat actief 

bij. Ik kan bijvoorbeeld ook niet 

het stroomnet afsluiten. Waarom 

niet? Omdat ik daar vanuit mijn 

functie niks te zoeken heb.”

‘Als je geen 
voorbereidingen treft, 
kom je van de koude 
kermis thuis als je wel 

bent getroffen’
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Wetenschappers De Bruijne en De Gooyert 
zien meerwaarde van open strategizing

Samen een beeld 
vormen voor  
de lange termijn

Open strategizing kan een oplossing zijn voor een samenwerking in een maatschappij 
waar het met meerdere partijen woekeren is om ruimte. Dat stellen Mark de Bruijne, 
universitair docent aan de TU Delft, en Vincent de Gooyert, universitair hoofddocent aan 
de Radboud Universiteit. Zij hielden voor NGinfra, waar zij allebei wetenschappelijk 
adviseur zijn, een presentatie over het relatief nieuwe fenomeen.  AUTEUR RONALD BRUINS

“O
ok voor de 

infrawereld is 

het woekeren 

met ruimte 

in ons kleine Nederland”, begint 

De Bruijne het verhaal. “Je komt 

elkaar als infrapartijen steeds 

vaker tegen en dan is het de vraag 

hoe je met elkaar omgaat en hoe 

je de samenwerking zoekt.” Tot 

dusver is dat vaak op operationeel 

niveau en niet zo zeer op tac-

tisch of strategisch niveau, vult 

De Gooyert aan. “Bij wijze van 

spreken als de graafmachines aan 

bod komen en er gezamenlijk wat 

in de grond moet gebeuren. Maar 

zou je dat soort projecten niet wil-

len zien aankomen? Of nog beter: 

gezamenlijk willen optrekken om 

maatschappelijke opgaves samen 

met een strategie vorm te geven? 

Kortom, samen een beeld vormen 

voor de lange termijn.” 

Open strategizing,  
de definitie 
“Strategizing practices aimed 
at including more internal and 
external stakeholders and com-
municating strategic choices 
more transparently” 
(Luedicke et al., 2017) 
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Open strategizing kan daarvoor 

een mogelijkheid zijn. Daarbij 

betrekken organisaties zoals IBM, 

Barclays en Domino’s interne 

of externe stakeholders bij het 

vormgeven van hun strategie. De 

Bruijne: “Je moet dus wel opletten, 

want dat schept meteen verwach-

tingen dat je ook wat met die input 

doet. Kortom, je moet verstandig 

met dit middel omgaan en vertel-

len wat je met de input gaat doen.” 

Spannend voor management 
Het idee achter open strategizing 

is dat je in je eentje niet kunt ko-

men tot de beste strategie die recht 

doet aan wat er in de toekomst 

gaat gebeuren. De Gooyert: “De 

kans dat je dan mis zit, is groter 

dan wanneer je er een groot aantal 

stakeholders bij betrekt. Het is 

een open en transparant traject 

waardoor die stakeholders zich 

ook meer verbonden voelen met 

de organisatie en met de uitein-

delijke uitkomst. Mogelijk nadeel 

is dat je als management minder 

controle hebt over de inhoud 

van de uitkomst en dat is voor 

managementteams nog weleens 

spannend. Komt er uit wat je als 

managementteam bedacht had? 

Je geeft als managementteam 

de touwtjes, het monopolie op 

het maken van de strategie, uit 

handen. Deze vorm van strate-

Vincent de Gooyert: “Deze vorm van strategievorming kan behulpzaam zijn om de ‘zware’ 

opgaven van dit land, waar infrabeheerders mee hebben te maken, gezamenlijk te tackelen.”

Mark de Bruijne: “Er is niet één partij die kan bedenken wat jouw organisatie voor de 

komende tien jaar zou moeten doen.”
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gievorming is namelijk open, 

transparant en inclusiever. Deze 

vorm kan behulpzaam zijn om 

de ‘zware’ opgaven van dit 

land, waar infrabeheer-

ders mee hebben te 

maken, gezamenlijk 

te tackelen. Denk 

aan woningbouw, 

klimaatadaptatie 

en de energie-

transitie. Via 

open strate-

gizing zou je 

daar binnen 

NGinfra een 

gezamenlijke 

visie en strategie 

op kunnen ontwik-

kelen.” 

Het past bij het Verbond 

van Brede Welvaart dat infra-

partijen onlangs hebben onderte-

kend. In dat verbond verklaren de 

deelnemende infrabedrijven dat 

zij optimaal willen bijdragen aan 

een toekomstbestendige, duur-

zame en sociale samenleving. De 

Gooyert: “Daar kijken ze dus al 

naar hoe ze Brede Welvaart willen 

bereiken en welke criteria daar 

dan bij horen, naar wat voor een 

samenleving we willen zijn. Door 

samen op te trekken bij strategie-

vorming voor de lange termijn 

kun je daarachter zien te komen.” 

Technologische middelen
Open strategizing is opgekomen 

in de praktijk, stelt De Bruijne. 

“Vanuit de wetenschap was er al 

snel belangstelling voor omdat het 

fenomeen eigenlijk nog maar wei-

nig is bestudeerd.” Eric J. Bolland, 

een auteur in managementboeken 

en zelf al meer dan dertig jaar 

strategisch manager in de private 

en publieke sector, schreef er het 

boek Strategizing, new thinking 

about strategy, planning and ma-

nagement over. Hij is ook univer-

sitair docent aan de universiteit 

van Wisconsin-Madison School of 

Business. Bolland vindt dat strate-

gie-

vor-

ming een 

continu open 

proces moet worden en laat in het 

boek veel voorbeelden zien. Onder 

de cases het wereldvermaarde Wi-

kimedia, het bedrijf achter Wiki-

pedia. Die stelde van juli 2009 tot 

en met juli 2010 de online sluizen 

open om van stakeholders te horen 

wat hun strategie zou moeten zijn. 

IBM deed iets dergelijks, maar 

dan een aantal 

weken, voor 

de interne medewerkers die online 

mochten meedenken. De Gooyert: 

“We hebben nu de technologi-

sche middelen om tienduizenden 

medewerkers te laten meedenken 

over wat de strategie van de orga-

nisatie zou moeten zijn. Waarom 

die dan niet gebruiken?” 

Dilemma van disclosure
Het stapt af van het maakbaar-

heidsideaal. De Bruijne: “Er is niet 

één partij die kan bedenken wat 

jouw organisatie voor de komende 

tien jaar zou moeten doen. De 

ondergang van bedrijven als 

Kodak en Nokia heeft laten zien 

dat ontwikkelingen te snel gaan 

om deze in je eentje bij te benen. 

Als je continu een open strategie-

vorming hebt, dan zou je – ten-

minste, dat is de belofte – dichter 

op de ontwikkelingen kunnen 

zitten.” De Gooyert: “Er is wel 

het dilemma of disclosure. Als je 

je strategievorming online gooit, 

kunnen concurrenten daar ook op 

voortborduren. Daarnaast: als je 

vervolgens als managementteam 

weinig doet met de input, onder-

mijnt dat het vertrouwen ernstig.” 

De Bruijne: “Dit is dan ook iets 

waar je goed over moet nadenken. 

Het past bij deze tijd waarin stake-

holders zich soms zelf melden om 

in te breken op je strategie. 

Urgenda maakte een 

complete strategie voor 

Tata Steel om ervoor 

te zorgen dat het 

bedrijf zich voor 

CO2-reductie 

op waterstof 

ging richten. 

Kijk naar de 

afgebrande 

klimaatplannen 

bij Shell. Een ge-

sloten boardroom 

wordt tegenwoordig 

al snel op de vingers 

getikt. Stel, je omarmt 

open strategievorming, 

dan moet je wel goed voor 

ACHTERGROND 

‘Een vorm van 

strategie om 

zware opgaven als 

klimaatadaptatie 

en energietransitie 

samen te tackelen’

‘Laat de 

tienduizenden 

medewerkers 

meedenken over de 

organisatiestrategie’
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ogen hebben hoe je het proces wilt 

laten verlopen en wat de implica-

ties zijn. Hoe kun je open zijn, 

zonder de controle te verliezen.” 

Verstrekkende gevolgen
Transparant en inclusief, interne 

en externe stakeholders. “Dat zijn 

de ingrediënten van open strategi-

zing”, vertelt De Gooyert. “Het is 

een ideaalbeeld. Maar je kunt ook 

tot tussenvormen komen, waarbij 

je niet alles, maar een deel van 

de strategievorming opengooit. 

Of dat je bepaalde doelgroepen 

laat meedenken. Dat kan op al-

lerlei manieren: met identiteits-

workshops, het analyseren van 

de horizon van een bedrijf, het 

bekijken van sterktes en zwaktes, 

enzovoorts.” Technologie maakt 

het mogelijk grote groepen te 

bereiken. Een andere driver is 

cultuur. “We vinden dat iedereen 

expert mag zijn en mag meepra-

ten. Niemand heeft de waarheid 

in pacht. Gezamenlijk kunnen we 

wel tot een toekomstbeeld komen, 

is de gedachte.” De uitkomsten 

van open strategizing kunnen 

verstrekkende gevolgen hebben, 

beschouwt De Bruijne. “Moeten 

wij voet aan de grond krijgen als 

waterstofbeheerder? Moeten we in 

het buitenland netten aankopen 

of juist niet? Kortom, wat is ons 

doel in de maatschappij, welke rol-

len willen we spelen en op welke 

markten moeten we ons begeven?” 

Politiek mandaat 
De beide heren constateren ook 

wat open strategizing niet is. “Het 

is geen open innovatie, waarbij 

je met je klanten een product of 

dienst probeert te verbeteren of 

tot een nieuwe propositie komt. 

Het zijn ook geen pilots, want we 

voeren wat pilots uit in dit land. 

We pilotten ons suf. Sterker nog, 

open strategizing zou een manier 

kunnen zijn om te ontkomen aan 

telkens proefdraaien in pilots. Je 

kijkt namelijk op een hoger niveau 

hoe je strategieën op elkaar kunt 

afstemmen of samen een strategie 

kan maken. Dat is echt samen-

werken, in plaats van weer een 

pilot.” Open strategizing kan in de 

infrawereld deels werken, omdat 

infrabedrijven te maken hebben 

met een wetgevend kader en de 

politiek. “De politiek heeft het 

mandaat om iets over die gewenste 

samenleving te zeggen, maar je 

kunt wel de politiek bij je strategi-

zing proberen te betrekken.” 

Meer onderzoek
Het fenomeen van open strategi-

zing behoeft in elk geval meer on-

derzoek, beschouwen beide heren 

tot slot. De Bruijne: “Je moet er als 

managementteam en organisatie 

in elk geval voor openstaan dat je 

over je eigen schutting heen kijkt. 

Het is een radicaal andere manier 

van strategievorming in zijn puur-

ste vorm, alhoewel er dus grijstin-

ten zijn te bedenken.” 

De Gooyert: “Het is een uitdaging 

hoe dit in te zetten. Dat begint 

met op dit middel ref lecteren en 

organiseren. Voor ons als organi-

satiewetenschappers is het in elk 

geval interessant om hier verder in 

te duiken.”

 ACHTERGROND

“Je moet er als managementteam en organisatie voor openstaan dat je over je eigen schutting heen kijkt.” Beeld: Dylan Gillis / Unsplash
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C R E A T I N G  
R E S P O N S I V E  

C O N N E C T I O N S

Als beheerders en eigenaren van de Nederlandse 

infrastructuur zijn we er samen verantwoordelijk 

voor dat onze netten nu en in de toekomst goed 

functioneren en ons land bereikbaar blijft. We 

staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe 

maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat 

die in kan spelen op continue veranderingen en de 

vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande 

netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker 

uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust 

dat we deze kansen alleen samen kunnen benutten, 

omdat onze wederzijdse afhankelijkheid en de 

complexiteit zo groot zijn. Dat doen we in NGinfra.  

Wie we zijn

Binnen NGinfra werken wij, Havenbedrijf Rotterdam, 

Alliander, Rijkwaterstaat, Schiphol Group, ProRail en 

Vitens, samen als infrabeheerders en –eigenaren van 

de Nederlandse infrastructuur. We zijn een stichting 

en bestaan uit vier themacenters, een bestuur, een 

Programmaraad en een Programmabureau.  

Wat we doen

We delen en ontwikkelen kennis in themacenters, ini-

tiëren nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken en ver-

rijken de dialoog met de samenleving. Ons software-

platform MOVICI modelleert, visualiseert en analyseert 

cross sectorale vraagstukken. Daarom brengen we het 

vakblad NGinfraMagazine op de markt en organiseren 

we jaarlijks het congres NGinfraTrends.  

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

i n f o @ n g i n f r a . n l  •  w w w . n g i n f r a . n l  •  t e l e f o o n :  + 3 1  ( 0 ) 1 5  2 7 8  2 5  6 4

T H E M A C E N T E R 

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

den en voeten geven en zichtbaar kr椀樀gen op 

 

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

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

van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 

data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 

gebied is veel kruisbestuiving mogel椀樀k tus



NGINFRAMAGAZINE  47

 ROADMAP

© 2 0 1 6  N e x t  G e n e r a t i o n  I n f r a s t r u c t u r e s

T H E M A C E N T E R 

WAARDE VAN  

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

T H E M A C E N T E R 

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

T H E M A C E N T E R 

TOEKOMST  

VERKENNEN
Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft 
een levensduur die langer is dan de snelheid 
waarmee nieuwe (maatschappel椀樀ke en tech-
nologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is 
de huidige infrastructuur nog wel passend b椀樀 
toekomstige behoeften van de samenleving?   
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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 2022 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 2022 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. 

Tussen september 2021 en september 2022 organiseert ISNGI een 

serie webinars als aanloop naar het symposium in 2022.  

Houd ISNGI.org in de gaten voor meer informatie.

Of neem contact op via ISNGI2021@nginfra.nl

VERPLAATST NAAR 
7, 8 EN 9 SEPTEMBER 2022

ROTTERDAM


