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Waterberging en sociale samenhang op het Frederiksplein
De waterberging op het Frederiksplein in het Rotterdamse Crooswijk is een multifunctionele oplossing om wateroverlast zo veel
mogelijk te voorkomen. Deze integrale aanpak door Gemeente
Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en woningcorporatie Havensteder, samen met bewoners,
vergroot de veerkracht van de wijk: het Frederiksplein anticipeert
op klimaatverandering, verbetert de kwaliteit van de buitenruimte
en draagt tegelijkertijd bij aan de sociale samenhang in de wijk.
Het plein vangt bij extreem weer overtollig regenwater uit de
directe omgeving op. Er komen geen technische installaties
aan te pas en het schone regenwater wordt ook niet afgevoerd naar het riool. Het waterplein heeft tegelijkertijd meer
sociale samenhang in de buurt gebracht. Als het niet regent,
is het plein een leuke plek waar je kunt spelen of picknicken.
Het plein is in overleg met bewoners ingericht met zitplekken,

groen en een voetbalveldje. Leerlingen van de Oscar Romeroschool hebben meegetekend aan de afbeelding die het midden
van het plein siert.
Het waterplein is een van de manieren om Rotterdam klimaatadaptief in te richten. Als stad onder zeeniveau met
een dalende bodem, is Rotterdam extra kwetsbaar voor de
gevolgen van klimaatverandering. De gemeente pakt dit op
wijkniveau aan. Een waterplein heeft een waterberging boven
de grond en onder de grond. Het water dat het plein opvangt,
zakt na de regenbui langzaam de grond in. Voorbeelden van
Rotterdamse waterpleinen zijn: Bellamyplein, Benthemplein,
Frederiksplein, Multatuliplein, Kleinpolderplein, Berkelplein en
de Regentuin ZOHO in het Zomerhofkwartier.
Beeld Jan van der Ploeg
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Klimaat heeft
het meeste aan
crosssectorale oplossingen
Met dik vijfhonderd mensen in de
trein naar Glasgow onderzoeken
hoe we internationaal reizen kunnen vergroenen. Dat was wat ik
deed in het weekend van 29 oktober. Een inspirerende reis, waar
je geregeld naast iemand anders
zat om van gedachten te wisselen.
Daarbij verzorgde ik tijdens de
reis een viertal workshops. De
trein was gevuld met een zeer internationaal gezelschap variërend
van Europese topambtenaren tot
jongeren met borden en megafoons. Eindbestemming van de
trein: de klimaattop in Glasgow.
Daar ben ik overigens niet gebleven, mijn bescheiden bijdrage
aan de top beperkte zich tot de
treinreis en wat activiteiten in het
voorprogramma.
Mijn persoonlijke doel was over
het voetlicht te brengen dat de
discussie over duurzaam reizen
níet gaat over ‘is spoor beter dan
vliegen of juist niet’. Die discussie wordt vaak gevoerd en dan
hoor je argumenten dat vliegen
op biobrandstof uiteindelijk net zo

schoon of misschien wel schoner
is dan spoor, want spoorverbindingen aanleggen betekent veel
CO2-uitstoot. Ik vind de platte
versie van die discussie niet zo
zinvol. Het is veel beter om vliegen en treinen slim te koppelen.
Klimaataanpak heeft het uiteindelijk meeste aan crosssectorale
oplossingen.
De sectoren, luchtvaart en spoor,
zoeken zelf ook naar verbetering
van de combinatie op afstanden
reizen tot pakweg 800 kilometer.
Ik besef tegelijkertijd dat treinreizen niet per se gemakkelijk is,
zeker niet internationaal. Er is
best een uitgebreid internationaal
spoorwegnetwerk, maar het is
niet af en niet perfect. Internationaal reizen vergt soms overstappen, wachten op stations en
onzekerheid over aansluitingen
en zitplaatsen. Dat maakt zeker
voor minder ervaren reizigers de
drempel hoog. Een hoop geregel
en onzekerheid.
Er zijn echter internationale verbindingen die prima zijn. Neem

de nachttreinen die sinds kort
rijden naar Wenen en Praag. Hoe
lekker is het om in een bedje te
liggen en de volgende dag fris en
fruitig wakker te worden in een
Europese hoofdstad? Dit soort
verbindingen kan de drempel voor
internationaal treinreizen verlagen.
Tijdens een van mijn workshops,
die ik gaf in de trein, bedachten
de deelnemers: we zijn allemaal
Europese burgers. Dat gevoel is
er vaak niet. Geef jonge mensen
1000 kilometer per jaar internationaal vrij reizen met de trein en
je stimuleert de Europese identiteit
én iedereen snapt na die 1000
kilometer hoe treinreizen werkt.
Ik vind dit een verrassend leuke
oplossing.
Het zal zijn omdat ik in de trein
zat, maar tot nu toe gaat dit stuk
alleen nog maar over de zegeningen van het reizen met de trein.
Het is natuurlijk waar dat vliegen
ons letterlijk ver brengt. Het is
zonder meer goed om je blik te
verbreden op andere continenten
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en te leren van het leven daar
waar het zo anders is dan bij ons.
Ook is het waar dat de luchtvaartsector vergroenen net zo
belangrijk vindt als de spoorsector
en andere vervoersectoren. De
ontwikkeling van biokerosine is
daarvan een voorbeeld. Luchtvaart en spoor kunnen samen
inzetten op groen reizen. Van het
ene naar het andere continent per
vliegtuig en op dat continent met
de trein verder. Om het bij Europa
te houden: hoe mooi zou het zijn
als je vanuit Sydney landt op een
Europees vliegveld en daar een
hogesnelheidslijn kan pakken
naar Berlijn, Brussel, Barcelona of
Bratislava.

vraag: hoe kunnen we zo goed
mogelijk reizen met zo min mogelijk CO2-uitstoot?

Het helpt het gesprek over duurzaam reizen enorm als we niet
met het vingertje naar elkaar
wijzen. Wat mij trof in die trein
naar Glasgow: de jongeren die
voorstelden via vrij reizen een
Europese cultuur van ‘sporen’ te
bouwen, zijn oprecht geïnteresseerd in andere Europese landen
en zoeken naar de Europese identiteit. Dat zegt voor mijn gevoel
ook iets over solidariteit en de wil
om over je eigen grenzen heen
te stappen. Dat hebben we hard
nodig. We lossen het klimaatprobleem niet op door alleen als
spoorsector heel groen te gaan
worden of alleen als luchtvaartsector, zonder met elkaar te kijken
naar hoe je de reisbewegingen
in Europa en daarbuiten kunt
faciliteren. Daarvoor is nodig
dat je spoor en luchtvaart aan
elkaar verbindt. We zoeken veel
meer naar de maatschappelijke
benadering van reizen vanuit de

tegenhouden door een paar heel
grote stappen te zetten. We hebben miljoenen kleine stapjes nodig
van miljoenen mensen.’ Ik hoop in
de klimaattrein naar Glasgow een
stapje te hebben gezet, met mijn
vijfhonderd medepassagiers.

Het ging in Glasgow natuurlijk over veel meer dan ‘groen
reizen’. Het klimaatvraagstuk is
groot en heeft talloze aspecten.
Ik las laatst ergens: ‘We gaan
de opwarming van de aarde niet

De vraag is: mag een vervoerder
van metro’s stroom leveren op een
parkeerplaats van de gemeente
Rotterdam? Een vervoerbedrijf
is niet in het leven geroepen om
stroom te leveren, dus het antwoord is: nee, dat mag eigenlijk
niet. Het leveren van stroom is
voorbehouden aan beheerders
van elektriciteitsnetwerken. Omdat

Het helpt het gesprek over
duurzaam reizen enorm als we
niet met het vingertje naar elkaar
wijzen

Daarbij geloof ik dat we door
samenwerking een net iets groter
stapje kunnen zetten. Het NGinfra
congres InfraTrends is uitgesteld
naar het voorjaar. We hopen dat
het beloofde tafelgesprek over het
project E-OV hub Kralingse Zoom
dan alsnog zal plaatsvinden.
De crux van dat project is dat
reststroom uit remmende metro’s
wordt gebruikt voor laadpalen die
elektrische voertuigen opladen.
Dat is handig, want dat stimuleert
automobilisten om hun auto daar
te parkeren en met de metro de
stad in te gaan en dat vermindert
parkeer- en verkeersdrukte in de
stad.

de betrokkenen bij dit idee – RET,
Stedin, gemeente Rotterdam en
Metropoolregio Rotterdam Den
Haag – bereid zijn om te kijken
hoe het wél kan, resulteert dat
mogelijk in een nieuwe stap op
weg naar meer leefbaarheid,
gezondheid en duurzaamheid in
Rotterdam. Een mooi en stimulerend voorbeeld!

Wijnand Veeneman
Wetenschappelijk directeur
NGinfra
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Haven Rotterdam voorlopig beschermd tegen stijging zeespiegel
De stijging van de zeespiegel leidt de komende decennia
waarschijnlijk nog niet tot problemen in de Rotterdamse
haven. Dat denkt Havenbedrijf Rotterdam, dat een nieuw
klimaatrapport van het KNMI wel als een belangrijke
waarschuwing beschouwt.
In de studie, gepubliceerd onder de naam Klimaatsignaal ’21, heeft het KNMI zijn verwachtingen voor de
zeespiegelstijging naar boven bijgesteld. Als de uitstoot
van broeikasgassen niet afneemt, kan de zeespiegel voor
de Nederlandse kust rond 2100 tot 1,2 meter stijgen.
Als het smelten van de ijskap op de Zuidpool versnelt,
kan de stijging eind deze eeuw zelfs tegen de 2 meter
bedragen. Een woordvoerder van het Havenbedrijf stelt
in een reactie hierop dat de klimaatproblematiek “steeds
urgenter” wordt. “Daarmee wordt het ook steeds belangrijker dat het nieuwe kabinet maatregelen neemt”, voegt
hij daaraan toe.
Beleid uitstippelen
In de Rotterdamse haven wordt veel gewerkt aan projecten om de CO2-uitstoot terug te dringen, bijvoorbeeld
door meer in te zetten op waterstof als brandstof. “We
kunnen nog meer dan nu al gebeurt”, geeft de zegsman
aan. Maar daarvoor is het wel nodig zijn dat de overheid meehelpt en beleid uitstippelt.
Ruwweg de helft van de haven wordt beschermd door
de Maeslantkering bij Hoek van Holland. Die storm-

vloedkering in de Nieuwe Waterweg moet
een vloedgolf van 5 meter boven NAP
aankunnen. De andere helft van de haven, met bijvoorbeeld de Tweede
Maasvlakte, ligt volgens het
Havenbedrijf in direct
contact met de zee.
Bij de aanleg van
bijvoorbeeld de kademuren is er wel
rekening mee
gehouden dat
de zeespiegel
in de komende
decennia
omhoog zal
gaan. De
nieuwe ramingen van het
KNMI zouden
daarom voorloBeeld Kees Torn
pig nog niet voor
Havenbedrijf Rotterdam
problemen zorgen.
Bron: ANP

Vitens en Liander saneren leidingnetwerk in Harderwijk
Vitens en Liander gaan samen aan de slag met een
grootschalig saneringsproject van water- en gasleidingen
in Harderwijk, Barneveld, Nijkerk, Putten en Hilversum.
In totaal wordt 24 kilometer gas- en waterhoofdleidingen
vervangen.
“We staan aan het begin van een historisch grote verbouwing van Nederland”, aldus Richard de Vries, directeur
Aanleg van Liander. “Het is extra belangrijk om samen te
werken en krachten te bundelen. Door werkzaamheden
te combineren hoeft de grond maar één keer open. Dat
is een voordeel voor omwonenden. Daarnaast komt er
door de energietransitie heel veel werk op ons af. Het is
belangrijk om zo efficiënt en slim mogelijk te werken, zeker

gezien het grote tekort aan technici.
Deze samenwerking helpt daarbij. De
uitfasering van aardgas is in een versnelling
gekomen. Dat neemt niet weg dat de komende
decennia veel huishoudens nog wel afhankelijk zijn
van aardgas. Daarom blijven we waar nodig investeren en
onderhouden we een veilig en goed werkend gasnet.”

‘We staan aan het begin
van een historisch grote verbouwing
van Nederland’
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Klimaatdag: waterschappen willen ‘dweilen met de kraan dicht’
Uit de Klimaatnota 2021 blijkt
dat het klimaatbeleid leidt tot
meer CO2-reductie, maar
extra stappen nodig blijven.
Waterschappen onderstrepen
die noodzaak, omdat zij de
gevolgen van klimaatverandering merken in het dagelijks
werk. “Wij dweilen graag
met de kraan dicht en nemen
onze verantwoordelijkheid
met hoge ambities op het
gebied van duurzaamheid,”

zegt Dirk-Siert Schoonman,
bestuurslid van de Unie van
Waterschappen.
”Niet alleen de recente wateroverlast in Limburg laat zien
dat extreem weer ons nu al op
de proef stelt,” aldus Schoonman. “We kampen ook al
jaren met droogte. En worden
geconfronteerd met zeespiegelstijging, verzilting en
bodemdaling. Klimaatverandering moet meer en meer leiden
tot bewust ruimtegebruik. Als
we Nederland op termijn ook
veilig en bewoonbaar willen
houden, moeten water en bodem leidend zijn in ruimtelijke
keuzes. Niet alles kan overal.
De bestemming moet het
klimaat volgen. Daarom zijn
wij als waterschappen uiterst
ambitieus om verdere klimaatverandering te beperken. We
lopen voorop om energieneutraal te worden, door energiebesparing, vermindering van
broeikasgassen, duurzaam
inkopen en opwek van duurzame energie.”
Energieneutraal
De waterschappen dragen
volop bij aan het nationale
Klimaatakkoord. Ze zetten

Vanzelfsprekend
“Dit soort vervangingswerk is wel vaak
het onzichtbare werk,” vertelt Elsbeth van
der Linde, manager Ontwerp en Aanleg bij
Vitens, “omdat het zo vanzelfsprekend is dat er
water uit de kraan stroomt in Nederland.” Door leidingen
te vervangen en te onderhouden, bouwt Vitens een betrouwbaar waterleidingnetwerk. “Dat draagt bij aan de
leveringszekerheid, nu en in de toekomst. Wij investeren
daarom ook flink in onze infrastructuur, zo’n 200 miljoen
euro per jaar. In totaal vervangen wij 170 kilometers aan
leidingwerk samen met Alliander waarvan in Harderwijk
4 kilometer.”

zich in voor energieneutraliteit
in 2025, door de opwek
van duurzame energie bij de
rioolwaterzuiveringen en het
inzetten van terreinen voor
wind- en zonne-energie. En
door aquathermie: thermische
energie uit oppervlaktewater
en afvalwater. Waterschappen zijn één van de grootste
producenten van biogas en
overwegen om het biogas
maatschappelijk in te zetten
als groen gas. Op dit moment
zijn de waterschappen al voor
meer dan 40 procent zelfvoorzienend door eigen duurzame
energieproductie.
Klimaatbestendig
De klimaatverandering
beperken is één kant. De
andere kant zijn de gevolgen
die de waterschappen nu al
opvangen met de toenemende
weersextremen als droogte
en hoosbuien. Ze investeren
de komende jaren 1,8 miljard
euro per jaar in onder meer
het klimaatbestendiger maken
van Nederland door bijvoorbeeld dijken te versterken,
waterbergingen aan te leggen
en voorzieningen om zoetwater vast te houden, zoals
regenwaterbuffers.

Overlast beperken
Samen met partner BAM Energie & Water wordt extra
aandacht besteed aan het beperken van overlast, en
veilige omstandigheden voor bewoners en de omgeving.
Door nu samen te investeren in het vervangen van wateren gasleidingen, neemt de kans op leidingbreuken af en
komt er een robuuste en duurzame drinkwater- en gasvoorziening voor in de plaats.

Bron: Vitens

NGINFRAMAGAZINE9

KORT

Werkgevers: snel maatregelen voor versterken elektriciteitsnet
Werkgeversorganisaties VNONCW en MKB-Nederland vinden
dat er snel “onconventionele en
creatieve” oplossingen moeten
komen voor de problemen bij
het aansluiten van bedrijven en
woningen op het elektriciteitsnet.
Netbeheerders als Liander en
Enexis hebben gewaarschuwd dat
de sector met grote uitdagingen
te kampen heeft door de energietransitie en dat de grenzen van de
capaciteit in bepaalde regio’s in
zicht komen.
Volgens VNO-NCW en MKBNederland is de trage afgifte van
vergunningen een van de grootste knelpunten bij het versterken
van de stroomnetten. Ze pleiten
daarom voor een soort versnelde
procedure met speciaal aangewezen ambtenaren en capaciteit om
sneller vergunningen rond energie-

infrastructuur te kunnen verlenen.
Daarnaast moet er meer regie
komen om goed te kunnen bepalen
wie wordt aangesloten en moeten
met spoed meer mensen worden
opgeleid. Netbeheerders hebben
te kampen met een groot gebrek
aan technisch personeel.
De organisaties zeggen dat hier
samen met leden, onder wie de
netbeheerders, aandacht voor is
gevraagd bij het kabinet. ‘Dit probleem moet bovenaan de politieke
agenda van een nieuw kabinet in
nauwe samenwerking met gemeenten en provincies. Anders kunnen
we de vele wensen en ambities ten
aanzien van wonen, duurzaamheid
en economische groei wel op onze
buik schrijven komende jaren’, aldus
VNO-NCW en MKB-Nederland in
een verklaring.
Bron: ANP

3,6 miljard euro voor Nederlandse wegen en sporen
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
investeert in 2022 3,6 miljard euro in onderhoud,
vervanging en renovatie aan wegen, spoor en bruggen.
Daarmee zet IenW een belangrijke stap in de enorme
onderhoudsoperatie van de komende jaren.
Nederland staat voor een van de grootste infrastructurele
opgaves uit de geschiedenis, mede doordat onze infrastructuur intensiever wordt gebruikt dan bij de bouw 70
jaar geleden is ingeschat én er nu zwaarder verkeer overheen rijdt. En aangezien Nederland tot en met 2030 nog
900.000 woningen gaat bouwen, zijn extra verbindingen
en infrastructuur nodig zodat de nieuwe bewoners zich
gemakkelijk kunnen blijven verplaatsen. Komend jaar kan
Rijkswaterstaat 2,1 miljard euro investeren in onderhoud,
vervanging en renovatie. ProRail zal tot en met 2025
jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in beheer, onderhoud
en vervanging van het spoor.
Veilig Nederland
De situatie in Limburg laat zien dat Nederland beter moet
worden beschermd tegen de gevolgen van extreem weer.

Het klimaatrapport van
het IPCC onderstreept de
noodzaak hiervan. IenW
zet daarom ook vol in op
dijkversterking en rivierverruiming. Er wordt verder
onderzocht hoe Nederland
kan worden voorbereid op
hevige neerslag. Extreem weer
Beeld: ministerie IenW,
is niet alleen hevige neerslag, het
Tineke Dijkstra Fotografie
is ook langdurige droogte. Daarom
wordt de zoetwatervoorziening klimaatbestendig gemaakt. Verder wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid.
Vanuit het klimaatpakket wordt ook ingezet op het gebruik
van walstroom. Met walstroom kunnen aangemeerde
schepen de stroomvoorziening van de kade gebruiken.
Hierdoor hoeven zij geen vervuilende stookolie te gebruiken om elektriciteit op te wekken.
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Luchtvaartpartners slaan handen ineen
voor commerciële vlucht op waterstof
De luchtvaartsector werkt aan
een plan voor een eerste emissievrije commerciële luchtvaartroute tussen Rotterdam The Hague
Airport (RTHA) en Londen. Het
vliegtuig, dat ontwikkeld wordt
door ZeroAvia, vliegt geheel op
waterstof. Luchtvaartpartners
ZeroAvia, Royal Schiphol Group, stichting
Rotterdam The
Hague Innovation
Airport en de
luchthaven zelf
hebben een
samenwerkingsovereenkomst
gesloten
om deze
ambitie te
realiseren.
Met de
overeenkomst
is een planning
neergezet om de
emissievrije luchtroute
te realiseren. Het is in
potentie de eerste internationale commerciële operatie
ter wereld met een waterstoftoestel.
ZeroAvia en Royal Schiphol Group

zijn in vergevorderde gesprekken
met luchtvaartmaatschappijen om
een operator voor de geplande
route te vinden.
Om deze commerciële route op
te zetten, gaan ZeroAvia en Royal
Schiphol Group samenwerken om
een oplossing voor het tanken van
waterstof te ontwikkelen op de
luchthaven en te integreren in luchthavenprocessen. De twee bedrijven
richten zich ook op commercie,
infrastructuur en regelgeving.
Nieuwe techniek
ZeroAvia heeft de ontwikkeling van
deze vliegtuigen gericht op een
waterstof-elektrische aandrijflijn (met
waterstofbrandstofcellen om elektrische motoren aan te drijven). Het
is volgens het bedrijf een haalbare
manier om de luchtvaart op grote
schaal duurzamer te maken, want
de enige uitstoot is waterdamp bij
beheersbare temperaturen. Waterstof-elektrische technologie heeft
lagere kosten voor gebruik als bijkomend voordeel, waardoor routes
aantrekkelijker kunnen worden voor
luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en passagiers.

Bron: Schiphol
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Arnoud Molenaar,
Chief Resilience Officer Rotterdam:

‘Resilience bestaat uit
weerbaarheid, veerkracht
en aanpassingsvermogen’
Arnoud Molenaar heeft een voor Nederland bijzondere functie. Hij is
Chief Resilience Officer van Rotterdam. Zijn belangrijkste vraag is: hoe
wordt Rotterdam weerbaar en veerkrachtig? Die vraag heeft alles te
maken met de klimaatverandering, de energietransitie en digitalisering.
“We willen dat Rotterdam beter kan omgaan met welke verandering
dan ook.”
AUTEUR: RONALD BRUINS
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“W

at dat concreet dan is, zijn we
eigenlijk nog continu aan het
uitvinden”, stelt Molenaar allereerst. “Maar we willen als stad
en gemeente samen met de universiteiten en ook Havenbedrijf Rotterdam het beste antwoord ontwikkelen.”
Dat dat hard nodig is, is volgens Molenaar een no brainer.
“We leven in een tijdperk van continue veranderingen en
dat gaat gepaard met grote disrupties. Ik hoef niemand
te vertellen dat we te maken hebben met een gezondheidscrisis als gevolg van een pandemie. Daarnaast biedt
revolutionaire digitalisering kansen, maar ook volop
bedreigingen. En je ziet nu al concreet de gevolgen van
klimaatverandering, bijvoorbeeld met de overstromingen en de wateroverlast. Dan is de vraag: hoe verhouden
we ons als stad tot die veranderingen? Hoe bouwen we
weerbaarheid als vermogen op bij stad en inwoners?
Resilience gaat verder dan alleen weerbaarheid. Het gaat
ook om veerkracht. Dit is het vermogen om snel te leren
van veranderingen en er sterker uit te komen.”
Helikopterview
Molenaar is van huis uit fysisch geograaf. “Ik heb van
origine een helikopterview en dat komt handig van pas
tijdens deze functie. In 2008 was ik een van de initiatiefnemers van het programma Rotterdam Climate Proof, een
eerste stap van de stad om klimaatadaptief te worden. Dat
hebben we heel programmatisch opgezet. Inmiddels zijn
we al aanbeland bij de tweede versie van een adaptatiestrategie voor de stad, waar ik niet meer direct verantwoordelijk voor ben, maar wel nog zijdelings bij betrokken ben.”

Een nieuw initiatief diende zich namelijk aan. De Rockefeller Foundation is een vooraanstaande filantropische

Zeven doelen uit resiliencestrategie Rotterdam
Dit zijn de doelen uit de ‘oude
strategie uit 2016. Er is een vervolgstrategie voor 2021-2026 in de maak.
1. Rotterdam: een samenleving in balans
2. Wereldhavenstad op schone en betrouwbare
energie
3. Rotterdam Cyber Havenstad
4. Klimaatbestendig Rotterdam naar een nieuw
niveau
5. Infrastructuur klaar voor de 21e eeuw
6. Rotterdam netwerkstad: ónze stad
7. Verankeren van resilience-denken in de stad
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ACTUEEL
in dat ze van elkaar leren en er sluiten zich nog steeds
steden bij het netwerk aan. De Rockefeller Foundation
heeft inmiddels een minder prominente rol.”

Arnoud Molenaar: ‘Als ik naar de beheerders kijk, vraag ik me soms af of er breder
wordt gekeken dan alleen naar de eigen infrastructuur.’

instelling, die op 14 mei 1913 werd opgericht door John
D. Rockefeller. Die foundation kwam in 2014 met een
plan voor 100 resilient cities wereldwijd. Molenaar: “Dat
initiatief werd uiteindelijk het Resilient Cities Network,
het RCN. Binnen dat netwerk voeren we wereldwijd het
gesprek over het veerkrachtig en toekomstbestendig maken van steden, om onder andere de klimaataanpak en
de sociale en economische weerbaarheid te versnellen.”

Resilience-strategie
Als gevolg van de betrokkenheid formuleerde Rotterdam in 2016 een resilience-strategie. “Er gaat geen
week voorbij of er komt wel een internationale delegatie kijken hoe inventief we in Rotterdam omgaan met
dijkbeheer, watermanagement, regenopvang en bodemgebruik. We leiden die onder andere langs waterpleinen,
ondergrondse parkeergarages met regenopvangbekkens
en een roeibaan die ook dienstdoet als waterbuffer.
En langs multifunctionele dijken, experimenten met
drijvend bouwen, het internetsysteem waarmee we in de
hele stad het grondwater monitoren.”
Met de resilience-strategie ging Rotterdam verder. “We
wilden het resilience-denken verankeren in dagelijks
denken en doen van bedrijven, instellingen, de overheid
en van burgers.” Concreet noemde Rotterdam zeven doelen (zie kader). Doel nummer twee – wereldhavenstad op
schone en betrouwbare energie – is nauw verbonden aan
het Havenbedrijf. “Diversificatie van energiebronnen en
van de stedelijke energie-infrastructuur zijn nodig om
Rotterdam weerbaar te maken voor de energietransitie.
Rotterdam moet van diverse markten thuis zijn.”

Flexibiliteit beperkt
Ook nummer vijf is interessant voor infrabedrijven.
Veel boven- en ondergrondse infrastructuur is cruciaal
voor het functioneren van Rotterdam, valt te lezen in
de strategie. “Deze infrastructuur blijkt in Rotterdam
robuust. De f lexibiliteit om in te spelen op calamiteiMeer dan klimaatadaptief
ten, nieuwe technologische ontwikkelingen en bovenRotterdam meldde zich aan bij de eerste lichting
grondse ontwikkelingen is echter beperkt. Dit
van drie. Den Haag, dat ook een Resilience
creëert het risico van een lage leveringszeOfficer heeft, deed dat in de derde lichkerheid en herstelcapaciteit en subopting.
timale oplossingen omdat boven- en
ondergrondse ingrepen niet goed
‘Steden
zien
in
dat
op elkaar passen. Het inbouwen
Waarom was het voor Rotterdam beze
van
elkaar
leren
en
van een grotere veerkracht vraagt
langrijk om toe te treden? Molenaar:
er sluiten zich nog
een groter risicobewustzijn,
“We hadden al een sterk profiel in
stadsbrede integrale kostenbahet klimaatbestendig maken van
steeds steden bij het
de stad. Met dit netwerk konden we
tenanalyses bij besluitvorming
netwerk aan’
dat versterken en uitbouwen. Naast
over infrastructurele ingrepen,
klimaat komen nu weerbaarheid en
integratie van de ondergrond in
veerkracht in de volle breedte aan bod.
bovengrondse stedelijke ontwikkeVanuit mijn betrokkenheid eerder met
lingen en intensievere samenwerking
Climate Proof, was de functie van Chief
tussen alle infra-beheerders, waaronder
Resilience Officer een mooie volgende stap.”
de gemeente.”
De bijdrage van de Rockefeller Foundation in
de afgelopen jaren was bedoeld om het wereldwijde
In de strategie uit 2016 staan maar liefst 44 concrete
netwerk van de grond te tillen. Molenaar: “Met als doel
acties. Heel concreet wordt het bijvoorbeeld bij doel
steden door samenwerking veerkrachtiger te maken.
zeven, het verankeren van resilience-denken in de stad.
Dat is gelukt. Het stedennetwerk heeft waarde gekreEen van de acties daar is het groenedakenprogramma.
Het centrum van Rotterdam heeft maar liefst 1 miljoen
gen, breidt zich uit en wordt steeds sterker. Steden zien
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vierkante meter plat dakoppervlak. Molenaar: “In het
centrum zijn de opgaven op het vlak van waterberging,
vergroening, duurzame energieopwekking én luchtkwaliteit het grootst. Tegelijkertijd liggen er kansen om
– vanuit een integrale aanpak – extra waarde te creëren.
Een multifunctionele inrichting met groene stroken,
urban farming, zonnepanelen, waterberging en zelfs een
sportvoorziening is essentieel voor de toekomstbestendigheid en leef baarheid van het centrum.” Hoe concreet
ook, Molenaar is de eerste om te zeggen dat er na vijf
jaar een update van de resilience-strategie voor de volgende vijf jaar moet komen. “Daar wordt op dit moment
hard aan gewerkt. Daarin verwerken we de lessen van de
afgelopen jaren. Heel actueel voor mij is het leervermogen. Kijk bijvoorbeeld naar de pandemie. Zodra we eruit
zijn, hebben we de neiging ons er niet meer mee bezig te
houden. Terwijl je eigenlijk wilt dat we beter staan opgesteld mocht er een volgende pandemie komen.”
Een resilience-scan
Rotterdam ontwikkelde samen met de 100 Resilient
Cities een zogenaamde resilience-scan. Kenmerkend
voor resilience is de multidisciplinaire en proactieve
aanpak. Om resilient te zijn heb je f lexibiliteit, inclusiviteit, integraliteit, ref lectievermogen, reservecapaciteit, robuustheid en vindingrijkheid nodig. Hoe meer
kwaliteiten terug te vinden, hoe meer het bijdraagt aan
een veerkrachtige en weerbare stad. “Die meer abstracte
elementen kunnen concreet vorm krijgen. Flexibiliteit
verwijst bijvoorbeeld niet alleen naar gedrag, maar naar
de mogelijkheden van een object om te veranderen en

T H E M A K L I M A ATA D A P TAT I E

De kwaliteiten van resilience
Reflectievermogen
Gebruik ervaringen uit het
verleden om nu en straks
verstandig te acteren.
Vindingrijkheid
Herken en gebruik meervoudige manieren om bronnen
te gebruiken.
Robuustheid
Maak doordachte en
beheerde systemen die
verbeterd uit plotse verstoringen en uit langdurige druk
tevoorschijn kunnen komen.
Flexibiliteit
Pas alternatieve strategieën
toe in veranderende
omstandigheden.

Reservecapaciteit
Bouw bewust extra reactieruimte, reservecapaciteit en vermogen in om ontwrichtingen op te vangen.
Inclusiviteit
Zorg voor gedeeld eigenaarschap, betrek mensen,
sluit niemand uit en zorg
voor gezamenlijke creatieprocessen.
Integraliteit
Breng verschillende mensen,
netwerken, organisaties,
gebieden, projecten en
systemen met elkaar in verbinding, zoek de synergie
en laat ze samenwerken.

verschillende functies te vervullen. Een gebouw kan
bijvoorbeeld f lexibel zijn. Oftewel zo ontworpen dat
functiewijziging mogelijk is. Robuustheid verwijst naar
fysieke constructies. Deze moeten goed doordacht, goed
ontworpen en goed gebouwd zijn, zodat ze lang meegaan en tegen een ‘stootje kunnen’. Zo kun je resilience
heel concreet maken.”
Verder kijken dan je eigen silo
Wat wil Molenaar zeggen tegen infrabedrijven die resilient willen worden? “Ik ben geen infra-expert. Dat zeg
ik allereerst. Maar als ik naar de beheerders kijk, vraag
ik me soms af of er breder wordt gekeken dan alleen
naar de eigen infrastructuur. Nemen de infrabedrijven
echt beslissingen voor de inrichting van infrastructuur
waarin ze de zeven kenmerken van resilience meenemen? Kortgezegd resilience by design. Een van die elementen is integraliteit. De verschillende partijen binnen
NGinfra zijn dagelijks letterlijk aan elkaar verbonden.
Dan zou ik in gezamenlijkheid aan scenario’s voor de
lange termijn werken. Dat voor de drie grote opdrachten
waar we voor staan: klimaat, energie en digitalisering.
Maar vergeet ook de groeiende ongelijkheid niet. Kijk
waar je elkaar raakt als infrabedrijven. Bijvoorbeeld: bij
een overstroming kan ook de elektriciteit uitvallen. In
die analyse moet weerbaarheid, het terug kunnen veren,
een belangrijke rol spelen. Maar ook het leervermogen
moet er zijn en je moet verandervermogen hebben.
Kortom, kijk dus verder dan je eigen silo.”
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Snelweg A79 ter hoogte van Heerlen is volledig afgesloten vanwege hevige regenval in Limburg. Het KNMI heeft
voor Zuid-Limburg code oranje afgekondigd. 13 juli 2021
Beeld: ANP/HOLLANDS HOOGTE /BAS QUAEDVLIEG

Kwetsbaarheden vitale infrastructuur in beeld

Samenwerken
noodzakelijk om
veerkracht infrastructuur
te vergroten
18NGINFRAMAGAZINE
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Uit een verkenning van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), op verzoek
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), blijken grote delen van het
infrastructurele netwerken kwetsbaar bij droogte, hitte, hevige neerslag en storm. Het
is de eerste integrale analyse van het hele infrastructuurnetwerk. KiM geeft aan welke
beleidsalternatieven er zijn om de kwetsbaarheid te verminderen. Samenwerking tussen
de infrabeheerders is daarbij een voorwaarde.
AUTEUR MARCEL BAYER

A

fgelopen zomer
werden we weer met
de neus op de feiten
gedrukt: onze infrastructuur is kwetsbaar voor de
gevolgen van klimaatverandering.
En niet alleen in de laaggelegen
delen van het land. Door kortstondige en zeer hevige regenval in
het Limburgse heuvelland stond
een deel de A79 tussen Maastricht
en Heerlen volledig onder water.
Ondergelopen tunnels en wegdelen, verzakte taluds, omgewaaide bomen die het weg- en
treinverkeer hinderen; het zijn
herkenbare directe effecten van
extreme weersomstandigheden,
zoals we die de laatste jaren steeds
vaker meemaken. De impact op de
samenleving kan groot zijn in geleden directe en indirecte schade
als stremmingen tot langdurige
uitval van vitale infrastructuur
leiden.
Stresstests en gevoeligheidsanalyses voor het hoofdwegennet
De infrabeheerders zoals Rijkswaterstaat, ProRail, TenneT en
Alliander hebben, ingegeven door
de klimaatverandering, de afgelopen jaren in kaart gebracht waar
de kwetsbaarheden zitten in hun
netwerken. Zo hebben Rijkswaterstaat en ProRail dat gedaan voor
het wegennet voor autoverkeer,
scheepvaart en het treinverkeer.
Het KiM heeft onderzocht hoe
klimaatverandering het integrale
mobiliteitssysteem, inclusief de
havens en luchthavens, beïnvloedt
en welke adaptatiemaatregelen

er mogelijk zijn. Daarbij is onder
meer gebruik gemaakt van de
stresstests en gevoeligheidsanalyses die Deltares voor de wegenbeheerder Rijkswaterstaat vorig
jaar al heeft gemaakt. Voor de
kwetsbare plekken die daarbij aan
het licht kwamen heeft Deltares
een methodiek ontwikkeld om de
kosten van herstel en stremmingen te berekenen.
In de het onderzoek van het KiM
is verder gekeken naar de impact
op het gebruik van infrastructuur
en de adaptatiemogelijkheden
voor zowel het netwerk als het
gebruik ervan.
Extra aandacht is besteed aan de
impact van verschillende scenario’s onder meer van het KNMI
voor zeespiegelstijging en manier
waarop we daarop kunnen inspelen.

de beheerder en de omrijdkosten
eveneens voor de gebruiker als
het netwerk langdurig gestremd
raakt. Ongelijke zakking door
droogte, opdrijving door stijging van de grondwaterstand en
afschuiving van het wegtalud
spelen vooral in het westen en
noorden van het land. In het rivierengebied van Midden-Nederland,
in Groningen en Friesland staan
grote wegen over langere afstand
en op meerdere plekken onder
water bij een overstroming met
middelgrote kans.

Grote impact voor de
scheepvaart en het spoor
Het grootste risico voor het
hoofdvaarwegennet is niet zozeer
overstroming, maar juist droogte,
blijkt uit de analyse van het KiM.
Dat is mede te danken aan de
forse en structurele investeringen
die sinds 1995 in het kader van
Hoewel de gevoeligheid natuurlijk
het Deltaprogramma zijn gedaan
regionaal en lokaal erg verschilt,
om het overstromingsrisico langs
komen uit de gevoeligheidsanade grote rivieren te voorkolyse een aantal duidelijke
kwetsbaarheden naar
men. Laagwater door
voren. Voor het
droogte in combinahoofdwegennet
tie met bodevormt ongemerosie heeft
invloed op de
lijke zakking
Stremmingen
bevaarbaardoor boen
uitval
van
demdaling
heid van de
infrastructuur
als gevolg
rivieren.
van verDat speelt
hebben grote
met name
droging
impact op de
in de Waal
een groot
bij Nijmerisico. Dat
samenleving
betekent dat
gen, voor de
de herstelgehele IJssel
en bij het meest
kosten aanbovenstroomse
zienlijk zijn voor
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traject van de Nederrijn.
Grote delen van het spoornetwerk zijn gevoelig voor negatieve
effecten die samenhangen met
wateroverlast en hitte, zoals het
onderwaterlopen van tunnels of
het niet meer kunnen sluiten van
bruggen door uitzetting bij een
hittegolf. Merkwaardig genoeg
concludeert het KiM dat de gevoeligheid van de spoorinfrastructuur voor negatieve effecten van
droogte, zoals verzakkingen, in de
kustgebieden minder groot is dan
in de rest van het land.

Hoe druk het op de Nederlandse
wegen ook mag zijn, de impact
van extreem weer met blokkades
in de netwerken is op het spooren vaarverkeer groter dan voor het
verkeer op de rijkswegen. Omrijden, aanpassen van reisschema’s
en vooral voor personenvervoer
naar bijvoorbeeld de trein doen
we al als er een stuk rijksweg
is afgesloten. Daar is zelfs op te
anticiperen door goede communicatie en vooral adviezen aan de
vervoerder en de reiziger, geeft
het KiM aan. Zeker nu we meer
thuiswerken hoeft de economie

daar niet al te veel onder te lijden.
Voor het effect op de langere
termijn maakt het nogal wat uit of
de weg tijdelijk onder water staat
of dat wegdelen zijn weggeslagen
of verzakt.
Bij uitval van een spoortraject ligt
omrijden moeilijker. Treinreizigers zullen doorgaans kiezen voor
een ander vervoermiddel. Voor
goederentransport over spoor ligt
omrijden gecompliceerder, zijn de
routes meestal veel langer en zal
daarom eerder worden uitgeweken
naar alternatief vervoer over de
weg of het water. Het effect van
ernstige schade aan het spoor is
voor de langere termijn groter dan
voor de weg.
Dat laatste geldt zeker voor de
scheepvaart. Voor de binnenvaart
is een verminderde bevaarbaarheid van rivieren door droogte het
grootste negatieve effect dat de
infrastructuur kan raken. Alternatieve routes over water zijn vaak
niet voorhanden. Het KiM noemt
het minder zwaar belanden van
schepen dan als meest voor de
hand liggende optie. Als periodes
van droogte vaker gaan optreden
zouden vervoerders kunnen besluiten tot andere vervoerswijzen.
Voor de zeevaart kunnen rederijen
vaker voor andere havens kiezen
als de keringen structureel vaker
zouden moeten sluiten vanwege
hoge waterstanden.
De effecten van extreme weersomstandigheden op het luchtvaartveer zijn beheersbaar en relatief
klein. Mocht er een landingsbaan
onder water komen te staan, dan
kan vliegverkeer naar een andere
baan uitwijken, of eventueel naar
een ander vliegveld. Het enige effect is langere reistijden, uitvallen
van vluchten of de keuze voor de
trein of de auto.
Omgaan met
zeespiegelstijging
Hele andere scenario’s zijn aan de
orde mochten laaggelegen delen
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van het land te maken krijgen
met overstromingen, zowel door
rivieren als door de zee. Dan kunnen grote gebieden langere tijd
onder water komen te staan en
infrastructuurnetwerken langere
tijd onbruikbaar. Het KiM heeft
speciaal gekeken naar de effecten
van overstromingen door zeespiegelstijging. De risico’s daarop
nemen na 2050 versneld toe als de
zeespiegel naar verwachting tussen +2 en +4 meter stijgt. Deltares
heeft daar in 2019 al vier adaptatiestrategieën voor uitgewerkt.
In het geval van ‘Beschermengesloten’ gaan we door op de oude
voet van hoogwaterbescherming
en zijn harde of zachte maatregelen nodig, zoals keringen (verhogen), zandsuppletie of wetlands.
Rivierarmen worden bij zee
afgesloten met dammen of stormvloedkeringen. Rivierafvoeren
worden door pompen en spuisluizen in zee geloosd.
Zoals gezegd kan dat ernstige
vertragingen in het scheepvaartverkeer opleveren en mogelijk een
modal shift.
Bij ‘Beschermen-open’ kiezen
we ervoor om de riviermonden
open te houden en de rivierdijken
verder te verhogen.
Scenario ‘Zeewaarts’ gaat uit van
het aanleggen van nieuwe, hogere
en zeewaarts gelegen eilanden
die de delta beschermen tegen de
gevolgen van overstroming.
Bij ‘Meebewegen’ wordt de ruimtelijke inrichting het meest ingrijpend aangepast. De kwetsbaarheid
voor de gevolgen van een hogere
zeespiegel verkleinen we door ophogen van land, ruimtelijke planning met de nadruk op bouwen in
Hoog-Nederland, water- en zouttolerant landgebruik en migratie
van de bevolking. Vanzelfsprekend
moet ook de infrastructuur dan
worden verlegd en uitgebreid.
Inspiratie en startpunt
De verkenning van het KiM is
de eerste studie naar de effec-
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In de analyse van de verschilten van klimaatverandering op
de integrale infrastructuur en
lende kwetsbaarheden en adaphet gebruik daarvan, het mobitatiemogelijkheden is soms met
relatief simpele maatregelen en
liteitssysteem dus. Daarbij zijn
integraal ruimtelijk beleid
mogelijke adaptatiemaatreveel te bereiken, zoals
gelen bekeken om de
langs spoortaluds
negatieve gevolgen
de begroeiing
van klimaatverkappen, baggeandering te
beperken. Er
ren, schoonBelangrijke
is systemahouden en
basisinformatie
vergroten
tisch onvoor
strategische
van de waderscheid
gemaakt
terafvoerbeleidsdiscussie
tussen de
capaciteit.
en identificeren
fysieke
Langere
infratermijn
kennisbehoefte
oplossingen,
structuur,
vooral voor
het gebruik
waterwegen
daarvan, de
en het spoor zijn
activiteiten en de
veel ingrijpender en
locaties van actividuurder.
teiten.
Gegeven de Nederlandse beleidsOndanks de onzekerheden over
hoe het klimaat zich de komencultuur van op de lange baan
schuiven van ingrijpende beslisde decennia ontwikkelt en de
precieze effecten daarvan, biedt
singen bestaat het risico dat gekodeze studie belangrijke basisinzen wordt voor de makkelijke en
kortere termijnopties. De onderzichten die bruikbaar zijn voor
strategische beleidsdiscussies en
zoekers stellen desgevraagd dat
voor het identificeren van nadere
het niet aan hen is om daar een
kennisbehoefte. Als inspiratie
oordeel over te vellen. Daar gaan
en startpunt hiervoor hebben de
de beleidsmakers van het minisonderzoekers van het KiM een
terie over. Net als over hoe om
aantal discussievragen voor beleid
te gaan met zeespiegelstijging.
geformuleerd. Voorbeeld van zo’n
In de Deltares-studie zelf staat
discussievraag is: in hoeverre is
dat de beide beschermen-opties
het effectief en efficiënt om een
(beschermen open en beschercorridor in één keer klimaatbemen gesloten, red.) maar tot een
bepaalde mate van zeespiegelstijstendig te maken in plaats van
losse, op zichzelf staande locaties
ging geschikt zijn. Bij nog grotere
aan te pakken?
zeespiegelstijging hou je dus
Andere voorbeelden zijn vragen
logischerwijs de opties zeewaarts
rond afwegingen tussen direct
en meebewegen over.
aanpakken van verstoringen of het
Wel willen de onderzoekers van
uitstellen daarvan en afwegingen
het KiM nog kwijt dat ze verrast
om al dan niet te differentiëren
waren dat de infrastructuurbenaar het belang van netwerken.
heerders van hoofdwegen, spoor
Uit het onderzoek komt duidelijk
en vaarwegen, met name Rijkswanaar voren dat effectief inspelen
terstaat en ProRail, elk voor zich
op de gevolgen van klimaatverstresstesten hebben gedaan of
doen, om de klimaatgevoeligheid
andering nauwe samenwerking
van hun netwerken in beeld te
vraagt van de betrokken infrabebrengen, maar nog niet integraal
heerders. Dat was ook de vraag het
hebben gekeken.
Ministerie van IenW aan het KiM.
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Giel Jurgens, voormalig-voorzitter TC Beschikbaarheid:

De mouwen opstropen
en van ideeën impact
maken
Vanuit zijn baan als asset owner bij Havenbedrijf Rotterdam is Giel Jurgens vanaf het
eerste uur betrokken bij NGinfra. Jarenlang vervulde hij de voorzitterspositie van het
themacenter Beschikbaarheid, maar onlangs gaf hij het stokje door. Hoog tijd om onder
het genot van een knapperig pistoletje eens in gesprek te gaan.  AUTEUR ANOEK VAN DER RIET
Waarom ging je bij het TC
Beschikbaarheid?
“Bij het Havenbedrijf houd ik mij
als asset owner bezig met de strategische kant van assetmanagement. De assetmanagers focussen
vooral op de specifieke assets waar
zij verantwoordelijk voor zijn en
het onderhoud daarvan. Ik daarentegen, kijk meer naar de overkoepelende systemen en methodieken
die daarachter schuilgaan. Dus
naar hoe we als Havenbedrijf
als geheel moeten omgaan met
onderhoud en assetmanagement.
Het gaat om generieke werkwijzen
en afwegingskaders, in plaats van
asset-specifieke technische aspecten, zoals baggerwerk of motoronderhoud aan vaartuigen. Dat heeft
veel raakvlakken met het thema
beschikbaarheid.”
Waarom is dat een belangrijk
thema om samen op te pakken?
“Omdat de verschillende infrapartijen elkaar beïnvloeden. Als
de één zijn assets niet beschikbaar heeft, dan kan dat een grote

impact hebben op de beschikbaarheid van de assets van de ander.
Er zijn veel onderlinge af hankelijkheden en in de toekomst wordt
dat alleen maar meer. Daarnaast
heeft een infrabeheerder z’n eigen
infrastructuursysteem, maar is
daarmee ook onderdeel van een
groter systeem. Het havenindustrieel complex van het Havenbedrijf
kent tal van verschillende assets.
Van de kademuren, de vaarweg
en leidingen tot aan wegen en
zelfs een stuk spoor. Dat is een
heel systeem an sich, maar als je
uitzoomt dan zie je dat die haven
een knooppunt is in een veel groter logistiek systeem. Bij NGinfra
kijken we op een wat abstracter
niveau naar de uitdagingen op het
gebied van infrastructuur, dus
meer naar dat overkoepelende
systeem als geheel.”
Hoe ziet die samenwerking in
zo’n themacenter eruit?
“We zijn net een rondreizend circus, waarbij we afwisselend bij de
verschillende partnerbedrijven op

bezoek gaan. Diegene is dan niet
alleen verantwoordelijk voor lekkere koeken, maar ook voor een goed
verhaal vanuit die organisatie. Dat
is heel inspirerend en gaaf, want
daardoor leer je van elkaar. Het
is daarnaast erg waardevol dat je
elkaars achtergrond beter begrijpt.
Waar komt de ander vandaan en
waarom vinden zij wat zij vinden?
Begripsvorming over en weer
maakt het samenwerken makkelijker. De bereidheid tot samenwerken is vooral groot bij mensen
die elkaar kennen. Binnen zo’n TC
weten we elkaar makkelijk te vinden. Als er buiten in het werkveld
een probleem ontstaat, dan word
ik gebeld met de vraag of ik nog
een collega ken die misschien kan
helpen. Je bent dus een soort doorgeef luik. Naast dat samenwerken
leuk is, is het soms ook moeilijk.
Want je werkt niet als individuen
samen, maar iedereen heeft een
hele organisatie achter zich staan.
Het belangrijkste is het hebben
van gezamenlijke doelen. Gelukkig zijn die er genoeg.”

22NGINFRAMAGAZINE

LUNCHBOX

Oh ja, vertel eens?
“Kijk naar Internet of Things of
het bredere concept digitalisering.
We hebben gezamenlijk bekeken wat dat kan betekenen voor
de beschikbaarheid van assets.
Kunnen we de beschikbaarheid
verbeteren? Of kunnen we gaan
voorspellen wanneer iets gaat
falen? En: wat betekent dit voor
de competenties van de assetmanagers? Nu moet ik terugdenken
aan het International Symposium
for Next Generation Infrastructures dat een paar jaar geleden in
Londen plaatsvond. Daar hielden
wij, als TC Beschikbaarheid, een
aantal actuele stellingen tegen een
groep internationale wetenschappers aan. Een van die stellingen
was dat we onze infrastructuren
helemaal niet slimmer hoeven te
maken, maar dat we de gebruikers
daarvan slimmer moeten maken.
Dus dat bijvoorbeeld niet de vaarweg slimmer wordt, maar de vaartuigen. En niet de autoweg, maar
de auto’s. Dit vanuit de gedachte
dat het slim maken van infrastructuur behoorlijk kostbaar is, terwijl
tegenwoordig iedereen met zijn

‘Nu moeten we de
mouwen met elkaar
opstropen om met al
die ideeën impact te
maken’

smartphone al een zee aan data
oplevert. In sommige gevallen zal
dit inderdaad het geval zijn, maar
het verschilt enorm per situatie.
Uiteindelijk wordt het een combinatie, waarbij allebei slimmer
worden.”
Zie je nog meer uitdagingen
waar de samenwerking uitkomst in biedt?
“Absoluut. Denk aan de urbanisatie, alhoewel we moeten afwachten
of die na de coronacrisis weer
volledig door gaat zetten. Ik zag
onlangs een nieuwsbericht dat

de files weer zijn toegenomen,
terwijl de treinen nog half leeg
zijn. Dat hadden we niet verwacht.
De energietransitie vormt ook
een uitdaging, vooral met het oog
op de fysieke ruimte. Neem het
havenindustrieel complex: daar
lopen tal van leidingen voor gas en
olie. Ooit gaat daar waterstof voor
in de plaats komen. Maar wordt
die nieuwe infrastructuur er dan
naast geplaatst? En hoelang moet
dat nieuwe systeem dan naast het
oude bestaan? Is hier überhaupt
wel ruimte voor of moeten we dit
anders oplossen? Dat zijn bijzondere uitdagingen die je niet in
je eentje kunt tackelen, dus daar
biedt NGinfra uitkomst.”
Eerder zei je dat samenwerken soms lastig is. Heb je
daar een voorbeeld van?
“Dat zit hem dan vooral in die doelen, die liggen dan misschien niet
helemaal op één lijn. Neem de vervangingsopgave. Er is sprake van
een verouderde asset base, waarbij
vooral veel sluizen en bruggen het
einde van hun levensduur hebben
bereikt. Die moeten dus vervangen
worden. Dat is makkelijker gezegd
dan gedaan, want daar zijn vaak
meerdere infrapartijen bij betrokken. Neem een brug waar zowel de
weg als het spoor over een belangrijke vaarroute heen gaan. Hoe
ga je dan om met het verschil in
levensduur tussen de weg en het
spoor? Hoe zorg je ervoor dat de

verschillende infrastructuren nog
wel beschikbaar blijven tijdens de
werkzaamheden? Wordt de brug
een-op-een vervangen of wordt hij
hoger, zodat er grotere schepen
onderdoor kunnen? Dat wordt best
complex. Maar goed, binnen bijvoorbeeld het TC Beschikbaarheid
zit de samenwerking veel meer
aan de voorkant. Het Havenbedrijf
spreekt over ‘van idee naar impact’
en hier zitten we echt nog bij dat
idee. We hebben elkaar leren kennen, weten nu waar we vandaan
komen en hebben veel kennis gedeeld. Nu moeten we de mouwen
met elkaar opstropen om met al
die ideeën impact te maken.”

Sinds kort ben je geen voorzitter meer, maar nog
wel lid van het TC Beschikbaarheid. Waarom?
“Ik merkte dat ik als voorzitter een sturende rol in het TC kreeg. Er werden
bijvoorbeeld vooral onderwerpen geagendeerd die ik logisch of belangrijk
vond. Maar het moet niet van één iemand komen, maar van alle zes. Daarom
vond ik dat we meer zouden moeten rouleren in het voorzitterschap. Toen ik het
stokje overgaf aan mijn opvolger heb ik dan ook als advies meegegeven om
eventueel na twee of drie jaar het stokje weer door te geven. Dat afwisselend
voorzitterschap zou ik de rest van NGinfra ook aanraden, zodat het geheel
goed in evenwicht blijft.”
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Michel Scholte, directeur Impact Institute:

‘Infrabedrijf is bij
uitstek hoeder van het
maatschappelijke goed’
Om brede welvaart te meten en hierop te sturen werken NGinfra en haar
infrabedrijven samen met het Impact Institute van directeur Michel Scholte. Hij
is door MVO Nederland uitgeroepen tot Minister van de Nieuwe Economie
en heeft als missie dat organisaties besturen op basis van de impact die ze
maken op de maatschappij. “Die nieuwe taal onder de knie krijgen vraagt
nog heel veel werk.”
AUTEUR RONALD BRUINS
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cholte toont zijn ongeduld. Is ook bij tijd en
wijle scherp van toon, zoals we dat van Greta
Thunberg kennen. Terwijl de wereld in brand
staat, overstromingen aan de orde van de
dag zijn en het klimaat afstevent op een volgens hem
existentiële crisis, maken bestuurders wat hem betreft
nog te weinig vaart. “Ik mis te weinig het besef dat
we de luxe niet hebben van een tweede planeet en dat
we ons eigen huis genaamd aarde aan het verwoesten
zijn. Er gebeurt hier en daar wel wat, maar als je kijkt
naar hoe urgent het klimaatprobleem is, dan zou dit
bij bestuurders topprioriteit nummer één moeten zijn.
Maar het kabbelt te veel voort. Dat komt ook omdat de
jonge generatie, over wiens planeet het gaat, te weinig
is vertegenwoordigd in de bestuurskamers. Vijftig tinten grijs overheerst. Terwijl die bestuurders niet willen
overgaan tot afschrijving van door het klimaatprobleem
ontstane stranded assets.” (stranded assets=waardeloos
geworden activa - red)
Er zijn een nieuwe aanpak en nieuw leiderschap nodig, stelt Scholte. Het Impact
Institute is een sociale onderneming
die organisaties leert hoe ze impact
op de maatschappij kunnen
meten. “Want daar begint het.
Bij meten. We moeten nu
van een financiële economie
naar een impacteconomie.
Waarin werk, innovatie,
technologie en ondernemerschap goed zijn voor
biodiversiteit, klimaat,
gezondheid, welvaart en
gelijkheid. Op die terreinen
moet je dus kunnen meten
wat jouw impact als organisatie
is en hoe je die impact positief
beïnvloedt. Dat is in wezen het
leren van een nieuwe taal, terwijl we
de taal van geld al meer dan duizend jaar
kennen. Dat laatste is een systeem van maximaal financieel rendement halen. De enige inkadering
van de wereld die we nu kennen is van bonnentellers en
boekhouders, maar daarmee zijn we continu onze eigen
omgeving aan het verkopen. We vergeten daarbij de
waardevernietiging voor de maatschappij te beprijzen
terwijl we dat nu echt wel moeten gaan doen.”

dient weer als input voor het Verbond Brede Welvaart.
In dat verbond verklaren de deelnemende infrabedrijven dat zij optimaal willen bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame en sociale samenleving. Scholte:
“Ook daar zoeken we samen met de infrabedrijven
naar die gezamenlijke taal. Hoe kunnen zij de impact
meten en op basis van die metingen de impact in hun
besluitvorming, samenwerking en sturingsinformatie
meenemen?”
Het voordeel in Nederland is volgens Scholte dat veel
publieke nv’s in Nederland de basis van het Rijnlands
model al in hun bestuursmodel hebben zitten. “Daarbij
zijn organisaties al gewend om naar meerdere stakeholders te kijken en hun belangen mee te nemen in de
besluitvorming. Dat in tegensteling tot het Angelsaksische model waarin vooral aandeelhouderswaarde vooropstaat. Infrabedrijven zijn koplopers in het Rijnlands
denken omdat ze een publieke functie vervullen. Ze
moeten van oudsher al rekening houden met meerdere
belanghebbenden. Het impact-denken en
-handelen past dan ook heel sterk bij
hen. Ze hebben dan ook een kans
de karttrekkers te worden van
de impacteconomie in Nederland. Daar waar beursgenoteerde bedrijven eerder hun
aandeelhouders dividend
geven, kunnen infrabedrijven het publieke geld weer
investeren in duurzame
initiatieven. Bijvoorbeeld
een groene waterstofrotonde of het verstreken
van het groene energienetwerk.”

‘We moeten nu
van een financiële
economie naar een
impacteconomie’

Methode voor impact rapporteren
Het Impact Institute maakte een methode voor het
rapporteren van maatschappelijke impact. De methode

Rekenschap afleggen
Wie zijn impact rapporteert,
stelt zich open. Scholte: “Daarmee
leg je als infrabedrijf concreet rekenschap af over de keuzes die je maakt. Het
feit dat je je publiek moet verantwoorden over de
impact die je maakt, zet op zich al een verandering in
gang. Daarnaast maak je als infrabedrijf duidelijk met
welke dilemma’s je zit in de transitie naar een maatschappelijk verantwoord beleid. Daarnaast geeft het je
infrabedrijf richting. Waar moet ik heen bewegen om
die maatschappelijke impact positief te maken? Het is
het leren van de nieuwe taal. Daar waar veel organisaties op dit vlak nog analfabeet zijn. Die nieuwe taal
leidt tot nieuwe controlemechanismes binnen orga-
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nisaties. Naast financiën word je dan ook afgerekend
op prestatie-indicatoren die gaan over impact. En
dan kan het ineens ook spannend worden.
Want hoe waardeer je een netwerk waar
ketenpartijen in hoge mate grijze
stroom over sturen? Hoe waardeer
je een haven waarin nog steeds
kolen worden binnengebracht?
Of hoe waardeer je drinkwater
waarin industriële bedrijven hun afvalwater mogen
lozen?”

zou het uitgangspunt moeten zijn dat de grondstoffen
die je gebruikt regeneratief zijn.”
Verstijf maar een paar dagen
Tot slot heeft Scholte nieuws voor
mensen die zijn toon niet op prijs
stellen. “De banale realiteit in
deze consumptiemaatschappij is dat showrooms nog
volstaan met auto’s die op
fossiele brandstoffen rijden.
We stevenen af op 5,5 graad
wereldwijde opwarming
van de aarde als we business as usual doorgaan. Dat
leidt tot miljoenen doden als
gevolg van rampen. Ik ben
niet populair op feestjes als ik
dit ongemakkelijke verhaal vertel,
maar dat is dan maar zo. ‘Stop met
die doemscenario’s’, hoor ik dan. Maar
ik ga niet stoppen. Verstijf maar eens een
paar dagen, zou ik zo zeggen. Zodat je vervolgens
actie onderneemt. Anders verandert er helemaal niets.
Ook niet in bestuurskamers. We moeten fundamenteel het principe van markten omgooien. Er moet een
harde relatie komen tussen welzijn en welvaart. Dat er
daarmee, ook bij infrabedrijven, stranded assets komen
als gevolg van klimaatverandering, is onvermijdelijk.
Ik verwacht van de bestuurders van infrabedrijven de
opperste staat van paraatheid om de transitie mogelijk
te maken. Word constructief radicaal. Doe je dat niet,
dan word je net als Shell vroeg of laat ook om de oren
geslagen.”

‘Infrabedrijven
moeten constructief
radicaal worden’

In essentie moeten infrabedrijven hoeders zijn van het
maatschappelijke goed, stelt
Scholte. “Zij moeten bewaken
dat de pot niet leeg raakt. In die
zin mogen, of beter gezegd moeten
ze zich activistischer opstellen. Als
netwerkbedrijf mag je best eisen van de
overheid dat je groene stroom mag bevoordelen boven grijze stroom. Als waterbedrijf kun je
best wat vinden van het feit dat je heel veel moeite
moet doen om water te zuiveren dat door industriële
bedrijven vervuild wordt. Om enkele voorbeelden te
noemen. Dat is het bewaken van rechtvaardigheid en
het bewaken van de gelijke toegang tot nutsvoorzieningen.” Daarbij schetst Scholte ook al het perspectief
voor de toekomst. “Impact meten gaat tot nu toe heel
erg over de impact die je gehad hebt. Dat is terugkijken. Wat je wilt is dat je ook de toekomstige impact
van een eventuele beslissing op toekomstige generaties
kunt meten en op basis daarvan gaat sturen. Daarbij
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Nieuwe aanpak,
nieuw leiderschap
Mooie woorden, maar wat houdt dat in?

Uitdagingen volop voor de infrastructuurwereld. De energievoorziening, de landbouw
en het transport moeten duurzaam worden, ruim een miljoen woningen komen erbij en
de klimaatverandering vraagt om ingrijpende adaptieve maatregelen. Al deze grote
opgaven raken onze infrastructuur. Sterker, infrastructuur is leidend, of zou leidend
moeten zijn bij de investeringen die hiervoor nodig zijn. Tegelijkertijd is voor de
infrastructuur zelf een forse inhaalslag met het onderhoud noodzakelijk.
Meer dan ooit is het cruciaal dat infrabeheerders daar integraal en samen aan werken.
We hebben het over een nieuwe aanpak en nieuw leiderschap. Maar wat houdt dat
nou precies in en hoe doe je dat, samen en in je eigen organisatie? We stelden die
vragen aan bestuurders en young professionals van de NGinfra-partners.

“We willen nog steeds onze duurzaamheidsdoelen
halen in 2030”
“Nieuw leiderschap betekent voor mij onderwerpen anders benaderen.
Kennis over circulaire economie en energietransitie zijn op verschillende
fronten in onze organisatie nodig. We moeten zorgen dat we kennis
goed delen en in matrixen werken. Oftewel meer integraal werken.”

Birgit Otto, Chief Operations Officer bij de Royal Schiphol Group: “Royal Schiphol Group werkt al jaren aan
het verduurzamen van haar processen. Het gaat niet
om harde keuzes. Het gaat erom duurzaamheid vanaf
het begin mee te nemen in projecten en afwegingen.”

“Royal Schiphol Group is een
organisatie die midden in de
maatschappij staat. We zijn al
langer bezig met onderwerpen als
energietransitie en klimaatverandering. Onze visie om ‘s werelds
meest duurzame luchthavens te
exploiteren helpt ons om daaraan
te werken en het lange termijn
doel niet uit het oog te verliezen.
De huidige situatie benadrukt
deze urgentie wederom.”
“Paris proof betekent dat de stijging
van de temperatuur bij voorkeur

onder de twee graden blijft. Royal
Schiphol Group heeft zichzelf het
doel gesteld om in 2030 geen gas
en geen fossiele brandstoffen meer
te gebruiken en zo deze doelen te
halen. Ook willen we afvalvrij zijn.
Het is belangrijk dat onze infrastructuur circulair wordt gebruikt.
We zetten ieder jaar verdere stappen in die richting.”
Roadmap naar een
emissievrije luchthaven
“De impacteconomie: wij noe-
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men dat waardecreatie voor alle
stakeholders, voor klanten, voor
medewerkers, omwonenden,
aandeelhouders en toekomstige
generaties. Voor ons is waardecreatie niet alleen financiële waarde,
maar ook waarde op milieu en
sociaal gebied.”
“We hebben een roadmap om in
tien jaar een afvalvrije en emissievrije luchthaven te worden.

Natuurlijk heeft de Covid-19-crisis een ongelofelijke impact
gehad op onze organisatie en
op de luchtvaartsector. Maar we
zijn nog steeds gecommitteerd
om de duurzaamheidsdoelen te
halen in 2030. We hebben projecten tijdelijk moeten uitstellen
of aanpassen, maar we gaan de
doelen halen. We blijven investeren in verduurzaming, innovatie

en kwaliteit. Zo kon bijvoorbeeld
de proef met duurzaam taxiën
ondanks corona doorgaan. Naast
dat we onze eigen processen
verduurzamen, speelt Royal
Schiphol Group ook een grote
rol in het verduurzamen van de
luchtvaart, door bijvoorbeeld te
investeren in de ontwikkeling
van duurzame vliegtuigbrandstoffen.”

“Leiderschap, lef en verbindend vermogen”
“De afgelopen zestig jaar hebben we een enorme welvaartgroei meegemaakt. Dit heeft ons veel gebracht en ons de kans gegeven tot zelfontplooiing. Het heeft er ook voor gezorgd dat we steeds meer op onszelf gericht zijn geraakt. Eigenbelang gaat voor, ónze mening is de
belangrijkste. Maar als we tempo en impact willen maken met de
grote maatschappelijke uitdagingen, moeten we dit samen doen.
We moeten onze belangen opzijzetten voor die van de maatschappij. Dit vraagt leiderschap, lef en verbindend vermogen.”
“De verandering die Alliander doormaakt, is zeer groot.
Wij zitten midden een aantal grote maatschappelijke
ontwikkelingen, de energietransitie, de woningbouwopgave en de digitalisering van Nederland. Die vragen een
hele grote verbouwing van ons energienet en intensieve
interactie met klanten en overheden om het duurzame
energiesysteem te ontwikkelen. De ontwikkelingen gaan
in een heel hoog tempo en veranderen steeds. Dit vraagt
van ons een andere manier van werken dan we tot nu
toe gewend zijn. We moeten in een hoog tempo werken,
wendbaar kunnen reageren en nog beter in verbinding
zijn met onze klanten. En dit op een manier dat we ons
werk echt anders, innovatiever gaan doen, zodat het werk
behapbaar blijft. We hebben deze transitie ‘1Alliander’
genoemd. We werken vanuit een heldere strategie aan
onze organisatie en cultuur.”
“Om onze infrastructuur Paris Proof te maken, kijken wij
kijken naar onze eigen footprint. Verlies van energie
tijdens transport van de energie is een belangrijke factor.
Daarnaast streven we naar circulariteit in ons materiaalgebruik en het reduceren van de footprint van onze operatie.
De grootste bijdrage aan Parijs leveren we natuurlijk door
zoveel mogelijk duurzame energie en duurzaam verbruik
mogelijk te maken.”
Doelen stellen
“Voor Alliander betekent de impacteconomie dat we
breed kijken naar hoe we bijdragen aan de samenle-

ving. Niet alleen
economisch,
maar breed
Daan Schut, Chief Transition Officer Alliander:
maatschap“NGInfra kan agendasettend zijn door de leden te
pelijk. Wat nu
inspireren en de maatschappelijke dialoog te starten
bijvoorbeeld
en te voeren.”
heel nadrukkelijk speelt, is het feit dat we niet iedereen tegelijk op
het energienet aan kunnen sluiten. We zijn verplicht om
de klant die het eerst een aanvraag doet, ook het eerst
aan te sluiten. Vanuit maatschappelijk perspectief is dit
mogelijk niet de beste aanpak. Wij kunnen nu bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk in Amsterdam geen school
aansluiten. Is dat wenselijk? Samen met de overheid
moeten we kijken of en hoe we dit kunnen veranderen.
Dit is uiteindelijk een politiek besluit, waarbij wij onze
expertise over de (net)capaciteit inbrengen.”
“De belangrijkste uitdaging daarbij voor onze organisatie
is om doelen te stellen, deze goed uit te dragen, bewustwording te creëren en dat in je dagelijkse aansturing op
te volgen. Het vraagt tijd om gedragspatronen die al lang
bestaan, te veranderen. Een grote organisatie anders laten
denk en acteren vraagt sturing, geduld en doorzettingsvermogen. Dat is de belangrijkste uitdaging.”
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“Een radicale verandering is nodig”
“Nederland staat inderdaad voor grote opgaven, zoals het realiseren van een miljoen energieneutrale woningen, het aanleggen van
een infrastructuur voor duurzame energie en het toekomstbestendig maken van onze drinkwatervoorziening. Het is heel makkelijk
om te zeggen: Dat vraagt leiderschap, visie en daadkracht van de
overheid. Maar dat is niet voldoende. Het vraagt leiderschap van
ons allen. Iedereen kan een stap zetten door verbinding te leggen
met mensen in de organisatie en daarbuiten, én de dialoog aan te
gaan.”

“Als leider moet je inspireren,
vertrouwen hebben en eigenaarschap tonen over de beoogde
verandering. Wij proberen dat met
Vitens te doen door een aanjager
met een verbindende rol te zijn als
het gaat om het veiligstellen van
drinkwater voor de toekomst. Het
is voor mij van belang dat we de
wereld in goede gezondheid achterlaten zodat onze kleinkinderen
ook kunnen genieten van drinkwater van topkwaliteit. Door open,
betrokken en innovatief te zijn.”
Bewuster en zuiniger
met water omgaan
“Een radicale verandering is
nodig. Dat is voor Vitens overduidelijk. Ook wij zijn f link op weg
om onze fossiele voetafdruk te
verminderen, zodat we in 2050
geheel CO2-neutraal zijn. Misschien kunnen we in de toekomst
zelfs duurzame energie leveren.
Daarbij wil ik er wel op wijzen dat
niet alleen het energieverbruik,
maar ook het waterverbruik fors
omlaag moet. Dat groeit jaarlijks
nog steeds. Als het zo doorgaat,
verbruiken we met z’n allen in
2040 30 procent meer water dan
nu. Dat is een forse aanslag op
onze kostbare bronnen en het
kost veel extra energie om dat water te produceren. We werken er
daarom hard aan om onze klanten
bewuster en zuiniger met water te
laten omgaan.”

“Binnen Vitens zetten we diverse
stappen om onze CO2-uitstoot

te verminderen. Dit jaar zijn we
gestart met het met het intern
beprijzen van koolstofdioxide.
Het reduceren van de uitstoot van
broeikasgas krijgt hiermee intern
een financiële waarde. Om precies
te zijn: 100 euro per ton CO2-equivalent. Dit maakt het mogelijk om
duurzame investeringen te doen.
Een mooi voorbeeld is de renovatie
van productielocatie Noordbergum, Vitens’ op één na grootste
veroorzaker van methaangasuitstoot. Dat methaangas vangen we
nu af zetten we om in gas voor de
energievoorziening van de productielocatie. Hetzelfde gebeurt
op onze productielocatie Spannenburg in Friesland. Daarnaast hebben we een elektrisch wagenpark
en velden met zonnepanelen. En
we nemen in onze aanbestedingen
duurzaamheidscriteria mee als
factor.”

‘Niet alleen het
energieverbruik,
ook het
waterverbruik
zal fors omlaag
moeten’

Marike Bonhof, CFO/COO van Vitens: “Het is voor mij
van belang dat we de wereld in goede gezondheid
achterlaten zodat onze kleinkinderen ook kunnen
genieten van drinkwater van topkwaliteit.”

Maatschappelijke en sociale
waarden
“Voor mij omvat de impacteconomie je verantwoordelijkheid
nemen als bedrijf of leider om een
positief verschil te maken voor
eenieder. Door niet alleen te kijken naar financiële waarde maar
ook bewust naar maatschappij
en natuur kunnen we een maatschappelijke verandering in gang
zetten. In een impacteconomie
vinden we sociale en ecologische
waarde van even groot belang als
economische.”

“In onze vorig jaar gelanceerde
strategie Elke druppel duurzaam
zetten we in op een volledig

NGINFRAMAGAZINE29

T H E M A N I E U W E A A N PA K , N I E U W L E I D E R S C H A P 

duurzame watervoorziening in
2050 met positieve impact op
mens en natuur. Dat betekent
dat we duurzaamheid in al onze
investeringsbeslissingen gaan
meewegen. Voor een bedrijf met
1.500 mensen die van oudsher
vooral gericht zijn op 24 uur per
dag, 7 dagen in de week leveren,
is dat een behoorlijke omslag.
Daarnaast besteden we extra aandacht aan maatschappelijke en
sociale waarden, zoals het bieden
van een inclusieve werkomgeving.
Wij proberen onze klanten een
betaalbare prijs voor drinkwater
te bieden. Toch zullen we er niet
aan ontkomen om een deel van
de forse investeringen voor die

‘De prijs van
water is laag,
de waarde
voor onze
maatschappij is
gigantisch’

toekomstbestendige drinkwatervoorziening door te berekenen
aan onze klanten. Het zal gaan

‘Vertel het eerlijke verhaal’
“Als we de komende tien jaar precies zo
werken als de afgelopen veertig jaar weet
ik één ding zeker: dat we het nooit beter
gaan doen. Terwijl dat precies is wat de
samenleving van ons verwacht. Nieuw
leiderschap moet daarom genoeg ruimte
bieden voor nieuwe oplossingen, ook als
die formeel nog niet toegestaan zijn. Laatst
zei een van onze bestuurders dat als we zo’n oplossing
maatschappelijk kunnen verantwoorden hij het niet erg
vindt om het op het Achtuurjournaal uit te leggen. Dat
getuigt van bestuurlijk lef dat ik breder terug zou willen
zien in de energietransitie.”

1.

“Om onze infrastructuur Paris Proof te maken, moet je
beginnen bij het eerlijke verhaal: we kunnen niet alles
tegelijk realiseren en er is nog een hoop nodig om de
ambitieuze doelstellingen om te zetten in resultaten. Dat
krijgen we alleen voor elkaar als we het samen doen

Bart van der Laan, Public Affairs Adviseur
bij Alliander: “Ik ben een aanjager. Vanuit
mijn creativiteit en brede studieachtergrond zie ik vaak als eerste kansen voor
onze organisatie.”

om kleine bedragen, zeker als je
het vergelijkt met bijvoorbeeld
het abonnement voor mobiel bellen. De prijs van water is laag, de
waarde voor onze maatschappij is
gigantisch.”
“NGInfra is voor ons een enorm
waardevol netwerk. Het is een
plek waar je ervaringen en visies
kan delen met andere infrabeheerders; ook die we in onze dagelijkse
praktijk minder vaak tegenkomen.
Wat we gemeen hebben, is een
gedeelde maatschappelijke rol.
Dat leidt soms tot mooie inzichten
en acties, zoals het gezamenlijke
manifest over Brede Welvaart dat
we eerder dit jaar hebben gepubliceerd.”

en ingrijpende maatregelen nemen. Met onze klanten,
brancheorganisaties en overheden. Eigenlijk is dus vooral
een nieuwe aanpak nodig op wat we altijd al deden: de
samenleving verbinden.”
“Alliander is een netwerkbedrijf dat energienetten ontwikkelt en beheert. Via onze kabels en leidingen ontvangen
ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven
elektriciteit, gas en warmte. Het is onze maatschappelijke
opdracht om energie voor iedereen betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. De energietransitie is een
complexe opgave die grote impact heeft op de samenleving. Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Dit verandert de manier waarop we met z’n
allen energie opwekken en gebruiken. Dat betekent niet
alleen dat mijn collega’s en ik keihard moeten werken het
elektriciteitsnet uit te breiden en verzwaren. Maar ook dat
we vanuit onze expertise een gidsrol pakken door handelingsperspectief te bieden aan huishoudens, bedrijven en
beleidsmakers.”
“Ik ben een aanjager. Vanuit mijn creativiteit en brede
studieachtergrond zie ik vaak als eerste kansen voor onze
organisatie. En vanuit mijn enthousiasme, humor en klauwenuit de-mouwen-mentaliteit weet ik anderen daarin mee te
nemen. Zowel binnen als buiten onze organisatie. De ruimte
en het vertrouwen die Alliander hiervoor biedt, kan ik dan
ook zeker waarderen.”
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“De beste keuzes voor de hele levenscyclus maken”
“Het begrip leiderschap kan de indruk wekken dat één partij aan het
roer staat of dat één partij de koers uitzet en anderen volgen. Die tijd
is voorbij. Je hebt alle betrokken partijen in een gebied, in een keten
en in een sector nodig om veranderingen tot stand te brengen.
Daarbij is het geven en nemen. Het is een kwestie van gedeeld
ownership en dus gezamenlijk leiderschap.”

Boudewijn Siemons, Chief Operating Officer Havenbedrijf Rotterdam: “NGinfra kan de harde keuzes die we
met elkaar moeten maken, adresseren op de politieke
en bestuurlijke tafels.”

“Als Havenbedrijf Rotterdam creëren we economische en
maatschappelijke waarde en zetten we in op duurzame
groei. We maken ons daarom sterk voor een veilige,
gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We zijn
ons al langere tijd bewust van de klimaatverandering en
de benodigde energietransitie om die veranderingen te
dempen. We willen die klimaatverandering tegengaan
en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een
grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart
en werkgelegenheid. We zien voor onszelf daarbij een
belangrijke rol om de industrie in Rotterdam te facilite-

‘Infrastructuur met een
andere mindset aanleggen’
“Ik zie het als de uitdaging voor NGinfra om de
samenwerking te faciliteren door de infrabedrijven samen te brengen op gemeenschappelijke
uitdagingen, het ondersteunen van kennisuitwisseling en zoeken naar antwoorden op
gemeenschappelijke vragen in de wetenschap. Maar ook door het gesprek met de
maatschappij of politiek te faciliteren of infrapartijen
te ondersteunen om samen aan de slag te gaan met het
toepassen van nieuwe werkwijzen, zoals het sturen op
brede welvaart.”

2.

“Ik denk dat er voor onze toekomst meer nodig is dan het
Paris Proof maken van de infrastructuur. We moeten infrastructuur met een andere mindset aanleggen en onderhouden: vanuit een integraal perspectief op brede welvaart.
Ik weet niet hoe dat er precies uit moet zien, maar houdt
wel meer in dan het terugdringen van de CO2-emissies en
voldoen aan een bepaalde norm. We hebben een andere
aanpak en een andere manier van denken nodig. Als het
lukt om ons gedrag te veranderen en dingen écht anders te
doen, dan komt dat Paris Proof in mijn ogen vanzelf wel.”
“We hebben hiervoor leiders nodig die hun eigen belang
en positie aan de kant durven te zetten en die zichzelf
kwetsbaar op durven stellen, zodat er een cultuur ontstaat

waarin mensen durven toe te geven dat ze niet weten hoe
en we elkaar daarin kunnen helpen. Volgens mij moeten
we de verre toekomst in de ogen durven kijken, zonder de
achterhoede uit het oog te verliezen. Dat betekent in mijn
ogen dat we meer naar elkaar moeten luisteren, iets wat
veel leiders van nu zelf zeggen niet te kunnen. We zijn heel
goed in elkaar vertellen hoe het zou moeten. Punt is, we
moeten het samen doen. Daarom zijn er leiders nodig die
open staan voor andere oplossingen.”
“Als trainee en secretaris zie ik het als mijn rol om het
gesprek over de uitdagingen van de toekomst te faciliteren.
Daarnaast wil ik graag jonge mensen uit de infrasector
samen brengen, zodat die weten waar ze elkaar kunnen
vinden en elkaar kunnen helpen bij het realiseren van de
oplossingen van morgen. Als trainee met een andere achtergrond, namelijk die van strategisch en industrieel ontwerper,
kan ik helpen om nieuwe perspectieven te krijgen bij de
aanpak van de grote klussen. Ik zie het als mijn plicht om te
laten zien hoe we dingen op een creatievere en mensgerichtere manier kunnen aanpakken om zo meer mensen mee te
nemen en zo uiteindelijk meer
impact te realiseren.”

Helen Nieuweboer, secretaris themacenters NGinfra: “Ik zie het als mijn rol om
het gesprek over de uitdagingen van de
toekomst te faciliteren.”
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ren om de transitie te maken van ‘gebaseerd op fossiel’
naar ‘gebaseerd op hernieuwbaar’. Dus van olie naar
bijvoorbeeld waterstof. Daarvoor is onder andere nieuwe
infrastructuur nodig. Door de industrie hierin goed
te faciliteren kunnen we een grote impact maken. Dat
geldt ook voor de scheepvaart. Als schepen op duurzame
brandstoffen willen overstappen, moet die wel gebunkerd
kunnen worden. Dat vraagt om voorzieningen en regelgeving. Daarnaast kijken we natuurlijk goed naar onze
eigen footprint. Daar zijn in het verleden al vele veranderingen binnen onze organisatie voor ingezet.”
Stakeholdervalue
“Om onze organisatie Paris Proof te maken moeten we
met elkaar – in zowel de ontwerpfase en de realisatiefase
als tijdens het beheer van onze infrastructuur of assets de impact op het milieu en klimaat zodanig scherp hebben dat we de beste keuzes voor de gehele levenscyclus
maken. Daarnaast spelen onze inspanningen op het
gebied van digitalisering ook een rol. Doordat deze veel
processen efficiënter en inzichtelijker maken, draagt dit
bij aan de verduurzaming. Ook van infrastructuur.

‘Scherp houden en uitdagen
van onze organisatie’
“Onze hoofdopgave op dit moment is
het beheer en onderhoud van ons huidige netwerk. Denk aan de enorme
renovatieopgave van de ‘babyboomerbruggen’ en de werkzaamheden
aan de A12. Daarnaast of misschien
tegelijkertijd hebben we als opgave om
ons netwerk toekomstbestendig te maken;
klaar voor een duurzamer en leefbaar(der) Nederland.
Het samenspel tussen het oude netwerk onderhouden en
de onvoorspelbare toekomst is onze grootste uitdaging.”

3.

“Wat wij dus nodig hebben is een manier om op
renovatie en onderhoud alles gelijk toekomstbestendig
te maken. Dat vergt slimme oplossingen die we alleen
samen met de omgeving kunnen bedenken. Intensievere
samenwerking tussen ministeries, provincies, gemeenten,
de markt en de burger is daarvoor noodzakelijk.
Ik denk dat we daarvoor een duidelijke visie nodig
hebben. Een visie op samenwerken, op de vormgeving
van Nederland en op hoe we in de toekomst willen
leven. Dat vergt leiderschap dat open staat voor nieuwe

Naast de economische effecten die veranderingen,
ontwikkelingen en investeringen teweegbrengen, kijken
we ook naar minder makkelijk in geld uit te drukken
waarden zoals milieueffecten, effecten op de fysieke
leefomgeving en op sociale verhoudingen. Dat alles nu
en in de toekomst. Hier en elders in de wereld. Je gaat
van shareholdervalue naar stakeholdervalue als het ware.”
Harde keuzes
Naast de milieuruimte is met name de fysieke ruimte
een beperkende factor om alle ambities waar te maken.
Dit geldt niet alleen voor ons als Havenbedrijf, maar
ook voor onze buren en overige stakeholders. We zullen
dus met elkaar die ruimte zo optimaal mogelijk moeten
gebruiken. Nu, tijdens de transitie en in de toekomst.
Rekening houdend met alle gebruikers van de gezamenlijke infrastructuren en alle waarden die we hiermee
willen bereiken. Harde keuzes zijn voor ons allen noodzakelijk om de ambities waar te maken. We sturen hierbij op een breed palet aan waarden. Dit betekent dat we
soms keuzes maken die financieel niet altijd rendabel
zijn, maar wel voordelen laten zien op andere waarden.”

perspectieven en ideeën; leiderschap dat risico’s durft te
nemen door scherpe keuzes te maken.”
“Mijn rol bij Rijkswaterstaat is tweeledig. Als jongere
generatie voel ik me verantwoordelijk voor het scherp
houden en uitdagen van onze organisatie vanuit een
andere kijk op de wereld. Daarnaast vind ik dat wij
onze leiders moeten helpen met het uitdragen van de
gewenste cultuur, door ambassadeur te zijn onder de
medewerkers en door duidelijke feedback te geven aan
onze leiders.”
Sander van Welsem, adviseur bedrijfsvoering bij de
Rijkswaterstaat Corporate
Dienst, lid Jong Groepsraad
RWS: “Wij moeten onze
leiders helpen met het
uitdragen van de gewenste
cultuur, door ambassadeur
te zijn onder de medewerkers en door duidelijke
feedback te geven aan onze
leiders.”
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“Je kunt uitdagingen niet meer los van elkaar aanpakken”
“De genoemde uitdagingen raken steeds meer aan elkaar en kunnen niet meer los van elkaar worden aangepakt. Dat vraagt een leiderschap dat gericht is op samenwerken en maatschappelijke opgaven vooropstellen en dat gericht is op gezamenlijke doelen realiseren voor de langere termijn. Met daarbij de bereidheid om soms een stap terug te doen met de belangen van de eigen organisatie om ruimte te bieden voor
een gezamenlijke aanpak. Dat lukt alleen als er een goede basis van vertrouwen in elkaar onder ligt.”

“Dat vraag weer om leiderschap dat
investeert in goede relaties, gebaseerd op transparantie en het delen
van informatie. Zo kun je, als het
spannend wordt, toch samen stappen zetten. Bijvoorbeeld door nieuwe contractvormen uit te proberen
en innovaties een kans te geven.
Als Rijkswaterstaat doen we dat
onder meer door aan te geven welke
grote uitdagingen wij op ons af zien
komen. We vragen allerlei partners
daar oplossingen en innovaties
voor aan te dragen. Het vraagt ook
samenbrengen van alle relevante
lijnen in de eigen organisatie en dat
is in grote organisaties vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Ook daar
is nieuw leiderschap voor nodig,
gericht op samenwerken.”
Transitiepaden
“Met de infrastructuur die Rijkswaterstaat beheert, hebben we een
flink areaal onder onze hoede. Areaal dat kansen biedt voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame
energieopwekking en waar ook veel
andere partijen graag gebruik van
willen maken. Met onze areaalstrategie kijken we hoe en onder welke
voorwaarden we onze netwerken
daarvoor in kunnen zetten. Binnen
de strategie van het ministerie van
IenW werken we aan energie- en
klimaatneutrale oplossingen en
hebben we transitiepaden ingericht
om de emissies terug te dringen.
Daar waar dat de meeste klimaatimpact heeft. Met die transitiepaden
in de hand vragen we partners om
oplossingen en innovaties aan te
dragen. Daarnaast werken we binnen Rijkswaterstaat aan bewustwording, met bijvoorbeeld de Klimaateffectatlas, het Energiedashboard

(online energiegebruiksgegevens
van alle RWS-assets, red.) en het
CO2-managementplan.”
“We beginnen niet op nul. Bij
kosten-batenanalyses die we uitvoeren bij nieuwe aanlegprojecten
nemen we zo veel mogelijk effecten
op de omgeving mee in de berekeningen. Er hangt bijvoorbeeld al een
prijskaartje aan de uitstoot van CO2,
aan geluidseffecten voor de omgeving en ook de veiligheid nemen we
als belangrijk element mee. Jaarlijks
brengt het ministerie een duurzaamheidsverslag uit, waarin we rapporteren over de resultaten op het gebied
van duurzaamheid in de eigen
bedrijfsvoering, uitvoering en manier van samenwerken met andere
partijen. Uitdaging is nog wel om in
ons assetmanagementaspecten zoals
duurzaamheid, natuurkwaliteit,
klimaatbestendigheid en dergelijke
integraal mee gaan nemen.”
Brede Welvaart
“In plaats van over impacteconomie
hebben wij het liever over Brede
Welvaart, over ‘alles wat mensen belangrijk vinden’. Steeds meer dringt
het besef door dat alleen sturen op
economische groei niet genoeg is.
Economische groei brengt welvaart,
maar het brengt ook negatieve
maatschappelijke effecten met zich
mee. En het kijkt niet naar bijvoorbeeld de verdeling van die welvaart
over bevolkingsgroepen. Vandaar
ook dat de Tweede Kamer aan het
kabinet heeft gevraagd om Brede
Welvaart te verankeren in de begrotingssystematiek van het Rijk.

In theorie leveren wij een netto
positief effect op de Brede Welvaart.

Marlouke Durville, hoofdingenieur-directeur Water,
Verkeer en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat: “Samen
met het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
brengt Rijkswaterstaat in kaart hoe we Nederland op
de langere termijn bij een veranderend klimaat veilig,
bereikbaar en leefbaar kunnen houden.”

We zorgen dat Nederland niet
overstroomt, voorzien ons land van
voldoende water van goede kwaliteit
en we zorgen ervoor dat goederen
en mensen van A naar B kunnen
worden vervoerd tegen acceptabele
kosten en zonder te veel hinder.
Daar staan helaas ook negatieve
effecten tegenover: de ingrepen
die we doen gaan soms ten koste
van het natuurlijk kapitaal, vervoer
leidt tot CO2 en stikstofuitstoot. De
afwegingen die we daarin moeten
maken, vragen vaak keuzes op een
politiek niveau om aan te geven
welke maatschappelijke waarden
prioriteit moeten krijgen.”
“Rijkswaterstaat is als overheidsorganisatie geen ondertekenaar van
het Verbond Brede Welvaart, maar
we steunen het initiatief wel via
NGinfra, die kan helpen om het
Verbond ook echt te laten werken
door betere kennisopbouw en -uitwisseling tussen partners.”
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“Brede definitie van welvaart moet bepalend zijn”
“Alle inframanagers staan voor grote uitdagingen. Het spoor is volop in
beweging. Het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer laat zien welke prestaties van het spoor in 2040 worden verwacht. In combinatie met de
klimaatverandering en een renovatie- en vervangingsopgave van de
railinfra betekent dit een stevige transitieopgave, een grote verandering die vraagt om een nieuwe aanpak. Veranderen en vernieuwen doe je nooit alleen, dat doe je met je gehele organisatie
én met je partners in de spoorsector en daarbuiten. Het vraagt
een verbindend leiderschap en leiderschap dat een klimaat creëert waarin mensen floreren en doelgericht kunnen vernieuwen
en innoveren.”

“ProRail neemt de duurzaamheidsdoelstellingen heel
serieus. Niet voor niets is verduurzamen een van de drie
hoofddoelstellingen: ProRail verbindt, verbetert, verduurzaamt. Daarom zijn we aangesloten op Groene Netten en
hebben we het Verbond Brede Welvaart ondertekend met
de NGinfra-partners. We zijn ons bewust dat samenwerking essentieel is om de klimaatcrisis het hoofd te
bieden. We zien ook een rol voor ons weggelegd in het
verduurzamen van mobiliteit en de energietransitie,
waarbij we onze assets kunnen inzetten voor doelen over
ons eigen spoorsysteem heen.”
Vier sporen
“De aanpak van ProRail volgt vier sporen. Met het spoor
Mobiliteit willen we ervoor zorgen dat reizigers voor de
middellange afstandsbestemmingen als Parijs, Londen
en Berlijn kiezen voor de trein, boven de auto of het
vliegtuig. Na lopen en fietsen geeft de trein de minste
CO2-uitstoot. Daarvoor is een goede, klimaatbestendige
infrastructuur nodig en zeker ook internationale en nationale samenwerking. Europa staat nu voor een belangrijke keuze.”
“Met het spoor Energie werken we aan een volledig duurzame energievoorziening. Door onze stroombehoefte zelf
duurzaam op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen
op onze eigen daken en grond. Daarnaast richten we ons
energieverbruik in de trein, bouwplaatsen en op stations.
Voor emissieprijs vervoer doen we nu proeven met een
waterstof- en batterijtrein als vervanging van de dieseltreinen. We kijken ook naar hoe we onze assets kunnen
inzetten in de bredere energietransitie over de infrastructuren heen.”

“Met het spoor Materialen bouwen we aan het circulaire
spoor waarbij materialen worden hergebruikt, we schaarse grondstoffen voor toekomstig gebruik behouden en
vervuilende materialen vervangen. Voorbeelden zijn de
lopende uitvragen voor geluidsschermen en keerwanden,
waar we met marktpartners op zoek gaan naar duurzame

John Voppen, voorzitter van de Raad van Bestuur van
ProRail: “Vernieuwing staat nooit op zich. Dat doe je
in samenhang en daarbij is een heldere agenda, een
uitgesproken focus, van groot belang.”

alternatieven gericht op het sterk terugbrengen van de
uitstoot van broeikasgassen.
Met het spoor Natuur kijken we naar onze grond als
verbindende schakel tussen natuurgebieden. Veel van
die grond is een broedplaats en veilige plek voor flora en
fauna. Op slechts de helft van ProRails 10.000 hectare
grond ligt spoor, de andere helft biedt kansen voor het
versterken van natuurwaarden en het vergroten van de
biodiversiteit.”
Actie
“We streven ernaar om de toegevoegde waarde in duurzaamheid en welzijn in alle onze afwegingen en keuzes
als belangrijke factor mee te nemen. Daarom hebben we
getekend voor het Verbond Brede Welvaart. We willen
dat juist die brede definitie van welvaart bepalend is.
Rapporteren daarover is een mooie stap. Het meetbaar
maken, helpt om het in de besluitvorming te plaatsen.
Maar het draait er uiteindelijke om dat we ook werkelijk
die keuzes maken. Laten we niet wachten tot alle onderzoeksresultaten er zijn, maar dat parallel laten lopen met
actie. We kunnen nu al beginnen, het samen ontdekken.
Daar kan NGinfra een belangrijke rol bij spelen. Laten
we starten en voorbeelden creëren waarin we de meerwaarde laten zien en samenwerken in projecten die nu al
impact hebben.”
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SAVE THE DATE
InfraTrends 9 juni 2022
WTC Rotterdam

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.

Meer over het programma,
de sprekers en de speciale sessies
via www.nginfra.nl en via LinkedIn
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‘Focus op brede
welvaart biedt vollediger
perspectief op impact’
In de rubriek Next Generation staat NGinfra 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 duurzaamheidsgedachte van Rijkswaterstaat. Rik van
Steekelenburg deed er voor zijn master Environmental Sciences aan de Wageningen
University & Research een stageonderzoek. 
AUTEUR MARTIJN SLOT

R

ijkswaterstaat heeft zich
als doel gesteld om in
2030 klimaatneutraal
te zijn. Om dat doel te
realiseren heeft de organisatie vier
transitiepaden opgezet. Voor zijn
onderzoek focuste Van Steekelenburg zich op het transitiepad
‘bouwplaats en bouwlogistiek’.
“Rijkswaterstaat wil de activiteit
op bouwplaatsen en de logistiek
ernaartoe verduurzamen. De
omgeving moet bovendien minder
hinder ervaren van werkzaamheden. Hiervoor gebruik ik het
waardecreatiemodel en pas ik de
indeling van impacts onder zes
kapitalen toe op het transitiepad”,
legt hij uit. Organisaties die brede
welvaart omarmen kijken verder
dan alleen de financiële impact van
hun doen en laten. Ook zaken als
impact op het milieu en arbeidsomstandigheden spelen een rol.
Materieel verduurzamen
Om de transitie te kunnen
maken, is het noodzakelijk dat
het materieel dat Rijkswaterstaat
gebruikt, wordt verduurzaamd.

Alleen om te verduurzamen moet
Van Steekelenburg: “We zetten
je wel kunnen verduurzamen. “Er
daarbij vooral in op elektrische
moet een aanbod ontstaan van
aandrijving. Daarnaast zijn waterelektrische graafmachines. Tot
stof en biodiesel ook een optie. De
nu toe is dat aanbod minimaal en
impact op het klimaat is hierdoor
de ontwikkelingen hierin gaan
al een stuk minder. Maar de stap
ook niet hard. Zeker als je het
hiernaartoe is niet eenvoudig. Zo
vergelijkt met het aanbod van
moet het elektriciteitsnet
elektrische personenworden verzwaard
en de opwekking
auto’s. De industrie
verduurzaamd.
die werktuigen
Het is heel
produceert is
goed als je
vooralsnog
lokaal, op de
star.”
‘Ik vind het tof om
werkplaats,
de effecten op brede
stroom
Sterke powelvaart te meten
kunt
sitie Rijksen de uitruilen
bieden aan
waterstaat
tussen deze effecten
elektrische
In het verinzichtelijk te maken’
graafmasnellen van
deze ontwikchines, maar
als dat wordt
keling is een rol
opgewerkt door
weggelegd voor
kolencentrales verRijkswaterstaat, vindt
Van
Steekelenburg.
“Die
plaats je het probleem.
heeft in Nederland een sterke
Dan is er misschien sprake van
positie. Grofweg tien procent van
minder uitstoot van fijnstof en
de bouwactiviteit is terug te kopstikstof, maar als de CO2-uitstoot
net zo groot blijft is het rendement
pelen aan werkzaamheden van
van de transitie laag.”
Rijkswaterstaat. De transitie kan
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worden bespoedigd door aannemers met duurzaam bouwmaterieel een korting te gunnen in het
aanbestedingsproces. Werktuigen
hebben echter een levensduur
van zo’n tien jaar, dus moet er nu
gehandeld worden zodat in 2030
de hele vloot gemoderniseerd kan
zijn. Leveranciers van werktuigen moeten wel aan dat aanbod
kunnen voldoen. De vraag en het
aanbod van duurzamer materieel kan versterkt worden door op
grotere schaal verwachtingen uit
te spreken en samen te werken,
misschien ook wel op Europees niveau. Zo kan je de markt dwingen
om te verduurzamen.”
Complexe methode
Brede welvaart gaat verder dan
alleen verduurzamen. Om die
reden heeft Van Steekelenburg
niet alleen gekeken naar welke
duurzaamheidsmaatregelen er
zijn, maar ook of hiermee de
geluidsoverlast afneemt. “Het is
complex om te achterhalen wat de
geluidsimpact is. Als je aanneemt
dat bouwmaterieel dat elektrisch,
op waterstof of op biodiesel wordt
aangedreven, een duurzamere
keuze is, dan moet je dit vergelijken met het huidige materieel. Hoeveel decibel produceert
een elektrische vrachtwagen in
vergelijking met een vrachtwagen
op diesel? Is dat een verbetering
die je uit kan drukken in een
geldbedrag? Hoeveel mensen
ondervinden überhaupt last van
het geluid?”

Van Steekelenburg denkt dat
de voordelen van het transitiepad opwegen tegen de nadelen,
maar benadrukt dat nog niet alle
impacts tot achter de komma
zijn te berekenen. “Werktuigen
draaien vaak stationair, evenals
generatoren. Dat kan een hoop
overlast veroorzaken. En moet je
nagaan hoeveel werktuigen door
Rijkswaterstaat worden ingezet.
Ik heb voor een antwoord gekeken

naar de situatie in de Rotterdamse
haven. Daar rijden wagentjes die
automatisch containers van schepen halen, zonder chauffeur. Dat
waren tot voor kort dieselwagens,
die voor het meest van de tijd,
al wachtend, stationair stonden
te draaien. De haven zat aan de
limiet qua geluidsproductie en
was gedwongen om na te denken
over een oplossing. Elektrische
wagens waren de oplossing en de
verschillen zijn gigantisch. Niet
alleen qua geluidsproductie, maar
ook de operationele kosten zijn
gedaald. Bij het transitiepad van
Rijkswaterstaat zie ik vergelijkbare
uitkomsten. De voorkomen schade
in geluidsoverlast, evenals die door
uitstoot van CO2, NOx en fijnstof,
loopt voor 2030 in de miljoenen
euro’s. De kosten om de transitie
naar zero-emissie materieel in
gang te zetten, moeten niet worden vergeten, maar deze verdien je
op de lange termijn terug.”
Vollediger perspectief
Van Steekelenburg is na zijn stageonderzoek als adviseur economie
blijven plakken bij Rijkswaterstaat.
Hoewel hij in die rol niet bezig is
met het meten van brede welvaart,
wil hij zich daar in de toekomst

wel weer mee bezighouden. “Het
onderwerp heeft mij getriggerd en
geïnspireerd. Het gaat verder dan
alleen het meten wat de impact is
op het milieu en dus breder dan
mijn studie milieuwetenschappen. Ik vind het tof om de effecten
op brede welvaart te meten en de
uitruilen tussen deze effecten
inzichtelijk te maken. Tegelijkertijd is het lastig omdat er door de
nieuwigheid van het concept nog
weinig referentiekaders zijn en de
waardering van effecten nog niet
is gestandaardiseerd. Er is dus nog
werk aan de winkel. Door de verbinding te zoeken met al bestaande meetmethodes, zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse,
worden effecten beter meetbaar en
onderling vergelijkbaar.”
Van Steekelenburg vindt tot slot
dat brede welvaart en het klimaat
een belangrijker aandeel moeten
krijgen in het debat en de daaruit
volgende beleidsbeslissingen.
“Het is niet de bedoeling dat brede
welvaart of het klimaat worden gebruikt om gemaakte beslissingen
achteraf te rechtvaardigen. Om
echt het verschil te maken moeten
deze concepten meegenomen worden vanaf het begin, bij de sturing
van organisaties.”
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Themabijeenkomst benadrukt belang cybersecurity

‘Cybersecurity is een
kwestie van proactief
handelen en vraagt
om digitaal leiderschap’
Er komt steeds meer nadruk te liggen op cybersecurity, ook binnen de vitale infrastructuur.
Security, organisatie, maatregelen en vooral leiderschap daarin gaan hand in hand.
Over dit onderwerp ging het onlangs tijdens de themabijeenkomst ‘Naar een bestendige
cybersecurity voor de (NG)infra’. Dion Kotteman, IT-expert en partner bij Grey Matter
Matters, schetste een beeld over de huidige stand van zaken. AUTEURS MARTIJN SLOT EN LEX SCHAMPERS
38NGINFRAMAGAZINE

ACTUEEL

V

olgens Kotteman is er
een groeiende noodzaak voor organisaties
om de veranderingen
in de vorm van cyberdreigingen
in de security van de organisatie
te onderkennen en aan te pakken.
Hierbij moeten we denken aan cybercrime, hacking en datalekken
in de veranderende omgeving als
‘(samen)werken in de cloud’ en de
kansen en bedreigingen daarvan.
Dus moet je als organisatie aan
de slag om je beveiliging op orde
te brengen. Anders loop je een
f link risico. Daarin is het zaak om
de juiste balans te vinden tussen
heel veilig en niet toegankelijk en Figuur 1: De impact van digitale transformatie op de informatievoorziening en (IT-)organisatie
niet veilig en heel toegankelijk.
Kern van zijn boodschap is, dat je
cybersecurity niet los moet zien
volgens Kotteman speelt. Er is
en data gaan kijken, ontdekken ze
van de ontwikkeling van de infornog geen blind vertrouwen in
dat er niet alleen meer mogelijk
deze
ontwikkeling.
“De
cloud
is én slimmer, maar dat hiermee
matievoorziening in het tijdperk
herbergt psychologisch probleook nieuwe securitymaatregelen
van de digitale transformatie. De
toegepast moeten gaan worden.
(digitale) wereld verandert, dus
men. Je weet niet waar jouw data
Zowel bij gebruikers, als voor bijzal de cybersecurity mee moeten
precies staan. Maar kijk ook eens
veranderen. In de presentatie
naar de manier waarop je jouw
voorbeeld back-up en restore van
geeft hij voorbeelden van de
huidige data hebt opgeslagen.
de data. Het klinkt simpel, maar
cloud. In dit artikel beperkt de
Hoe veilig is dat? Wie heeft er,
is complex.
redactie zich tot de kern daarvan.
al dan niet wettelijk, toegang tot
bepaalde gegevens? Hoe is de
Digitale transformatie
beveiliging ingericht? Er zijn nog
Organisaties zijn volgens KotteHet creëren van een wendbare
veel organisaties waar dit niet
en toekomstbestendige organiman nog vaak gewend om de oude
goed is geregeld.”
processen een-op-een te automatisatie met daarin de rollen van
Het voorgaande betekent dat je
eindgebruiker – burger / klant
seren. “Er wordt dan vanuit geauopnieuw
moet
kijken
naar
de
inén medewerker – staat centraal
tomatiseerde fysieke mail gedacht,
bij de digitale transformatie. Dit
maar dat is een misvatting; we
novatie van de gedigitaliseerde
betekent een continu proces van
gaan toe naar een manier
omgeving. Organisabusiness-, sociale en technologivan werken waarbij
ties zijn namelijk
we veel meer data
gewend om hun
sche innovatie. Technologie en
gaan sharen dan
bestaande
digitalisering zijn een onderdeel
Van data
naar elkaar
processen te
van het proces en niet een doel op
opsturen.
digitaliseren
zich. Je kunt hierbij de digitasharen naar
De cloud is
(de traditiolisering zien als onderdeel van
samenwerken
hiervan het
digitale transformatie die ook
nele wijze),
in de cloud, hoe
bekendste
moet plaatsvinden, maar dit moet
of datavoorbeeld.”
op een veilig wijze plaatsvinden,
gestuurd
veilig zijn deze
waarbij de integriteit en veiligheid
te gaan
omgevingen?
van de informatie wordt bewaard
werken
De black
en bewaakt.
(de eerste
box van de
innovatie-slag).
cloud
De plaats van IT en Security verEchter wanneer
Hoe de kwetsorganisaties
gaande
andert ook in de organisatie. Daar
baarheid van data in
de technologische inwaar IT in het verleden (fase 1)
de cloud wordt ervaren,
buiten de organisatie, de organisais een prangende vraag die
novatie naar hun processen
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van ongelukken die in de auto tot
dramatische gevolgen kunnen
leiden. Autogordels en wegklapbare sturen zijn voorbeelden van
deze ontwikkeling. Ook op het
terrein van cybersecurity moet de
organisatie leren van ongelukken
(ransomware, hacking en dergelijke). Dit betekent in lijn brengen
van de IT en daarbinnen de securityorganisatie met de business.

Figuur 2: De intrede van (cyber-)security in de organisatie

tie ondersteunde is deze nu (fase
3) door de organisatie volledig geassimileerd. We zien dat de (cyber)
security verder in de organisatie
zijn intrede doet en in de toekomst
volledig de organisatie zal moeten
gaan afdekken. Dit vraagt om rich-

ting en leiderschap en minder om
zeer beschikbare techniek.
Leren van ongelukken
Organisaties leren het meest van
ongelukken. Kotteman noemt hier
de auto-industrie, die vooral leert

Governance

Een goede informatievoorziening, met
daarbinnen een excellente (cyber)security
vraagt om een heldere governance én goed
leiderschap. Kotteman geeft aan dat in zijn
beeld de rollen als volgt verdeeld zijn:
• de Chief Information Officer (CIO) stuurt functioneel;
• bewaakt de koppeling tussen de strategie van de
organisatie en het meerjaren- IT-plan;
• de CIO levert voorstellen aan het hoogste orgaan in
de organisatie;
• de Chief Information Security Officer (CISO) en de
Privacy Functionaris rapporteren aan de CIO.
Hij benoemt daarbij de rollen en taken van
de vier functies en geeft nog specifiek de
hoe en waarom van de centrale rol van de
CISO weer:
• geeft de randvoorwaarden waarmee de afdelingen
hun eigen taak kunnen uitvoeren;
• minder verbrokkeling en dus handiger gebruik van IT;
• minder versnippering en meer gezamenlijkheid;
• veiligheid;
• interoperabiliteit, flexibiliteit;
• onderhoudbaar, betaalbaar.

Het bovenstaande vraagt direct om
een plan van aanpak om dit in de
organisatie te ontwikkelen. Hierbij
zijn het bepalen van de volwassenheid van de securityafdeling,
de beoogde doelsituatie en een
roadmap de eerste ingrediënten
voor een goede mitigatie.
Data staat centraal en de rol
van de CIO
Een goed georganiseerde cybersecurity is pas mogelijk als de organisatie hier klaar voor is, maakt

Leiderschap

Leiderschap is een onderbelicht issue bij
het inrichten van de securityorganisatie.
De digitale omgeving is snel en vraagt om
adequate en snelle reactie van de organisatie. Dit vraagt van de CIO dan ook:
• snelheid en richting geven (acteer snel en geef richting op lange termijn);
• transformatie (niet alleen digitaal transformeren, maar
ook mentaal, stem goed af);
• digitalisering (de-nerdisatie, IT is een gereedschap,
geen doel op zich).
Ontwijk de valkuilen (hoofdzonden)
• probeer niet alles te regelen, kijk wat kan met minder
regels;
• iedereen is manager;
• veel te veel nadruk op structuur.
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Figuur 3: De prioriteiten van de business en de gevraagde volwassenheid van de security(organisatie)

dit verschuift naar aandacht voor:
Kotteman duidelijk. Het vraagt
innovatie, informatie, de ICTom volwassenheid op het gebied
infrastructuur en de strategische
van IT van de organisatie om hierinvulling van de ICT.”
toe te komen, benadrukt hij. Hij
Kotteman vindt het essentieel dat
beschrijft een aantal stappen hoe
organisaties hun infrastructuur
je hier komt. “In de eerste fase, de
op orde hebben als zij cybersecufase waarin nog veel organisaties
zitten, staat de business centraal
rity serieus willen nemen. Maar
in de organisatie. IT onderminstens zo belangrijk zijn
de medewerkers in dit
steunt de business. In de
proces. “Zonder
volgende fase krijgt
spelregels blijf
IT de leidende
je kwetsbaar.
rol en daarbij
Wachtwooris de business
Businessprioriteiten
ondersteuden klaknend. Hierbij
keloos
hebben significante
neemt de fodoorgeven
gevolgen
voor
of ergens
cus op de ‘T’,
opschrijsecurity
dat staat voor
technologie,
ven is uit
van IT al af.
den boze.
Er zijn nameDaar kun je
niet
tegenop
lijk veel verschilmet
de
techniek.”
lende producten
Digitale transformavoorhanden die dit
stuk over kunnen nemen.
tie is dus de eerste stap
De informatie wordt belangrijk.
en de mentale transformatie is
In de laatste fase staat informatie
de volgende. Het mentale gecentraal in de business. Dit is de
deelte wordt niet altijd op waarde
kern. De CIO richt zich dan niet
geschat, vindt Kotteman. “Veel orlanger op de ICT-infrastructuur
ganisaties zetten in op de techniek
en de efficiëntie van de ICT, maar
bij de digitale transformatie, maar

vergeten in dit proces de mens.
Het zijn juiste de medewerkers die
het een succes maken of niet.”
Consequenties
duidelijk maken
Om medewerkers in een organisatie te laten beseffen hoe belangrijk
goede cybersecurity is, vindt Kotteman het essentieel om bewustzijn te creëren. “Je moet medewerkers duidelijk maken waar ze
mee bezig zijn en daar sturing aan
geven. Benadruk het belang van
unieke wachtwoorden en ook dat
je je e-mail niet moet gebruiken
als opslag voor je bestanden.”
Het is noodzaak om die verantwoordelijkheden en wat je wel en
niet mag helder vast te leggen.
Kotteman: “Het moet een vast
onderdeel worden van de governance van je organisatie. Trek
het dus ook breder dan alleen de
verantwoordelijkheden voor de
medewerkers. Wat als bijvoorbeeld
een datacentrum af brandt, is er
dan nog een back-up van je data?
Zijn je data überhaupt traceerbaar?
Het is essentieel om antwoord te
kunnen geven op deze vragen om
je cybersecurity te laten werken.”
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Onderzoek bij Schiphol pleit
voor Chief Collaboration Officer

Data delen begint met het
kweken van vertrouwen
in samenwerking

Buiten bij de OV-knoop Schiphol Plaza. Het stationsgebied krijgt meer capaciteit, hogere veiligheid en een verbeterde kwaliteit. Het station wordt overzichtelijker en de looproutes voor
reizigers logischer.. Beeld Amsterdam Airport Schiphol

Data delen tussen infrapartijen gebeurt allerminst vanzelf. “Je moet eigenlijk eerst
uitgangspunten voor de samenwerking hebben, voordat je data kunt en wilt delen”,
zegt PhD-onderzoeker Maryam Rikhtegar Nezami van de TU Delft. Dat beaamt
Arjan Bieshaar, Manager Projecten bij de Schiphol Group. “Die uitgangspunten
zijn o zo belangrijk.”
AUTEUR RONALD BRUINS
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‘De kwaliteit
van de data is
minder als je geen
uitgangspunten voor
de samenwerking
hebt’
bijdragen
aan de
toekomst van
de Nederlandse
infrastructuur. Eén van
de projecten is het Data Streamsonderzoek van Nezami. Zij deed
verkennend onderzoek naar het
data delen tussen infrapartijen.
“Dat bleek niet zonder slag of stoot
te kunnen”, aldus Nezami.

M

aar eerst: waar komt
het onderzoek van
Nezami vandaan?
De Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) en NGinfra
sloegen in 2017 de handen ineen
voor het uitgebreide onderzoeksprogramma Responsive Innovations. Dat zijn zes verschillende
onderzoeksprojecten die moeten

“Probleem is vaak dat er geen
kader is voor de samenwerking en
dat daardoor data delen moeilijk
wordt. Daarnaast is de kwaliteit
van de data minder als je geen
uitgangspunten voor de samenwerking hebt. Je moet eerst
structureel werken aan vertrouwen en zorgen dat je gezamenlijke
uitgangspunten hebt voor partijen
betrokken bij het project. En het
is verstandig om iemand te hebben, los van de inhoud, die de
uitgangspunten van de samenwerking bewaakt. Noem het een Chief
Collaboration Officer.”
Multimodale Knoop Schiphol
Nezami haalde die inzichten uit
haar bijdrage aan het MKS-project.
Ze werd toegevoegd als één van de

projectleden. Bieshaar: “Reizigers kunnen in de
toekomst gebruik maken
van een verbeterd Plaza, bij het
trein- en busstation op onze luchthaven. We noemen dat de Multimodale Knoop Schiphol, MKS
dus. Het stationsgebied krijgt
meer capaciteit, hogere veiligheid en een verbeterde kwaliteit.
Het station wordt overzichtelijker
en we maken de looproutes voor
reizigers logischer. Om dat alles
mogelijk te maken hebben we zes
partijen aan boord die samenwerken. De valkuil is dan dat we allen
hard aan de slag gaan om de MKS
te realiseren, zonder voldoende
rekening te houden met elkaars
wensen en belangen. Dan heb je
kans dat je in het project vaker
met elkaar in de clinch ligt of dat
je vaker moet escaleren om een
beslissingen te forceren, terwijl
er meer mogelijkheden zijn om
verschillen van inzichten in het
project op te lossen. En dat forceren voelt vervolgens dan ook niet
lekker.” In het MKS-project pakten
Nezami en Bieshaar het anders
aan. Nezami werd als action re-
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searcher zoals dat heet toegevoegd
aan het project als een soort Chief
Collaboration Officer.
Openstaan voor
samenwerking
Nezami inventariseerde de
uitgangspunten, belangen en
wensen voor de samenwerking.
Wat verwachten partijen van de
samenwerking? Waar liggen de
gezamenlijke punten? “Om goed
samen te werken en data te willen
delen, is het belangrijk dat de
partijen elkaar kennen, elkaars
belangen snappen en gebruik
willen maken van elkaars kennis. Gaandeweg kwam ik op drie
elementen die cruciaal zijn voor
de samenwerking: openstaan
voor samenwerking, het kweken
van onderling vertrouwen en het
structureel inbouwen van communicatiemomenten tussen de partijen. Die elementen klinken als
een open deur, maar je kunt deze
elementen dus meenemen in een
raamwerk en in de gaten houden.
Mocht het spannend worden of je
wijkt af van de uitgangspunten in
de samenwerking die je hebt
afgesproken, dan kom
je daarop terug.”
En dat is
precies wat
Nezami
deed

in het MKS-project als het spannend werd. “Waarbij we er wel
eens op uitkwamen dat we de samenwerkingsspelregels moesten
aanpassen. Dat is geen probleem,
als over de uitgangspunten maar
overeenstemming is en partijen er
echt achter staan.”
Beoordelingstool
Nezami komt nog met soort
guideline voor samenwerking.
“Daarin leg ik uit tegen welke
uitdagingen je kunt aanlopen en
met welke oplossingen je dan kunt
proberen vraagstukken over de
samenwerking op te lossen.” Ook
ligt er een soort beoordelingstool
voor samenwerkingsverbanden:
“Waarmee je uiteindelijk kunt
beoordelen of en in hoeverre een
samenwerking is verbeterd. En
waarmee je dus evaluatiemomenten kunt inbouwen. Of, als het
spannend wordt in een project,
een stap terug kunt zetten en
kunt uitzoomen. Wat waren onze
uitgangspunten ook alweer?”

“Ik gun ieder project, waarbij
verschillende partijen met verschillende belangen
een rol spelen,
zo’n tool en
een Chief
Collaboration

‘Door
uitgangspunten
voor samenwerking
vooraf te delen,
kun je veel meer
binnen het project
oplossen.’

Officer”, zegt Bieshaar. “We hebben te maken met veel technische
professionals met veel inhoudelijke kennis. Af en toe kunnen de
emoties hoog oplopen, of heb je
de neiging om te escaleren naar
hoger management om toch een
besluit te krijgen. Dan heb je al
een patstelling in je project verkregen.
Door uitgangspunten voor de
samenwerking vooraf met elkaar
te delen, kun je veel meer binnen
het project oplossen. Je toetst namelijk een zienswijze van een van
de partijen aan de gezamenlijke
uitgangspunten. Overigens, kun
je er dan nog steeds op uitkomen
dat je een besluit moet voorleggen
aan hoger management, maar dat
is niet erg. Dan geldt: We agree to
disagree. En dan is het voor beide
partijen handig om uitsluitsel te
krijgen. Net zoals je een vraag
aan een onaf hankelijke rechter
kunt voorleggen omdat je een
oordeel wilt.” Bieshaar zegt dat
het wel wennen is voor sommige
partijen om zo expliciet bij de
manier van samenwerken stil te
staan. “Maar eigenlijk ook o zo
belangrijk. Technische kennis
is voldoende aanwezig, maar het
succes van het project hangt in
grote mate af van de wijze waarop
wordt samengewerkt. Waarom
zou je dan niet tijd in je project
inruimen om een veilige omgeving voor samenwerking te
creëren, waarbij alle betrokkenen
zich vrij voelen om vrijuit te spreken en er over en weer begrip en
respect getoond wordt?”
Zeepkistsessies
“Verschillende partijen, belangen,
culturen, manieren van werken,
entiteiten”, somt Nezami op.
“Als je elkaar niet kent en niet
weet hoe de ander data verzamelt
en welke kennis een partij in
handen heeft, kun je simpelweg
niet delen. Dat zit ook in heel
simpele zaken: twee partijen die
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ACHTERGROND

Maryam Rikhtegar Nezami: “Goed samenwerken bevordert het delen van data.”

op verschillende manieren data
verzamelen. Zodanig dat de begrippen niet overeenkomen. Dan
moet je dus elkaars talen kennen
of tot één taal willen komen als
je wilt samenwerken. Zie het als
verschillende bedrijven die je bij
elkaar wilt voegen. Dat gaat ook
niet zonder slag of stoot.”
Bieshaar constateert dat de wil tot
samenwerking verschillende lagen
heeft. “Van individu tot aan de
projectgroep en zelfs tot aan het
bedrijf. We begonnen in het MKSproject maar gewoonweg eens
met elkaar te leren kennen. Via
zeepkistsessies stelden we ons aan
elkaar voor. Wat zijn je drijfveren?
Wat vind je leuk? Wat zijn je doelen in het leven? Hoe kijk je tegen
de samenwerking aan? Je weet dan
in elk geval wie welke functie be-

Arjan Bieshaar: “Het is wennen voor sommige partijen om zo expliciet bij de manier
van samenwerken stil te staan.”

kleedt in het project en wat zijn of
haar achtergrond is. Ook hadden
we free format-sessies. Een soort
vraag-maar-raak -sessies. Dat waren belangrijke gereedschappen,
omdat gaande het project verschillende mensen het project in- en
uitgingen. Dan is het hard nodig
om mensen kennis te laten maken
en tijd te besteden aan de vraag of
de samenwerking nog loopt.”
Vertrouwen opbouwen
Nezami zit in het laatste jaar
van haar PhD-onderzoek. “Goed
samenwerken bevordert het delen
van data. Of het andersom ook zou
kunnen: eerst data delen en dan
gaan samenwerken? Ik denk het
wel. Dat zijn meer open sourceachtige projecten. Maar over het
algemeen wil je toch eerst vertrouwen opbouwen voordat je data gaat

delen. Het zou interessant zijn
om vervolgonderzoek te doen naar
hoe je dan in een project, als de
uitgangspunten en het vertrouwen
er zijn, daadwerkelijk overgaat tot
het delen van data. Bijvoorbeeld op
een cloudplatform specifiek voor
het project.”
Maar dat vertrouwen de sleutel is
tot samenwerking en het delen van
data is volgens Bieshaar maar al
te duidelijk. “Het klinkt logisch,
maar dat je daar structureel tijd
voor moet vrijmaken, is wel een
eye opener. Onderschat dit niet.”
Nezami: “Inderdaad, ruim tijd en
geld in voor een facilitator van de
samenwerking. Iemand die alleen
de taak heeft om door alle partijen
gedragen gezamenlijke uitgangspunten te verzamelen en die te
bewaken. Dat is echt een meerwaarde.”
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WAARDE VAN
INFRASTRUCTUUR

TOEKOMST
VERKENNEN

BESCHIKBAARHEID

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

Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft
een levensduur die langer is dan de snelheid
waarmee nieuwe (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is
de huidige infrastructuur nog wel passend bij
toekomstige behoeften van de samenleving?

In een dichtbevolkt en dicht bebouwd land
als Nederland is sprake van een sterke
vervlechting tussen de verschillende infrastructuren en dat creëert afhankelijkheden.
Op welke wijze raken de activiteiten van de
netbeheerders elkaar op een manier dat de
beschikbaarheid beïnvloedt wordt en (hoe)
kan door samenwerking meerwaarde gerealiseerd worden?
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De COVID 19 pandemie heeft een enorme

Wereldwijd hebben landen te maken met het

impact op ieders leven. Onze samenleving

klimaatvraagstuk, digitalisering, urbanisatie en

blijkt kwetsbaar. Maar ondanks de pandemie

energietransitie. Infrastructuur is de sleutel voor

draait de samenleving op een solide basis van

al die transities. ISNGI 2022 biedt experts uit

infrastructuur. Het gebruik van infra is enorm

de praktijk en de wetenschap een platform om

veranderd. In plaats van reizen over weg en

kennis uit te wisselen en tot nieuwe inzichten te

spoor en door de lucht stapten we over op

komen. ISNGI gaat over sectoren en silo’s heen

de digitale snelweg. We kopen nog meer via

en zoekt cross sectorale antwoorden vanuit

internet en de pakketbezorgers brengen onze

verschillende disciplines.

boodschappen thuis. De infrastructuur draait en

ISNGI

houdt de samenleving draaiend.

het

2022

nodigt

bedrijfsleven,

knappe

van

koppen

infrabeheerders,

uit
de

wetenschap en de overheid uit hun resultaten,
De

ontwikkeling

van

‘next

generation

infrastructure’ is een wereldwijde uitdaging.

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

