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Civiele infrastructuur in Nederland 

CBS 2021; Bloksma en Westenberg 2021

Vervangingswaarde ruim 300 miljard euro Aantal/lengte Vervangingswaarde

Bruggen en viaducten 85.000 € 55,9 miljard 

Tunnels en onderdoorgangen 3.000 € 9,1 miljard 

Duikers 203.000 € 2,1 miljard 

Sluizen 2.000 € 0,2 miljard 

Gemalen 7.800 € 0,4 miljard 

Stuwen 33.000 € 0,2 miljard 

Rijbanen hoofdwegennet 7.588 km

Provinciale wegen 7.817 km

Gemeentelijke wegen 121.220 km

Waterschap wegen 6.821 km

Kades en steigers 2.400 km € 1,9 miljard 

Damwanden 780 km € 3,0 miljard 

Riolering 111.000 km € 62,0 miljard 

Primaire waterkeringen (dijken en duinen) 3.750 km

Spoor (trein, tram, metro) 3.700 km



Bloksma en Westenberg, 2021

Type Rijk Provincie Gemeente Waterschap

Bruggen en viaducten 4.502 2.882 62.514 14.675

Tunnels, onderdoorgangen 429 667 1.914 32

Sluizen 687 214 436 673

Stuwen 301 279 9.291 23.283

Duikers 304 5.586 82.642 85.942

Kades en steigers 415 km 35 km 1.785 km 288 km

Damwanden 181 km 191 km 354 km 56 km

Wegen 7.588 km 7.817 km 121.220 km 6.821 km

Civiele infrastructuur: vooral bij gemeenten



Landelijke prognose vervanging en renovatie 

TNO, 2021
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Geringe aandacht voor bestaande infrastructuur

TNO, 2021

▪ Gebrek aan kennis van het areaal, de technische staat en de 
restlevensduur

▪ Gebrek aan politieke prioriteit voor instandhouding bestaande 
infrastructuur

▪ Versnipperd beheer door honderden gemeenten, waterschappen en 
provincies





Wanneer moet deze brug vervangen of gerenoveerd worden? 



Renoveren of vervangen? 



Assetmanagement: laveren tussen object en areaal 
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Van projectorganisatie naar beheersorganisatie 

Bleijenberg, 2021



Beter assetmanagement 

TNO, 2021

Van Naar

Incident gestuurd Anticiperend op basis van voorspellingen

Vuistregels Werkelijke conditie, monitoring

Focus op veiligheid Focus op veiligheid en levensduur

Per kunstwerk Op areaal niveau

Afzonderlijke databases Big data en landelijk overzicht

Onduidelijkheid over achterstanden Achterstanden bekend of afwezig

Budget gestuurd Politieke afweging kwaliteit-kosten

Tijdelijke projectorganisaties Permanente beheersorganisatie



Duurzaam aanbesteden:
Uniform, transparant, voorspelbaar 

▪ Bouwmachines en transport op groene elektriciteit of CO2-arme synthetische 
brandstoffen

▪ Dalende plafondwaarden voor de MKI van drie bulkproducten met een grote 
milieubelasting en materiaalgebruik:

▪ Asfalt – voorstel gereed vanuit Asfalt-Impuls

▪ Betonmortel en betonproducten – voorstel gereed vanuit Betonakkoord

▪ Brandstoffen – via het Nieuwe Draaien

▪ Een prikkel in de aanbesteding voor minder milieubelasting en materiaalgebruik van het 
totale project; inclusief transport en hoeveelheid materiaal – voorstel gereed vanuit 
Duurzaam GWW



Rondetafelgesprek 30 maart 2022 

Link terugkijken

https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/27922


‘Club van 25’ 

Geïnteresseerde gemeenten

• Alkmaar

• Arnhem

• Breda

• De Fryske Marren

• Delft

• Deventer

• Dordrecht

• Eindhoven

• ‘s-Hertogenbosch

• Utrecht

• Veldhoven

• Woerden en Oudewater

• Zaanstad

• Zoetermeer

Geïnteresseerde provincies

• Gelderland

• Zuid-Holland

• Noord Brabant

Geïnteresseerd waterschap

• Drents Overijsselse Delta

Lange termijn prognoses opstellen voor 
vernieuwing eigen areaal

Delen van best practices

Voorkomen van dubbelwerk

Elkaar inspireren

Identificeren van risicovolle object typen of 
constructieonderdelen

Delen van ervaringen rond organisatie, 
inspecties, planning, aanbesteden, ….



Concrete stappen 

▪ Tweede landelijke prognose vernieuwing infrastructuur gereed medio 2023, 
onder verantwoordelijkheid landelijke stuurgroep

▪ Richt een centrale eenheid in voor strategisch assetmanagement

▪ Werk samen met andere beheerders:
▪ Bundel expertise (bijvoorbeeld regionaal)

▪ Zet een landelijk register van storingen op

▪ Leer van elkaar bij het maken van de lange termijn prognose

▪ Zet je met elkaar in om voldoende financiën te krijgen voor instandhouding 
van de bestaande infrastructuur

▪ Ga duurzaam aanbesteden: uniform, transparant, voorspelbaar

▪ Gebruik het Asfaltkwaliteitsloket en Betoninnovatieloket om innovaties te 
laten beoordelen



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?             Gesprek!

Downloads:

Arie Bleijenberg
mail@ariebleijenberg.nl
www.ariebleijenberg.nl

Rapport Instandhouding civiele infrastructuur 
Reacties in de media
Artikel Grote vernieuwingsopgave infrastructuur
Opinie Verschuif zestig miljard (!) in het Mobiliteitsfonds

mailto:mail@ariebleijenberg.nl
http://www.ariebleijenberg.nl/
https://ariebleijenberg.nl/cms/uploads/TNO-2021-R10440A-Proeve-landelijk-prognoserapport-De-Bouwagenda-1.pdf
https://ariebleijenberg.nl/aanpak-vernieuwing-infrastructuur/
https://ariebleijenberg.nl/cms/uploads/CT2021-nummer-8-Grote-vernieuwingsopgave-infrastructuur-HR.pdf
https://ariebleijenberg.nl/verschuif-tachtig-miljard-in-het-mobiliteitsfonds/

