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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



Civiele constructies: gemeenten en waterschappen 

Bloksma en Westenberg, 2021

Type Rijk Provincie Gemeente Waterschap

Bruggen en viaducten 4.502 2.882 62.514 14.675

Tunnels, doorgangen 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



Infrastructuur is grootste publieke vermogen 

CBS, 2021

Overheidsbalans 2020 Miljard euro

Niet-financiële activa 540

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken overheden 299

GWW van semioverheidsbedrijven (Schiphol en zeehavens) 40

Bedrijfsgebouwen 94

Grond 36

Olie- en gasvoorraden 3

Overig 68

Schuld (financiële passiva min activa) - 324

Vermogenssaldo 216



Landelijke prognose vervanging en renovatie 

TNO, 2021
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Onderbouwing landelijke prognose 

TNO, 2021

Areaal Bron Zichtjaar

Provinciale verkeers- en vaarwegen MuConsult, 2015 2060 

Hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem Rijkswaterstaat, 2020 2050 

Kades en bruggen gemeente Amsterdam Cloo et al, 2019 2040 

Civiele constructies in Nederland Bloksma en Westenberg, 2021 2100 

Wegen, spoorwegen, vaarwegen, dijken, riolen en de 
bijbehorende civiele constructies in Nederland

TNO, 2021 2100



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



Vier soorten veroudering 

van Dongen, 2011



Benchmark assetmanagement 

WCM Infrastructuur, 2015



Wanneer moet deze brug vervangen of gerenoveerd worden? 



Beter jaren te vroeg dan dagen te laat 

Illustratief; gebaseerd op Wijnia en de Croon, 2018
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Renoveren of vervangen? 



Assetmanagement: laveren tussen object en areaal 
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Assetmanagement: zeef 

TNO, 2017



Assetmanagement: technici en managers 



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



Van projectorganisatie naar beheersorganisatie 



Toezichthouders over assetmanagement 

▪ “We hebben de indruk dat het proces van invoering van 
assetmanagement systematisch is – en misschien ook nog wel wordt 
– onderschat.”

▪ “Onze verwachting is dat het nog vele jaren zal duren.”

▪ Adviezen:
• Wees terughoudend met reorganiseren
• Zorg voor objectief meetbare indicatoren
• Zorg voor een centraal informatiesysteem
• Maak vervanging onderdeel van assetmanagement
• Hou de vaart erin



Concrete stappen 

▪ Maak een periodieke update van de landelijke prognose onder 
verantwoordelijkheid van een interbestuurlijke stuurgroep

▪ Maak een landelijk register van storingen en levensduur per type 
constructie

▪ Richt als beheerder een centrale organisatie-eenheid in voor 
assetmanagement

▪ Ontwikkel en gebruik een systematiek voor de evaluatie van V&R-
beslissingen (kentallen KBA)

▪ Organiseer de deskundigheid van complexe constructies op regionaal 
of provinciaal niveau

▪ Versterk de samenwerking tussen de ruim 300 beheerders en geef 
samen sturing aan kennisontwikkeling en innovatie
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