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Infrastructuur is van onschatbare economische waarde voor de 

maatschappij. De civiele infrastructuur in Nederland, zoals 

(vaar)wegen, bruggen, sluizen, leidingen, viaducten e.d. 

representeert een vervangingswaarde van circa €360 miljard 

(CBS, 2014). Om deze infrastructuur te laten voldoen aan de 

wensen van gebruikers en andere belanghebbenden worden op 

jaarbasis enkele miljarden euro’s geïnvesteerd in het beheren en 

onderhouden. Door een vergrijzende infrastructuur zullen we de 

komende jaren echter alle zeilen bij moeten zetten om de 

beschikbaarheid van de infrastructuur op peil te houden. Eén op 

één vervangen is namelijk financieel gezien geen optie vanwege 

het gigantische bedrag dat hiermee gemoeid zou zijn. 

Smart Maintenance – op innovatieve wijze onderhoud uitvoeren 

met behulp van sensoren en internet of things methodieken 

waardoor beschikbaarheid wordt geoptimaliseerd en kosten 

worden gereduceerd – kan hierbij ondersteunen. Ervaringen in 

andere en aanverwante sectoren leren bijvoorbeeld dat het 

toepassen van Smart Maintenance leidt tot verbeterde 

beschikbaarheid van installaties, reductie van faalkosten en lagere 

kosten gedurende de gehele levensduur. Ook helpt Smart 

Maintenance in het prioriteren van vervangingsbehoeftes, door 

een betere inschatting van het risico. Bij Smart Maintenance 

maakt men namelijk gebruik van goedkoop geworden 

sensortechnologie in combinatie met ‘internet of things’ applicaties 

om onderhoud voorspelbaar te maken. 

Het doel van dit onderzoeksrapport is om bij te dragen aan de 

discussie over hoe de vervangingsopgave het beste het hoofd 

geboden kan worden, in het bijzonder welke rol daarin is 

weggelegd voor Smart Maintenance. Hoewel wij ervan overtuigd 

zijn dat Smart Maintenance een belangrijke rol speelt bij het 

verjongen, verduurzamen en vernieuwen van de infrastructuur, is 

de impact hiervan nog niet gekwantificeerd. 

Met deze gedachte is namens ondernemersorganisatie FME en 

Vereniging World Class Maintenance (WCM) aan Asset Health 

Dynamics gevraagd om een inschatting te maken van de waarde 

van Smart Maintenance voor de Nederlandse infrastructuur. Wat 

kunnen we leren van ervaringen uit andere sectoren, studies en 

van de eerste initiatieven in de infrastructuursector over de 

potentie van Smart Maintenance? En welk gedeelte van deze 

waarde kan op korte termijn al gerealiseerd worden? 

Dit onderzoeksrapport is vooral relevant voor publieke 

beleidsmakers die betrokken zijn bij de vragen of, wanneer en hoe 

er in Smart Maintenance geïnvesteerd kan worden. Ook maakt dit 

rapport het belang van opleidingen duidelijk – er zal de komende 

jaren veel (extra) technisch geschoold personeel benodigd zijn 

voor het onderhoud van de toekomst – en biedt het inzicht over 

Smart Maintenance aan organisaties die betrokken zijn bij het 
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beheren, onderhouden en vervangen van de Nederlandse 

infrastructuur. 

De overheid is de grootste eigenaar van de Nederlandse 

infrastructuur die circa 10% bijdraagt aan het BBP. Vanuit dit 

eigenaarschap draagt zij de verantwoordelijkheid om deze 

infrastructuur goed op orde te houden. Wij zijn graag bereid om 

mee te denken hoe tegen optimale kosten een hoge en veilige 

beschikbaarheid hiervoor gerealiseerd kan worden. 

Lex Besselink, 

Voorzitter Bestuur WCM 
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De toegevoegde waarde van de infrastructuur bedraagt op 

jaarbasis ongeveer €70 miljard, ruim 10% van het Bruto 

Binnenlands Product. Het belang van de beschikbaarheid van de 

infrastructuur is dus onmiskenbaar. De combinatie van 

verouderende assets en verlaagde begrotingen door de financiële 

crisis van 2008 leidt er echter toe dat de beschikbaarheid van de 

bestaande infrastructuur in het geding komt. In de periode 2020-

2030 moet ruim een derde meer vervangen worden dan in de 

periode 2010-2020 om de beschikbaarheid van infrastructuur te 

kunnen garanderen. Dit is niet alleen een financiële opgave, de 

huidige capaciteit aan technisch geschoold personeel is 

bijvoorbeeld ontoereikend om de toenemende behoefte aan 

vervangingen en onderhoud te dekken. 

Smart Maintenance biedt een manier om deze vervangingsopgave 

te doorstaan. Door de conditie van de infrastructuur structureel te 

monitoren, kunnen vervangingen geprioriteerd worden en kunnen 

kunstwerken doelmatig in stand gehouden worden, zodat het 

moment van vervanging – op een veilige wijze – uitgesteld kan 

worden. Op deze manier kan de piek in investeringen uitgesmeerd 

worden over de tijd, zodat het haalbaar wordt met de huidige 

onderhoudscapaciteit. 

Op de langere termijn biedt Smart Maintenance een manier om 

structureel de investeringsuitgaven en jaarlijkse beheer- en 

onderhoudskosten te verminderen. Wij verwachten dat conditie 

monitoring in potentie de investeringsuitgaven met 16% kan 

verlagen en de beheer- en onderhoudskosten met 11%. Omdat 

conditie monitoring toepassingen nog verder ontwikkeld en 

opgeschaald dienen te worden, verwachten wij dat in 2025 een 

kwart hiervan al gerealiseerd kan worden, respectievelijk 4% en 

3%, wat samen neerkomt op een besparing van €0,6 miljard. 

Maar, urgentie is geboden. Zowel het ontwikkelen van nieuwe 

conditie monitoring technologieën en het opschalen van het 

gebruik hiervan zijn cruciaal om beide bovenstaande punten te 

kunnen realiseren. Daarom is het van belang dat de asset owners 

van de infrasector, in het bijzonder de overheid, actie 

ondernemen. Alleen dan zijn wij in staat om de Nederlandse 

infrastructuur te verjongen, te vernieuwen en te verduurzamen.  
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1.1 De uitdaging(en) voor de Nederlandse infrastructuur 

Nederland is een vervoersland. Het achterland van Nederland 

strekt tot ver in West-Europa. In 2013 werd 54% van het 

transport vanuit de haven van Rotterdam over de weg naar het 

achterland vervoerd, terwijl 11% van de goederen per spoor werd 

verplaatst. De binnenvaart nam 35% voor haar rekening1. Ruim 

8000 Nederlandse binnenvaartschepen vervoeren jaarlijks 4,5 

miljoen Transport Equivalent Unit (TEU) over Nederlands 

grondgebied (Bureau Voorlichting Binnenvaart, 2017) en het 

spoorwegennet in Nederland is het meest intensief gebruikte net 

van Europa (Rijksoverheid, 2017).  

De aanwezigheid van een goede infrastructuur is mede daarom 

erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Een studie van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2017) wijst uit dat de bruto 

toegevoegde waarde2 van de infrastructuur ongeveer 10% van het 

Bruto Binnenlands Product bedraagt, weergegeven in Figuur 1. De 

toegevoegde waarde was in 2015 €70,6 miljard, terwijl het BBP 

ongeveer €620 miljard bedroeg.  

 

 
Figuur 1. De toegevoegde waarde van de infrastructuur 

                                         
1 Deze percentages zijn exclusief het leidingtransport van vloeistof en gassen, dat 

goed is voor ongeveer 30% van het transport vanuit het Rotterdamse 
havengebied. 
2 Toegevoegde waarde: de totale waarde van geproduceerde goederen en diensten 

minus de waarde van wat tijdens productie verbruikt is. Dit betreft niet de 
toegevoede waarde van de infrastuctuur in algemene zin, zonder waterkeringen 

zou de helft van Nederland immers onder water staan. 

DELFSTOFFEN-

WINNING 

€10,4 MLD 

BRANDSTOFFEN-

AARDOLIE 

INDUSTRIE 

€1,1 MLD 

ENERGIEBEDRIJVEN 

 

€8,0 MLD 

1. Introductie 

WATERLEIDING 

 

€1,1 MLD 

RIOLERING, 

AFVALBEHEER EN 

SANERING 

€2,6 MLD 

VERVOER OVER 

LAND 

€12,6 MLD 

VERVOER DOOR DE 

LUCHT 

 

€3,4 MLD 

VERVOER OVER 

WATER 

 

€2,9 MLD 

OPSLAG EN DIENST-

VERLENING 

 

€11,2 MLD 

TELE-

COMMUNICATIE 

 

€7,8 MLD 

OPENBAAR BESTUUR 

 

€9,5 MLD 

TOTALE 

TOEGEVOEGDE 

WAARDE INFRA 

€70,6 MLD 
Bron: CBS (2017) 



 

  7 

Door de crisis stonden investeringen in en onderhoud aan de 

Nederlandse infrastructuur begin dit decennium op een laag pitje. 

Vanaf halverwege dit decennium wordt er weer meer 

geïnvesteerd. En dat is nodig ook. Niet alleen de welvaartsgroei en 

klimaatverandering resulteren in vraag naar investeringen en 

onderhoud, ook de assets zelf. Nederland wordt gekenmerkt door 

verouderende assets. De assets uit de jaren zestig en zeventig 

zullen uiteindelijk vervangen worden door nieuwere infrastructuur 

welke aan nieuwe eisen voldoet zoals veiligheid en duurzaamheid.  

In de periode 2020-2030 moet ruim een derde meer vervangen 

worden dan in de periode 2010-2020 om de beschikbaarheid van 

infrastructuur te kunnen garanderen. Ruim 245 miljard euro wordt 

gereserveerd om deze ontwikkelingen door te voeren (Economisch 

Instituut voor de Bouw, 2016). 

 

 

Figuur 2. Investeringsopgave tot 2030 

Figuur 3 geeft de prognose van de opgaven tot 2030 per categorie 

weer. Voor de rijkswegen is €27 miljard begroot. Ongeveer €18 

miljard komt ten goede van het nationale spoorwegennet. De 

Gemeentelijke wegen en rioleringen kennen een opgave van €52 

miljard. Naar verwachting is voor de ondergrondse infrastructuur 

zo een €27 miljard nodig, terwijl €20 miljard is gereserveerd voor 

de waterkeringen.  

BRON: EIB (2016) 

“In de periode 2020-2030 

moet ruim een derde meer 

vervangen worden dan in 

de periode 2010-2020.” 
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Figuur 3. Investeringsopgave tot 2030 uitgesplitst 

Het is belangrijk om te vermelden dat de overheden (regionaal en 

landelijk) eigenaar zijn van de infrastructuur en dus de 

verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid dragen. Het 

vervangen of reconstrueren van oude infrastructuur om op de 

lange termijn infrastructuur beschikbaar te houden betreft niet 

enkel het herstellen van de infrastructuur. De werkzaamheden 

gaan gepaard met duurzaamheid, circulariteit en veiligheid om 

aan nieuwe eisen en wensen te voldoen. Het veiligheidsaspect 

wordt steeds belangrijker; met toenemende mobiliteit is het van 

belang dat er relatief gezien niet meer ongevallen gebeuren. In de 

toekomst zullen zelfsturende technieken er voor zorgen dat het 

aantal ongevallen daalt. Een halvering van het aantal ongevallen 

levert een welvaartswinst van €300 miljoen per jaar op 

(Economisch Instituut voor de Bouw, 2016). De ontwikkeling van 

zelfsturende voertuigen vereist wel aanpassingen aan de 

infrastructuur. ‘Slimmere’ verkeersinstallaties en kunstwerken zijn 

benodigd om te kunnen communiceren met voertuigen om zo tot 

een optimale verkeersdoorstroming te komen.  

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van planmatig 

onderhoud. Door een slecht beeld van het degradatieverloop van 

de assets wordt grootschalig onderhoud niet optimaal ingepland. 

De assets worden dan te vroeg onderhouden of gerepareerd na 

falen. Dit houdt in dat onderhoud wordt uitgevoerd terwijl dat in 

theorie nog niet nodig is, of wanneer het te laat is en veel hinder 

wordt ondervonden, wat ook de nodige faalkosten met zich 

meebrengt. Er wordt daarnaast ook weinig samengewerkt met 

andere assetbeheerders om onderhoudswerkzaamheden af te 

stemmen en synergie te behalen. 

BRON: EIB (2016) 

“Door een slecht beeld van 

het degradatieverloop van 

de assets wordt 

grootschalig onderhoud 

niet optimaal ingepland.” 



 

  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Smart Maintenance 

Optimaal beheer van infrastructuur zorgt voor het in stand houden 

van de functie tegen minimale kosten en risico’s (NEN, 2014). In 

werkelijkheid is dit vaak een compromis: het risico van het 

doorbreken van een dijk kan bijvoorbeeld beperkt worden door de 

dijk te verstevigen, maar hier zitten extra kosten aan verbonden. 

Of de beschikbaarheid van een systeem kan verhoogd worden 

door meer redundantie, maar ook dit is duurder. Van nature staat 

bij beheer dus het balanceren van kosten, risico’s en gewenste 

prestaties van de asset centraal. 

Nieuwe technologieën en innovaties maken het echter mogelijk 

om deze drie aspecten gelijktijdig te verbeteren. Slimme 

sensoren, die steeds goedkoper worden, maken het eenvoudiger 

om op grote schaal de fysieke toestand van assets te monitoren. 

Data analytics en data visualisatie technieken ondersteunen bij 

het nemen van betere beslissingen. Maar ook economische en 

organisatorische innovaties, zoals Life Cycle Costing, een functie-

gedreven benadering en systeem-denken, maken het mogelijk om 

onderhoud slimmer te maken. Zo kan door middel van Smart 

Maintenance gericht en tijdig - niet te laat en niet te vroeg - 

onderhoud gepleegd worden aan de Nederlandse infrastructuur. 

Ervaringen uit andere en aanverwante sectoren leren dat het 

toepassen van Smart Maintenance leidt tot verbeterde 

beschikbaarheid van installaties, reductie van faalkosten en lagere 

kosten gedurende de gehele levensduur. Bovendien neemt het 

risico af doordat het aantal faalmomenten vermindert. Kortom, 

een efficiënter en effectiever beheer en ontwikkeling van de 

infrastructuur is mogelijk door invoering van Smart Maintenance. 

 

“Scheuren” over de Merwedebrug geen optie in 2016 

Van oktober 2016 tot december 2016 was de Merwedebrug bij 

Gorinchem afgesloten voor vrachtverkeer. Scheurtjes in de brug 

zorgden ervoor dat een spoedreparatie benodigd was. 

Vrachtverkeer zwaarder dan 3.500 kilo werd in het najaar van 

2016 omgeleid, waardoor veel bedrijven financieel nadeel 

ervoeren. Ook de scheepvaart ondervond hinder van de 

reparaties aan de brug. Speciaal voor deze situatie werden 

nadeelcompensaties al verstrekt aan gedupeerden die op 

jaarbasis 5% extra kosten hadden gemaakt, terwijl de drempel 

normaliter 15% is. De transportsector leed dagelijks een half 

miljoen euro schade tijdens de gedeeltelijke sluiting. In twee 

maanden tijd liep de schade dus op tot 33 miljoen euro. 

Bronnen: Rijkswaterstaat (2016), VNO-NCW (2016) 

Afbeelding: ANP (ANP, 2016) 

“De Merwedebrug heeft in 

2016 €33 miljoen aan 

schade opgeleverd voor de 

transportsector en €3,5 

miljoen aan schadeclaims 

voor de overheid.” 
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In dit onderzoeksrapport wordt een inschatting van de potentie 

van Smart Maintenance voor de Nederlandse infrastructuur 

gemaakt. De grootste kansen voor de infrastructuur zitten in (a) 

het optimaliseren van het beheer met conditie monitoring en (b) 

het integraal optimaliseren van systemen en processen. In dit 

rapport ligt de focus op de waarde van conditie monitoring omdat 

hier de meeste ervaringen mee zijn in andere industrieën. In het 

ROBAMCI project (Deltares, 2018), waarvan de resultaten medio 

2019 verwacht worden, wordt een uitgebreide analyse gemaakt 

van de waarde van een risicogebaseerde-, netwerk- en systeem 

oriëntatie voor de waterbouw, waterbeheer en de riolering-infra. 

Andere onderdelen van Smart Maintenance en materiële 

innovaties, zoals robotisering, remote maintenance, 3D-printing 

en Self Healing Asphalt (TU Delft, 2018) vallen buiten de scope 

van dit rapport. 

  

Gezocht: creatieve ideeën voor vervanging kademuren 

Een groot deel van de ruim 500 kilometer aan kademuren in 

Amsterdam is al honderden jaren oud. Het vervangingstraject is 
een complexe opgave aangezien het kademuren in de 

historische binnenstad betreft. Dit houdt in dat mogelijke 

schade bij naastgelegen panden te allen tijde voorkomen dient 

te worden. Maatregelen zorgen voor minder werkruimte, wat er 
door de smalle kaden en de aanwezigheid van woonboten toch 

al niet in overvloed is. Hierdoor is zowel het plannen als het 

uitvoeren een tijdrovende opgave waardoor het totale 

vervangingstraject in een laag tempo richting voltooiing schuift 
en daarnaast ook veel geld kost. De gemeente Amsterdam 

plaatste daarom eind 2017 een oproep voor partijen om zich 

aan te sluiten bij een innovatiepartnerschap. Innovatieve ideeën 

moeten het proces versnellen, levensduurkosten verlagen en zo 
min mogelijk hinder opleveren. 

Bron en afbeelding: Gemeente Amsterdam (2017) 
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2.1 De Nederlandse infrastructuur 

Infrastructuur kan op verschillende manieren worden 

geclassificeerd. Zo kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt 

tussen “economische infrastructuur” en “sociale infrastructuur”. 

Economische infrastructuur omvat voorzieningen en kunstwerken 

die verband houden met het transport van personen, goederen, 

energie, water; systemen voor afval(water)verwijdering en -

verwerking, informatie- en telecommunicatie en waterveiligheid 

met betrekking tot overstromingsrisico’s. Scholen, gevangenissen 

en zorginstellingen zijn voorbeelden van sociale infrastructuur. In 

dit rapport wordt de focus gelegd op de economische 

infrastructuur. 

Om het wonen, de bedrijvigheid, de agricultuur en recreatie 

mogelijk te maken is tot op heden veel geïnvesteerd in een goede 

infrastructuur. In de eerste vijftien jaar van dit millennium zijn de 

totale aanlegkosten hoger geweest dan de totale beheerkosten, al 

is dit niet voor ieder jaar het geval geweest (Rijksoverheid, 2016). 

Hoe meer infrastructuur wordt aangelegd, hoe meer onderhoud 

vereist is. In de toekomst zal de vraag naar onderhoud toenemen, 

waarvoor dus ook meer onderhoudsmonteurs benodigd zijn. Die 

extra vraag levert nu al problemen op, de laatste jaren is het 

nijpende tekort aan technisch geschoold personeel vaak een 

thema geweest binnen de verschillende sectoren en industrieën 

(UWV, 2017). 

Het rijk investeert jaarlijks in het infrastructuurfonds en het in 

2014 daarvan afgesplitste Deltafonds. In 2017 bedroeg de 

bijdrage van het rijk aan infrastructuur ruim 5,7 miljard euro 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017). Het 

infrastructuurfonds omvat de door het Rijk beschikbaar gestelde 

fondsen voor investeringen en beheer- & onderhoudskosten aan 

het hoofdwegennet, het spoorwegennet en het 

hoofdvaarwegennet. Daarnaast wordt in het infrastructuurfonds 

jaarlijks budget gereserveerd voor de regionale/lokale 

infrastructuur en megaprojecten verkeer en vervoer. Het 

deltafonds betreft de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen 

voor waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwatervoorzieningen en 

netwerkgebonden kosten. Het Deltafonds bedroeg in 2017 bijna 

€1 miljard (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017). Figuur 4 

geeft een overzicht van de overheidsuitgaven van 2017 en 20253. 

                                         
3 Voor de bedragen waar de resultaten van 2017 nog niet bekend zijn, is de 

begroting voor 2017 opgenomen. 

2. Overzicht 

van de 

Nederlandse 

Infrastructuur 
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Figuur 4. Overzicht overheidsuitgaven infrastructuur (bedragen x 1 
miljard) 

Het infrastructuurfonds en het deltafonds omvatten slechts een 

deel van de totale uitgaven aan de instandhouding van de 

infrastructuur. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn de 

andere bestuurlijke niveaus waarop besluiten worden genomen 

over investeringen, beheer en onderhoud van de infrastructuur. 

Uit de Rijksdocumenten voor het infrastructuurfonds en het 

deltafonds zijn de ramingen voor 2025 verzameld. Het 

infrastructuurfonds groeit van ruim €5,7 miljard naar ruim €5,9 

miljard, al zal door verschuivingen binnen het infrastructuurfonds 

geen sprake zijn van een constante groei of daling in het budget 

per sector. Het aandeel voor het hoofdwegennet neemt toe tot 

€2,9 miljard. De extra uitgaven zijn voornamelijk bestemd voor 

investeringen. Het aandeel van de spoorwegen blijft nagenoeg 

gelijk, evenals de verdeling beheer & onderhoud en investeringen. 

Het hoofdvaarwegennet levert zowel op beheer & onderhoud als 

investeringen ruim €100 miljoen in. De investeringen in 

regionale/lokale infra zakken van ruim €200 miljoen naar €9 

miljoen, terwijl de bijdrage aan megaprojecten verkeer en vervoer 

toeneemt van €177 miljoen naar €253 miljoen.  

Het deltafonds groeit ook. In 2025 is er €280 miljoen beschikbaar 

voor beheer & onderhoud (nu: €190 miljoen). Ook de ruimte voor 

DELTAFONDS 

 

GEMEENTEN 

PROVINCIES WATERSCHAPPEN 

 

INFRASTRUCTUURFONDS 

€ 5,7 € 5,9 

2017 2025 

BEHEER EN 

ONDERHOUD 
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€ 2,3 € 2,1 

€ 3,5 € 3,8 

2017 

2025 

B&O INV 

2017 

€ 2,7 TOTAAL 

€ 3,8 

€ 2,7 TOTAAL 

TOTAAL 

€ 0,2 

€ 0,3 
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€ 0,8 

€ 0,9 

TOTAAL 

€ 1,2 

€ 1,0 

Bronnen: Rijksoverheid (2017), CBS (2018), CBS (2018), UvW (2018) 
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investeringen neemt toe, van €793 miljoen naar €909 miljoen. Het 

totale deltafonds bedraagt in 2025 bijna €1,2 miljard. 

Het vergelijken van cijfers voor waterschappen is lastig: voor 

2025 zijn nog geen investeringsprognoses bekend (Unie van 

Waterschappen, 2017). Tot 2020 nemen de totale bruto 

waterschapsinvesteringen echter met bijna 20% af. Dit wil niet 

zeggen dat die trend zich voortzet tot 2025, immers is de wens 

uitgesproken dat alle waterschappen in 2025 100% 

energieneutraal opereren (Unie van Waterschappen, 2018). 

Wellicht vergt het realiseren van deze doelstellingen nog extra 

investeringen richting het einde van de termijn.  

2.2 Rijkswaterstaat 

Onder Rijkswaterstaat vallen het hoofdwegennet, het 

hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem. Daarbij zijn de 

aankomende jaren verschillende trends en ontwikkelingen gaande. 

De rijkswegen worden tot 2025 uitgebreid. Na de financiële crisis 

is flink bezuinigd op het hoofdwegennet waardoor projecten 

uitgesteld of versoberd werden. Sinds 2015 wordt er weer meer 

geïnvesteerd en dat houdt aan tot 2022 (Economisch Instituut 

voor de Bouw, 2017). Jaarlijks wordt een groei voorspeld in het 

beschikbare budget. Vanaf 2022 neemt het budget voor de 

rijkswegen weer af. Doordat er binnen tien jaar een kentering in 

de groei van de beroepsbevolking komt is het niet noodzakelijk 

om te investeren in uitbreiding van het wegennet. De focus ligt 

dan voornamelijk op het verhogen van het comfort en de 

betrouwbaarheid van de reistijden. Ook neemt de vraag naar 

nieuwe functionaliteiten toe. Volgens ramingen van het EIB (2016) 

is in 2030 40% van het wagenpark zelfsturend, terwijl in 2040 

zelfs 90% zelfsturend is. Voorzieningen om elektrische auto’s op 

te laden en communicatietechnologieën om zelfsturende 

technieken te accommoderen zijn niet enkel bij respectievelijk 

tankstations en stoplichten benodigd. Het herinrichten van de 

wegen is een vereiste om een groei van bovenstaande innovaties 

aan te kunnen, zoals het reconstrueren van verkeersknooppunten 

en het aanpassen van wegprofielen.  

Naast rijkswegen draagt Rijkswaterstaat zorg voor water-

gerelateerde assets (Algemene Rekenkamer, 2015). In Tabel 1 

staat een overzicht van een groot deel van de door 

Rijkswaterstaat beheerde assets. 

“De financiële crisis heeft 

geleid tot uitstel en 

versoberingen van 

projecten bij het 

hoofdwegennet” 
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Tabel 1. Assetportfolio Rijkswaterstaat 

2.3 Waterschappen 

Na het besluit van de Gedeputeerde Staten om Waterschap Blija 

Buitendijks op te heffen, telt Nederland nog twintig waterschappen 

(Leeuwarder Courant, 2017). De waterschappen gaven in 2017 

gezamenlijk ruim 2,6 miljard euro uit. Één tot anderhalf miljard 

euro werd geïnvesteerd in waterkeringen, zuiveringsinstallaties, 

watersystemen en overige zaken. Ruim één miljard euro werd 

uitgegeven aan het instandhouden van de infrastructuur in beheer 

bij de waterschappen (Unie van Waterschappen, 2018). De 

waterschappen beheren ook bijna 8000 kilometer aan wegen (CBS 

Open Data StatLine, 2017).  

Vanuit een Delphi-studie onder waterexperts van RWS, Deltares, 

Wageningen Universiteit, het KNMI en het Planbureau voor de 

Leefomgeving is naar voren gekomen dat 

Informatietechnologische ontwikkelingen tot de belangrijkste vijf 

externe ontwikkelingen horen die relevant zijn voor 

watermanagement (Deltacommissaris, 2017). Nieuwe typen 

maatregelen, efficiëntere monitoring en nieuwe 

communicatiemogelijkheden worden genoemd als grote 

voordelen. De kwetsbaarheid van informatievoorzieningen, zoals 

de kans op storingen en hacks, is het grote tegenargument voor 

de implementatie ervan.  

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn de laatste 

jaren veel dijk- en kunstwerkversterkingen in gang gezet. Naast 

het achterstallig onderhoud is per januari 2017 ook een nieuwe 

normering voor de waterkeringen van kracht gegaan waardoor het 

versterken van dijken en kunstwerken nog meer urgentie is toe 

bediend (Rijksoverheid, 2017).  

De veiligheidsopgave bedraagt het versterken van ruim 1.300 

kilometer zee- en rivierdijk en bijna 800 kunstwerken. Het huidige 

hoogwaterbeschermingsprogramma omvat het versterken van 

bijna 750 kilometer dijk en 275 kunstwerken. De prognose stelt 

dat vanaf 2021 zowel de veilige dijklengte als het aantal veilige 

kunstwerken flink zal toenemen (Deltacommissaris, 2017), 

weergegeven in Figuur 5 en Figuur 6. 

Wegen 
   Rijkswegen  5.357 km 

   Tunnels   27 stuks 

 
Bodems 

   Kanalen en rivieren 3.462 km 
   Zeevaargeulen en  3.513 km 

   –corridors 
   Vaargeulbodems  901 km2 

   Ankergebiedbodems 451 km2 
   Wingebiedbodems  440 km2 

   Bodems overig           62.955 km2 

Kunstwerken 
   Schutsluiskolken      131 stuks 

   Beweegbare bruggen     176 stuks 
   Vaste bruggen (beton)     810 stuks 

   Vaste bruggen (staal)     106 stuks 
   Afmeervoorzieningen            9.057 stuks 

 

Oevers 
   Gestrekte (haven)oevers      2.605 km 

   Kribben                  6.435 stuks 
   Kribvakken          764 km 

   Strek- en leidammen         392 km 

Bron: Rijkswaterstaat Cijfers: (2015) Afbeelding (2018) 
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Figuur 5. Prognose toename veilige dijklengte 

 

Figuur 6. Prognose toename veilige kunstwerken 

2.4 Gemeenten 

Gemeentelijke wegen en riolering worden, zoals de naam al doet 

vermoeden, beheerd door de gemeenten. De gemeenten beheren 

gezamenlijk ongeveer 120.000 kilometer aan wegen en ruim 

110.000 kilometer riolering (CBS Open Data StatLine, 2017). Over 

tien jaar is van zowel de gemeentelijke wegen als de riolering in 

Nederland bijna 50% van de bestaande assets 50 jaar of ouder 

(Economisch Instituut voor de Bouw, 2016), zie Figuur 7. Het mag 

dan ook niet als verrassing komen dat in het volgende decennium 

de nieuwbouw afneemt en het aandeel van reconstructie, 

vervanging en onderhoud steeds zwaarder op de begroting drukt. 

In de crisisjaren is ook binnen de gemeenten flink bezuinigd. De 

gemeentelijke infrastructuur heeft mede daardoor aan kwaliteit 

Bron: Deltacommissaris (2017)  

Bron: Deltacommissaris (2017) 
Afbeelding: Waterschap AGV (2016)  

“Over tien jaar is van zowel 

de gemeentelijke wegen 

als de riolering bijna 50% 

van de bestaande assets 

50 jaar of ouder.” 
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ingeboet de afgelopen jaren. Inspecties wijzen uit dat er steeds 

meer schade is ontstaan.  

 

Figuur 7. Bouwjaarklassen gemeentelijke wegen en riolering (cijfers 

2010) 

Zoals in Figuur 8 te zien is, stijgen de jaarlijkse uitgaven aan het 

vervangen van riolering van ongeveer €800 miljoen per jaar in 

2020 naar circa €1 miljard in 2030. De lasten ten opzichte van 

nieuwbouw zullen in dezelfde periode dalen van ongeveer €300 

miljoen naar circa €200 miljoen. Er is nu nog sprake van redelijk 

wat nieuwbouw met betrekking tot rioleringen en gemeentelijke 

wegen omdat er op dit moment relatief veel nieuwe woonwijken 

worden aangelegd (Economisch Instituut voor de Bouw, 2016).  

De toenemende eisen aan de kwaliteit van de gemeentelijke 

infrastructuur en de afnemende gemeentebudgetten leveren in de 

nabije toekomst wel wat vraagstukken op. Onverwachte uitgaven 

kunnen moeilijker worden opgevangen, maar in dit geval kan 

falende infrastructuur niet genegeerd worden.  

 

Figuur 8. Prognose uitgaven riolering (bedragen x 1 miljoen) 

 

BRON: EIB (2016) 

BRON: EIB (2016) 
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2.5 Spoorwegennet/ProRail 

Het grootste deel van het voor de spoorwegen gereserveerde 

bedrag uit het in infrastructuurfonds gaat naar ProRail. De 

bijdrage van het Rijk aan ProRail bedraagt ruim €1,6 miljard. 

Infraspeed, de beheerder van de hogesnelheidslijn Schiphol - 

Antwerpen ontvangt €160 miljoen. Daarnaast wordt de BTW die 

ProRail afdraagt gecompenseerd door het Rijk. 

Ook wordt een deel van het budget voor megaprojecten verkeer 

en vervoer aangewend tot investeringen in spoorlijnen. Zo zijn 

voor zowel de afgelopen jaren als de aankomende jaren enkele 

miljoenen begroot om nog wat zaken met betrekking tot de 

Betuweroute en de HSL-Zuid spoorlijnen af te wikkelen (Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, 2017).  
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3.1 Optimaal beheer met conditie monitoring 

Dat kunstwerken ontworpen zijn met een levensduur van 

bijvoorbeeld 50 jaar, betekent niet dat de kans op falen van (de 

functie van) het kunstwerk na 50 jaar en één dag ineens 

toeneemt en dat het per direct vervangen moet worden. 

Integendeel, de 50 jaar is een (vaak conservatieve) indicatie, 

gebaseerd op een voorspelling van de functie-eisen en het 

slijtageproces van het kunstwerk. De daadwerkelijke slijtage en de 

kans op falen wordt voornamelijk bepaald door de belasting, zoals 

het gebruik en de weersomstandigheden: externe (en lastig te 

voorspellen) factoren. Zo kan het zijn dat een brug door de 

toename van de verkeersdrukte eerder versleten is of een dijk 

door de toename van de zeespiegel niet meer voldoende 

bescherming biedt. Aan de andere kant kan het ook zijn dat een 

kunstwerk juist amper versleten is en dat het nog meerdere jaren 

veilig zijn functie kan vervullen.  

Op dit moment is echter de technische staat van een groot deel 

van de Nederlandse infrastructuur onbekend (Algemene 

Rekenkamer, 2015)4 en daar waar het bekend is, kan het vaak 

nog een stuk nauwkeuriger (Van Vliet, Koelewijn, Van der Vat, & 

Van den Berg, 2017). Dat betekent dat wordt teruggevallen op 

twee klassieke onderhoudsstrategieën: run-to-failure (correctief-) 

en periodiek onderhoud. Bij run-to-failure wordt het onderhoud 

gepleegd nadat het kunstwerk heeft gefaald, met alle gevolgen 

van dien. Periodiek onderhoud wordt op een vooraf afgesproken 

tijdstip gepleegd, bijvoorbeeld na 50 jaar, onafhankelijk van de 

daadwerkelijke staat van de asset. Mocht de asset eerder falen 

dan het vooraf afgesproken tijdstip, is het in feite ook run-to-

failure. 

Een derde onderhoudsstrategie is Condition-Based Maintenance 

(CBM), waarbij de fysieke toestand (de conditie) van de asset 

gemonitord wordt en op basis van deze toestand het 

onderhoudsmoment wordt ingepland. Dit monitoren van de 

toestand kan bijvoorbeeld met visuele inspecties en directe 

conditiemetingen (zoals met behulp van dichtheidsmeters, 

scheurmeters en vochtmeters), maar ook met indirecte bepalingen 

van de conditie (bijvoorbeeld met behulp van performance 

monitoring, statistical process control en zelflerende algoritmes). 

Om de conditie van een asset te monitoren zijn veel technieken 

beschikbaar. Tabel 2 geeft enkele voorbeelden hiervan, 

                                         
4In het Rapport Instandhouding Hoofdvaarwegennet (2015) staat: “Budgettekorten 

voor instandhouding zijn een terugkerend verschijnsel (2003, 2008 en 2012) en 
hebben voor een belangrijk deel te maken met onvoldoende zicht op de omvang en 

kwaliteit van het hoofdvaarwegennet en de daartoe behorende objecten. Hierbij 
speelt de informatiehuishouding van Rijkswaterstaat een belangrijke rol. Wij 

constateren dat de informatiehuishouding bij Rijkswaterstaat nog onvoldoende op 

orde is. Dat bemoeilijkt een accurate inschatting van hoeveel budget op welke 
momenten nodig is. Rijkswaterstaat werkt aan verdere verbeteringen van de 

informatiehuishouding, maar deze zullen nog enkele jaren vergen.” 

3. Smart 

Maintenance 

“Conditie monitoring is in 

de toekomst optimaal 

geschikt voor grofweg 75% 

van de assets.” 
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uitgebreidere overzichten kunnen bijvoorbeeld gevonden worden 

in Van den Berg en Koelewijn (2014) en Davis, Sullivan, Marlow 

en Marney (2013). 

 
Tabel 2. Voorbeelden conditie monitoring technologieën 

Vanuit een theoretisch oogpunt is CBM voor een groot deel van de 

assets de optimale onderhoudsstrategie; het biedt de beste balans 

tussen de kosten, risico’s en gewenste prestaties van de asset. 

Uitgebreide studies in verschillende industrieën hebben laten zien 

dat periodiek onderhoud slechts voor 11% van de assets een 

geschikte onderhoudsstrategie is omdat het grootste gedeelte van 

de assets een constante storingsgraad heeft (Nowlan & Heap, 

1978)5. Run-to-failure is niet gewenst als de gevolgen van falen 

groot zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van een hoog 

veiligheidsrisico, lagere beschikbaarheid bij falen of hogere 

onderhoudskosten na falen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

waterkeringen (hoog veiligheidsrisico), kunstwerken (lagere 

beschikbaarheid) en tunnels (hogere onderhoudskosten). 

Bovendien wordt conditie monitoring steeds toegankelijker. 

Doordat er ieder jaar nieuwe sensoren ontwikkeld worden en deze 

per jaar goedkoper worden, komen steeds meer assets in 

aanmerking voor CBM. Voor dit document nemen wij aan dat 

conditie monitoring in de toekomst optimaal geschikt is voor 

grofweg 75% van de assets. Op dit moment kan CBM echter nog 

niet op alle assets toegepast worden, los van de kosten van 

monitoring. In paragraaf 3.3 wordt verder ingezoomd op wat 

benodigd is om CBM toe te kunnen passen, wat hiervan op dit 

moment al ontwikkeld is en wat een realistische verwachting voor 

de komende jaren is. In paragraaf 3.2 wordt eerst de potentie van 

conditie monitoring besproken, daar waar het toepasbaar is. 

 

 

                                         
5 Uit de studies komt dat 21% van de assets een constante failure rate heeft en 

68% een initieel hoge failure rate (infant mortality) gevolgd door een constante 

failure rate. Bij 89% van de assets neemt daardoor de kans op falen niet af als het 
asset vervangen wordt; in deze gevallen zorgt periodiek onderhoud ervoor dat per 

jaar gemiddeld meer assets falen.  

Techniek 
 

   Convergentieopnemer 
 

   Dichtheidsmeter 
 

   Extensometer 

 
   Infraroodcamera 

 
   Multispectrale fotografie 

 
   Seismiek  

Parameters 
  
   Deformatie 
   

   Erosie 
  

   Verticale deformatie 

    
   Temperatuur 

    
   Gewaskwaliteit 

   
   Trillingen/grondwater 

Faalmechanismen 
 

   Micro- en macrostabiliteit, 
   heave, bekleding 

   Piping, microstabiliteit, 
   overloop en overslag 

   Macrostabiliteit, hoogte 

 
   Piping 

 
   Overloop en overslag 

 
   Piping, macrostabiliteit, 

   verweking 

Bron: Van den Berg & Koelewijn (2014) 
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3.2 De potentie van conditie monitoring 

Over het algemeen stelt monitoringstechnologie de beheerder in 

staat om risico-gebaseerde beslissingen te nemen: onderhouds-

acties en vervangingen kunnen geprioriteerd worden, kunstwerken 

kunnen doelmatig6 in stand gehouden worden en er kan 

geanticipeerd worden op falen. Ook helpt deze technologie om 

slijtage vroegtijdig op te sporen en te verhelpen, waarmee de 

levensduur van de asset wordt verlengd en de kans op falen 

verder vermindert. Als het asset toch faalt, kan men dit eerder 

aan zien komen en de gevolgen beperken: het onderhoud kan op 

een gunstig moment ingepland worden, beter voorbereid worden 

en men kan preventief actie ondernemen om de gevolgen voor de 

belanghebbenden te minimaliseren. Tot slot helpt monitoren om 

de kennis over het degradatieproces van assets te vergroten: 

vaak zijn de degradatiemechanismen wel bekend, maar is het 

lastig om de degradatiesnelheid vooraf in te schatten. 

Zo heeft het breed toepassen van monitoringstechnologie de 

potentie om (1) zowel de investeringsuitgaven als de beheer- en 

onderhoudskosten structureel te verlagen en (2) pieken in 

investeringen te verdelen over de tijd (met een minimale 

verhoging van het risico). In Tabel 3 staat weergegeven welke 

structurele waarde conditie monitoring per categorie kan 

realiseren. Hierna wordt stap voor stap onderbouwd hoe deze 

verandering tot stand komt. 

Categorie 

(% van de jaarlijkse uitgaven) 
De waarde van conditie monitoring (Smart Maintenance) 
% per categorie 

Investeringen 

(±60%) 
Nieuwbouw 

(±45%) 
12,5-25% langere levensduur 
0-5% extra investeringskosten voor 
monitoring technologie 

17% (8-25%) lagere 
investeringsuitgaven per jaar 

Reconstructie en 
vervangingen 

(±55%) 

12,5-25% langere levensduur 
5-15% lagere kosten per investering 
door gerichte reconstructie en 
vervanging 

0-5% hogere investeringsuitgaven voor 
monitoring technologie 

26% (13-36%) lagere 
investeringsuitgaven per jaar 

Beheer en 
onderhoud 

(±40%) 

Onderhoudskosten 

(±50%) 
8-19% minder onderhoudsactiviteiten 

10-30% minder kosten per 
onderhoudsactiviteit 

30% (17-43%) lagere 
onderhoudskosten per jaar 

Inspectiekosten 

(±5%) 
0-50% meer inspecties/analyses 

0-30% minder kosten per 
inspectie/analyse 

10% (-30-50%) hogere inspectiekosten 
per jaar 

Maatschappij Veiligheid 

(risico van falen) 

 10-50% lager risico 

Beschikbaarheid  De verbetering van de beschikbaarheid 
is afhankelijk van de huidige 
beschikbaarheid; de vermindering van 
de onbeschikbaarheid ligt tussen 30-
50% 

 

                                         
6 Doelmatig onderhoud: alleen onderhoud plegen waar en wanneer dit nodig is. 

Tabel 3. De waarde van conditie monitoring (Smart Maintenance) 
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3.2.1 Investeringen 

De investeringskosten aan de Nederlandse infrastructuur bestaan 

uit investeringen voor nieuwbouw (gemiddeld 45%) en voor 

reconstructie en vervangingen (gemiddeld 55%). Hierbij geldt: de 

totale investering per jaar wordt bepaald door het aantal 

investeringen en de hoogte van elke investering. Conditie 

monitoring heeft effect op beiden.  

Ten eerste neemt de levensduur van assets die intensief 

gemonitord worden toe doordat (a) slijtage vroegtijdig wordt 

verholpen en het asset dus langer binnen de norm blijft en (b) het 

mogelijk wordt om (gefundeerd) vervanging en reconstructie uit 

te stellen en dus afgeweken kan worden van het initieel geplande 

vervangingsmoment (Van Noortwijk & Frangopol, 2004). Dit geldt 

zowel voor nieuwe als voor bestaande assets. Studies uit 

verschillende industrieën observeren dat de levensduur van assets 

sterk afneemt als deze periodiek vervangen worden (Nowlan & 

Heap, 1978; Moubray, 1997); de precieze afname is afhankelijk 

van het oorspronkelijk gekozen tijdsinterval, maar 30% wordt het 

vaakst genoemd. Een groot gedeelte van de Nederlandse 

infrastructuur wordt periodiek vervangen, waarbij het 

vervangingsinterval vaak conservatief is gezet7. In een simulatie 

op bruggen laten van Noortwijk en Frangopol (2004) zien dat de 

levensduur van bruggen zelfs opgerekt kan worden met ongeveer 

50% door het uitvoeren van gericht preventief onderhoud 

(‘lifetime-extending maintenance’) ten opzichte van geen 

onderhoud. Omdat de percentages enkel gebaseerd zijn op 

voorbeelden, nemen wij de helft van het hoogst genoemde 

percentage als maximum voor het verwachte gemiddelde en een 

kwart daarvan als minimum. Wij schatten dus dat de gemiddelde 

toename van de levensduur tussen de 12,5 en 25% zit. Een 

langere levensduur zorgt er effectief voor dat de 

investeringsmomenten uitgespreid worden over de tijd en er dus 

op jaarbasis minder investeringen benodigd zijn. Omdat de 

verlenging van de levensduur ook voor bestaande assets geldt, 

heeft dit direct een effect op de jaarlijkse investeringsuitgaven. 

Ten tweede maakt conditie monitoring het mogelijk om de 

vervanging of reconstructie zowel financieel als operationeel te 

optimaliseren (m.b.v. gericht onderhoud), door (a) alleen de 

zwakke delen van de asset te vervangen en/of reconstrueren, in 

plaats van heel de asset, en (b) de versterking van bijvoorbeeld 

afgekeurde dijken efficiënter te maken (door een nauwkeurigere 

inschatting van wat er nodig is) (Van Putten, 2013). Ook kunnen 

bijvoorbeeld dijken die intensief gemonitord worden met minder 

onzekerheidsmarge ontworpen worden, wat leidt tot een 

                                         
7 Gebaseerd op gesprekken met Rijkswaterstaat en Deltares: om de veiligheid van 
infrastructuur te kunnen garanderen, wordt het vervangingsmoment vaak (ruim) 

voor het verwachte moment van falen (de verwachte levensduur) gezet. 

“Conditie monitoring 

maakt het mogelijk om een 

vervanging of 

reconstructie zowel 

financieel als operationeel 

te optimaliseren.” 
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goedkoper dijkontwerp (Koelewijn, 2011). De baten van deze 

eerste voorbeelden worden als veelbelovend omschreven, alleen 

kunnen er geen percentages aan afgeleid worden. Daarom nemen 

wij de conservatieve schatting dat dit gemiddeld 5-15% per 

vervanging en/of reconstructie kan besparen. Daar tegenover 

staat dat de investeringen iets toe kunnen nemen door de 

aanschaf en installatie van monitoring technologie en de opleiding 

van betrokkenen. Gemiddeld zal dit tussen de 0-5% van de totale 

investering per project liggen. 

Door de bovenstaande intervallen met elkaar te vermenigvuldigen 

(minima keer minima, maxima keer maxima), kan een inschatting 

gemaakt worden van het interval waarbinnen de daadwerkelijke 

waarde (zeer waarschijnlijk) ligt. Als verwachting nemen wij het 

gemiddelde van de minimale en maximale waarde.  

Dit komt neer op een verwachte potentiële verbetering van 17% 

(8-25%) voor nieuwbouw en 25% (13-36%) voor vervangingen 

en reconstructies, daar waar conditie monitoring toegepast wordt. 

Aangenomen dat conditie monitoring in de toekomst voor 75% 

van de assets waardevol is, komt de verwachte structurele 

besparing op de jaarlijkse investeringsuitgaven dus uit op 16% (8-

24%). 
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Naast een structurele verlaging van de investeringsuitgaven op de 

lange termijn, biedt monitoring technologie ook de mogelijkheid 

Optimalisatie reconstructie 

In 2007 is men in Nederland begonnen met de toepassing van 

sensoren bij dijken. Tijdens de experimenten met de sensoren 
is diverse malen gebleken dat dijken later bezwijken dan er 

voorspeld was op basis van theoretische kennis (Van Putten, 

2013). Om het onnodig afkeuren en versterken van dijken in 

de toekomst te voorkomen, heeft Waternet een methode 
ontwikkelt waarmee het dijkontwerp geoptimaliseerd kan 

worden op basis van sensormetingen.  

 

Deze methode is bijvoorbeeld toegepast op de Ringdijk in 

Amsterdam, een typische stadsdijk met weinig ruimte voor 
verbetering. Vanaf 2011 is de waterdruk in de dijk op 

verschillende plekken continu gemeten met zeventien 

geobeads. Toen de dijk in 2012 was afgekeurd tijdens een 

toetsingsronde, is met behulp van de verzamelde data het 
nieuwe dijkontwerp ontwikkeld. In plaats van de theoretische 

bermlengte van twaalf meter, bleek dat een bermlengte van 

vijf meter de veiligheidsfactor al op voldoende niveau brengt: 

hiermee wordt dus 60% van het materiaal bespaard, plus de 
omgeving heeft minder last van een brede dijk. 

 
Bron: Van Putten (2013) 

Afbeelding: Waterschap Amstel Gooi en Vecht (2017) 
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om vervangingen en reconstructies te prioriteren op basis van het 

risico van de verschillende assets. Dit is voornamelijk relevant 

wanneer de capaciteit voor vervangingen en reconstructies 

beperkt is, bijvoorbeeld door beperkingen in budget, materiaal of 

vakkundig onderhoudspersoneel. Door heel bewust bepaalde 

vervangingen uit te stellen, kan een golf van investeringen 

uitgesmeerd worden over de tijd, waarbij het risico en de 

gevolgen voor de maatschappij geminimaliseerd worden. Op deze 

manier kan conditie monitoring helpen om een piek in 

vervangingen en reconstructies beter beheersbaar te maken. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3.2.2 Beheer en onderhoud 

Van de beheer- en onderhoudskosten heeft conditie monitoring 

vooral effect op de onderhoudskosten. Uit de documentatie van 

Rijkswaterstaat, de Waterschappen, de gemeenten en de 

provincies kan echter niet herleid worden welk gedeelte van de 

beheer- en onderhoudskosten daadwerkelijk naar onderhoud en 

inspecties gaat (tegenover bijvoorbeeld exploitatiekosten en 

management kosten). Voor de berekening wordt aangenomen dat 

de onderhoudskosten gemiddeld 50% van het jaarlijkse budget 

beslaan en de inspectiekosten 5%. 

De totale onderhoudskosten per jaar worden bepaald door het 

aantal onderhoudsactiviteiten in dat jaar en de kosten per 

onderhoudsactiviteit. Informatie over de conditie maakt het 

mogelijk om minder onderhoud uit te voeren door (a) gerichter 

onderhoud uit te voeren, (b) onderhoud uit te stellen en (c) 

structurele verbeteringen door te voeren (waarna het asset 

minder slijt). Alleen al het vervangen van periodiek onderhoud 

levert een sterke vermindering op van het aantal 

Uitstellen van investeringen 

 

Het samenwerkingsverband VITALE, wat staat voor Value & 

Innovation Through Asset Lifetime Extension, heeft een 
referentiemodel ontwikkeld voor levensduurverlengend 

onderhoud, waarmee gebruikers een onderbouwde keuze 

kunnen maken voor het al dan niet investeren in 

levensduurverlenging van technische assets. Centraal hierin 
staat niet alleen de technische veroudering van assets, maar 

ook economische en compliance veroudering. 

 

Dit referentiemodel is ontwikkeld met materiedeskundigen van 
bedrijven uit diverse branches (zoals maritiem, energie, 

infrastructuur, procesindustrie, openbaar vervoer, etc.) en 

deskundigen van verschillende kennisinstellingen. Samen 

schatten zij in dat de toegevoegde waarde van 

levensduurverlengend onderhoud (het vitaliseren) voor de 
Nederlandse industrie €1,9 miljard kan bedragen in 2020. 
 

Bron: Van Dongen (2011) 
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onderhoudsactiviteiten. De precieze vermindering is wederom 

afhankelijk van het gekozen tijdsinterval, maar Nowlan & Heap 

(1978) spreken over een vermindering van 30%, Jardine & Tsang 

(2013) observeren zelfs verminderingen van 50% op 

fabrieksniveau en in Amerika is een afname van 30.000 

onderhoudsmanuren per jaar gerealiseerd voor het onderhoud van 

het spoorwegennet (McKinsey, 2018). Ook hier nemen wij de helft 

van het hoogst genoemde percentage als maximum voor het 

verwachte gemiddelde en een kwart als minimum: 12,5-25%. Ten 

opzichte van run-to-failure zal het aantal onderhoudsactiviteiten 

iets toenemen met 0-5% (Groenbroek, 2014). Als wij aannemen 

dat 75% van het onderhoud periodiek wordt uitgevoerd8, komen 

wij uit op een verwachte gemiddelde vermindering van het aantal 

onderhoudsactiviteiten met 8-19% ten opzichte van assets die 

niet gemonitord worden.  

De onderhoudskosten nemen nog verder af doordat (a) het 

vroegtijdig verhelpen van slijtage ervoor zorgt dat minder groot 

onderhoud benodigd is, (b) meer onderhoud vóór falen gepleegd 

kan worden (wat minder duur is dan onderhoud na falen), en (c) 

early warnings en betere diagnoses vooraf ervoor zorgen dat het 

onderhoud beter voorbereid kan worden en er minder 

spoedonderhoud is. Daarnaast kan het risico premium op 

onderhoudscontracten verlaagd worden als er een beter inzicht is 

in de staat van de assets. De kosten voor correctief onderhoud 

zijn per onderhoudsactiviteit vaak anderhalf tot drie keer zo hoog 

als wanneer dezelfde activiteit preventief uitgevoerd zou worden 

(Olde Keizer, 2016). Omdat niet al het correctieve onderhoud 

voorkomen zal worden, schatten wij in dat de kosten per 

onderhoudsactiviteit gemiddeld met 10-30% kunnen dalen. 

Door deze percentages met elkaar te vermenigvuldigen komen wij 

uit op een potentiële afname tussen 17 en 43% van de totale 

onderhoudskosten: een verwachting van 30%. Dit komt overeen 

met de inschatting van McKinsey: 10-40% (2015), 

wetenschappelijk onderzoek: 10-50% (Groenbroek, 2014; Olde 

Keizer, 2016), NASA: 30-40% (2000) en observaties uit de 

utiliteitssector: 30-40% (Jardine & Tsang, 2013). De besparingen 

zijn het hoogst daar waar de kosten van correctief onderhoud 

hoog zijn (40-50%), er gebruik gemaakt wordt van block-

replacement (±50%) of er een kort periodiek tijdsinterval is 

(±30%). Hoeveel de besparing exact is per asset, hangt af van de 

maturiteit van het huidige onderhoud en de geschiktheid voor 

conditie monitoring. 

Wij verwachten dat de inspectiekosten grofweg gelijk zullen 

blijven of licht toe zullen nemen. In de toekomst zal namelijk een 

                                         
8 Uit de documenten kon niet opgemaakt worden welk gedeelte van het onderhoud 

periodiek en correctief wordt uitgevoerd. Uit de gesprekken bij Rijkswaterstaat en 
Deltares bleek dat een ruime meerderheid periodiek is, maar er konden geen 

exacte percentages genoemd worden. 
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groot deel van de arbeidsintensieve visuele inspecties vervangen 

kunnen worden voor efficiëntere inspecties met conditie 

monitoring technologieën, waardoor de kosten per inspectie 

afnemen. Wij schatten dat de gemiddelde afname van de kosten 

per inspectie tussen de 0-30% zit. Ervaringen uit andere 

industrieën leert wel dat de totale hoeveelheid monitoring toe zal 

nemen. Wij schatten dat deze toename van het aantal 

inspectieactiviteiten tussen de 0-50% zit. Gezamenlijk komt dit 

dan uit op een verwachte toename van de jaarlijkse 

inspectiekosten met 10% (-30-50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Daarmee komt de verwachting van de totale potentiële besparing 

op de beheer- en onderhoudskosten van de Nederlandse 

infrastructuur neer op 11% (5-17%), aangenomen dat conditie 

monitoring op 75% van de infrastructuur toegepast kan worden. 

Dit komt overeen met de bevindingen van McKinsey (2018) die 

over het gehele infrastructuur portfolio een vermindering van 5-

15% aan jaarlijkse uitgaven geobserveerd hebben. 

3.2.3 Maatschappij 

De kosten voor beheer en onderhoud staan echter in schril 

contrast met de waarde die de infrastructuur aan de Nederlandse 

maatschappij levert elk jaar. Hoewel het lastig is om hier een 

concreet getal aan te koppelen (hoeveel is veiligheid bijvoorbeeld 

waard?), geeft de bijdrage aan het BBP een redelijke inschatting: 

€70 miljard per jaar. Conditie monitoring ondersteunt dit 

voornamelijk op twee manieren9: het helpt om de beschikbaarheid 

                                         
9 Daarnaast ondersteunt conditie monitoring ook bij het vergroten van de 

duurzaamheid (bij veel installaties maakt conditie data energiebesparing mogelijk) 

en verlaagt het de maatschappelijke kosten voor het verhogen van de capaciteit 
(zoals kosten voor het halen van extra onderhoudspersoneel uit het buitenland en 

het opleiden van een (nog) grotere groep technici). 

Het gat tussen theorie en praktijk overbrugd 

TNO heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat de Van 

Brienenoordbrug over de Maas in Rotterdam voorzien van 

sensoren. De Van Brienenoordbrug is de drukst gebruikte brug 

in Nederland, met circa 250.000 voertuigpassages per dag. Het 

belang van de beschikbaarheid van de brug is uiteraard 

vanzelfsprekend. De sensoren meten scheurtjes in het stalen 

wegdek, en sturen de gegevens door naar rekenmodellen. De 

rekenmodellen voorspellen op basis van de sensorgegevens de 

toekomstige scheurgroei en de restlevensduur van het 

brugwegdek. De beheerder kan zo tijdig ingrijpen, waardoor 

onnodige kosten en hinder voor het verkeer worden 

geminimaliseerd en het risico op falen drastisch afneemt.  

Bron: TNO (2018) 

Afbeelding: ANP (2018) 
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van de infrastructuur te verhogen en het helpt om de veiligheid te 

waarborgen, die een verantwoordelijkheid van de asset owner is.  

De veiligheid van assets wordt vaak uitgedrukt met een zogeheten 

‘risico’: de kans op falen maal de gevolgen per faalmoment. 

Naarmate de levensduur van assets langer wordt, verminderd de 

gemiddelde kans op falen per jaar (mits goed onderhouden). 

Daarnaast helpen early warnings om (a) het falen te voorkomen, 

bijvoorbeeld door middel van preventief onderhoud of het 

preventief afsluiten van een verkeersinstallatie, en (b) als het 

falen niet te voorkomen is, op het falen te anticiperen met 

beschermende maatregelen, zoals een evacuatie. Verschillende 

studies beschrijven afnames van het aantal faalmomenten met 

50% (Jardine & Tsang, 2013) en onverwachte faalmomenten tot 

wel 80% (Groenbroek, 2014). Rijkswaterstaat hanteert een factor 

tien tussen de kosten voor het oplossen van een calamiteit en de 

kosten voor het voorkomen van die calamiteit. Zo heeft de 

Merwedebrug in 2016 bijvoorbeeld €33 miljoen aan schade 

opgeleverd voor de transportsector en €3,5 miljoen aan 

schadeclaims voor de overheid, wat bovenop de extra 

beheerkosten komt: een grote groep ambtenaren is hier twee 

maanden mee bezig geweest. Wij verwachten dat conditie 

monitoring voor de infrastructuur een gemiddelde vermindering 

van het risico op kan leveren tussen de 10-50%.  

De beschikbaarheid van een asset beschrijft welk gedeelte van de 

tijd de asset gebruikt kan worden. Het verlengen van de 

levensduur, het uitstellen van reconstructie en vervangingen, het 

verminderen van de hoeveelheid onderhoud en het efficiënter 

uitvoeren van onderhoud vermindert de tijd dat het asset 

onbeschikbaar is door onderhoud. Ook het verminderen van het 

aantal faalmomenten draagt hieraan bij. Hoewel de procentuele 

verbetering van de beschikbaarheid per asset afhankelijk is van de 

huidige beschikbaarheid, wordt gevonden dat de 

onbeschikbaarheid met 30-50% afneemt door conditie monitoring 

(McKinsey, 2015; Groenbroek, 2014). 
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3.3 Het realiseren van de potentie 

Op dit moment wordt conditie monitoring slechts sporadisch 

toegepast op de Nederlandse infrastructuur. In deze sectie wordt 

belicht wat benodigd is om de volledige potentie van conditie 

monitoring te benutten en wat een realistische ambitie is voor 

2025.  

In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden voor het verzamelen, 

opslaan en verwerken van data exponentieel gestegen. 

Tegelijkertijd zijn de kosten voor het maken van een sensor en 

het verzenden en opslaan van data vele malen goedkoper 

geworden. Echter, om de volledige potentie van Smart 

Maintenance te kunnen benutten, is het nodig om: 

1. Nieuwe en specifieke conditie monitoring technologieën te 

ontwikkelen  

2. Het gebruik van bestaande conditie monitoring 

technologieën op te schalen en te verbeteren 

Het eerste proces is jaren geleden geïnitieerd. Zo zijn er sensoren 

op en in dijken geplaatst vanaf 2007, zijn er pilots gestart met het 

monitoren van bruggen en sluizen in 2015 en wordt het spoor van 

Nederland al enkele jaren gemonitord met een Branche Breed 

Monitoring Systeem. Centraal in deze initiatieven staat het 

ontwikkelen van nieuwe kennis – het bepalen van de relatie 

tussen de sensordata, de conditie en het functioneren van de 

asset – het ontwikkelen van nieuwe monitoringsystemen en het 

ontwikkelen van nieuwe beslissingscriteria – wanneer kan 

onderhoud wel/niet uitgesteld worden (NEN, 2011)? 

Verbeteren van veiligheid 

 

Het internationale project UrbanFlood heeft een Early Warning 

System (EWS) ontwikkeld voor dijken, waarmee door middel 
van sensordata en geofysische rekenmodellen vroegtijdige 

alarmering en betere informatie naar de waterbeheerders en 

noodhulpdiensten gestuurd kan worden. Dit EWS kan 

toegepast worden op elke dijk: welk formaat dan ook, waar 
dan ook ter wereld. Zo zijn er bijvoorbeeld al 

monitoringsystemen aangebracht in dijken bij en in 

Amsterdam, in Zeeland, langs de Rijn in Duitsland en aan de 

Engelse oostkust. 
  

De monitoringsystemen hebben als bijkomend voordeel dat de 

sensordata ook inzicht geven in de reactie van dijken op 

bijvoorbeeld eb en vloed en passerende schepen, waarmee er 

meer kennis gegenereerd kan worden over de invloed van 
externe factoren op dijkstabiliteit. 
 

Bron: UrbanFlood (2015) 
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Veel van deze initiatieven zijn nu of in de nabije toekomst 

aangekomen op het punt dat de technologie ver genoeg 

ontwikkeld is om op te kunnen schalen. Dit is een goed begin, 

maar lang niet voldoende om de gehele infrastructuur te dekken; 

veel infrastructuur is dusdanig specifiek dat hier een aparte sensor 

en/of een aparte analyse methode voor ontworpen dient te 

worden. Om de volledige potentie van Smart Maintenance te 

realiseren, is het ontwikkelen van nieuwe monitoring 

technologieën noodzakelijk. 

Geen partij kan dit echter alleen. Om uiteindelijk optimale 

beslissingen te kunnen nemen over vervangingen, 

onderhoudsplanning en onderhoudsscoping, is het 

aanbevelenswaardig dat de ontwikkelaars van sensoren en 

monitoringssystemen per toepassing samenwerken met 

beheerders, onderhoudsleveranciers en kennisinstellingen. Deze 

ontwikkelingsprojecten worden daarom veelal in consortia 

ondergebracht, waarin partners gezamenlijk verschillende pilots 

starten. In deze pilots worden nieuwe monitoring technieken 

ontwikkeld en/of getest, wordt nieuwe kennis gecreëerd en wordt 

onderzocht wat optimale beslissingscriteria zijn. Het resultaat van 

deze pilots is een marktrijp product en “bewezen technologie”, 

welke vervolgens opgeschaald kan worden. 

 

 

 

Selecteren conditie monitoring technologie 

 

Stichting IJkdijk heeft in 2012-2013 een uitgebreide validatie 

test uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de functionaliteit 
en prestaties van dijkmonitoringssystemen. In een 

experimentele setting zijn negen meettechnieken en drie 

visualisatiesystemen vergeleken met elkaar. De setting bestond 

uit drie proefdijken, schaal 1:1, die een week lang kunstmatig 
belast zijn en ergens in die week bezweken. Leveranciers van de 

meettechnieken en visualisatiesystemen verzamelden 

gedurende die week data en deden aan de hand daarvan 

voorspellingen over waar en wanneer een bepaald 
faalmechanisme op kon treden. 

 

Uit het experiment bleek dat een integratie van meettechnieken, 

een data-verwerkingssysteem en visualisatiesystemen leidt tot 

de beste voorspelling van de dijksterkte. Na het experiment is 
een overzicht van de prestaties van de verschillende 

meettechnieken en visualisatiesystemen gecreëerd, waarmee 

dijkbeheerders in staat zijn te bepalen welke meettechnieken 

en/of visualisatiesysteem het beste past bij hun eigen 
praktijksituatie. 

 

 
Bron: Van den Berg & Koelewijn (2014) 
Afbeelding: Kennisplatform Dijkmonitoring (2018) 

“Samenwerking is een 

vereiste om optimale 

beslissingen te kunnen 

nemen over vervangingen, 

onderhoudsplanning en 

onderhoudsscoping.” 
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Ook het breed toepassen van succesvolle technologieën gaat niet 

vanzelf, zeker niet wanneer het door veel verschillende partijen 

geadopteerd dient te worden. Het opschalen vereist bijvoorbeeld 

een verandering in werkwijze van beheerders en onderhouds-

leveranciers, flexibiliteit in budgettering en het uitbreiden van 

analyse capaciteit. Ervaringen uit andere industrieën leren dat het 

proces van opschaling lang kan duren, in het bijzonder wanneer 

een of meerdere van de volgende factoren van toepassing zijn: 

betrokkenheid van diverse onafhankelijke partijen, afwezigheid 

van centrale coördinatie, het optioneel zijn van adoptie en nieuw 

benodigde vaardigheden voor de opvolging. Opleidingen spelen 

daarom vaak een centrale rol in het opschalen van het gebruik 

van nieuwe technologieën. Het opleiden van data analisten en 

materiaalkundigen leidt tot kenniscreatie en nieuwe inzichten, 

terwijl het opleiden van conditie monitoring specialisten en het 

bijscholen van beheerders en onderhoudsmonteurs helpt om 

kennis te verspreiden.  

Tot slot geldt voor veel toepassingen dat ze - na adoptie - een 

leercurve doormaken. De betrokkenen raken bekend met de 

asset, de technologie en leren hier optimale beslissingen mee te 

maken. Technologische innovaties moeten hand in hand gaan met 

sociale innovaties. Het verbeteren van de performance van 

toepassingen kan daarom tot vijf jaar duren, afhankelijk van de 

mate waarin kennis uit voorgaande toepassingen meegenomen 

kan worden naar de nieuwe toepassing. Het gevolg van deze 

leercurve is dat het bij nieuwe toepassingen enkele jaren kan 

duren voordat de volledige waarde eruit wordt gehaald. 

 

 
Figuur 9. Effect van stimulatie op toepassen conditie monitoring 
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In Figuur 9 staat het opschaal-traject van conditie monitoring 

geschetst. In sectie 3.1 is aangegeven dat conditie monitoring 

voor ongeveer 75% van de Nederlandse infrastructuur waardevol 

kan zijn. Wij denken dat het realistisch is om de ambitie te hebben 

om in 2025 op 33% van deze 75% conditie monitoring 

daadwerkelijk toegepast te hebben, wat neerkomt op 25% van de 

gehele infrastructuur. Als de performance van de toepassingen 

gemiddeld genomen op 75% zit, betekent dit dat 25% van de 

potentiële waarde van Smart Maintenance in 2025 al gerealiseerd 

kan worden.10 Nu acteren is wel een vereiste om de ambitie waar 

te maken. Snelheid is dus het devies bij het opstarten van pilots 

en het opschalen van het gebruik van bewezen technologieën.  

 
 

 

  

                                         
10 Ook dit is een conservatieve schatting: de meeste consortia richten zich eerst 

op dat gedeelte van de infrastructuur waar de meeste winst te behalen valt, dus 
het opschalen van de eerste technologieën brengt vaak een grotere winst met zich 

mee dan het opschalen van later ontwikkelde toepassingen. 

“Technologische 

innovaties moeten hand in 

hand gaan met sociale 

innovaties.” 
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Infrastructuur is van essentieel belang voor Nederland. De totale 

vervangingswaarde bedraagt ongeveer €360 miljard, de 

toegevoegde waarde van de infrastructuur is op jaarbasis circa 

€70 miljard, ruim 10% van het Bruto Binnenlands Product, en 

jaarlijks stelt de overheid om en nabij €16 miljard beschikbaar 

voor investeringen en beheer- en onderhoud. 

De komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden om de 

Nederlandse infrastructuur te verjongen, te vernieuwen en te 

verduurzamen. Een groot deel van de Nederlandse infrastructuur 

is aangelegd in de jaren zestig en zeventig en heeft een 

levensduur van 50-80 jaar, waardoor er in de periode 2020-2030 

ruim een derde meer vervangen dient te worden dan in de periode 

2010-2020. Naast een budgettaire uitdaging zorgt de lage 

beschikbaarheid van technisch geschoold personeel ook voor 

capaciteitsrestricties. 

Smart Maintenance biedt een manier om (1) de komende 

vervangingsopgave te doorstaan door investeringen en 

werkzaamheden te verdelen over de tijd, (2) de jaarlijkse 

uitgaven aan de infrastructuur structureel te verlagen en (3) de 

beschikbaarheid en de veiligheid van de infrastructuur te 

verhogen.  

Figuur 10. Jaarlijkse uitgaven aan infrastructuur met en zonder Smart 

Maintenance 

Door de conditie van de infrastructuur structureel te monitoren, 

kunnen vervangingen geprioriteerd worden en kunnen 

kunstwerken doelmatig in stand gehouden worden, zodat het 

moment van vervanging – op een veilige wijze – uitgesteld kan 

worden. Daarnaast helpen early warnings om falen te voorkomen 

of, mocht het falen niet te voorkomen zijn, op het falen te 

anticiperen met beschermende maatregelen. Op deze manier kan 

de piek in investeringen uitgesmeerd worden over de tijd, zodat 

het haalbaar wordt met de huidige onderhoudscapaciteit. 

Op de langere termijn biedt Smart Maintenance een manier om 

structureel de investeringsuitgaven en jaarlijkse beheer- en 

4. Conclusie 

“Smart Maintenance kan in 

2025 al een besparing van 

€600 miljoen opleveren .” 
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onderhoudskosten te verminderen. Uit onze berekening, waarin 

wij bewust aan de conservatieve kant gebleven zijn, volgt dat 

conditie monitoring in potentie de investeringsuitgaven met 16% 

en de beheer- en onderhoudskosten met 11% kan verlagen. Bij 

een begroting van €16 miljard per jaar bedraagt dat een 

besparing van ruim €2,2 miljard per jaar. Omdat conditie 

monitoring toepassingen nog verder ontwikkeld en opgeschaald 

dienen te worden, verwachten wij dat in 2025 een kwart hiervan 

(respectievelijk 4% en 3%) al bespaard kan worden, samen goed 

voor een besparing van €0,6 miljard. Dit is weergegeven in Figuur 

11. 

Figuur 11. Structurele besparing door conditie monitoring 

Om de vervangingsopgave te doorstaan en de besparing met 

Smart Maintenance te realiseren is echter urgentie geboden. De 

asset owners van de infrastructuur zullen behoren hier de lead in 

nemen, maar kunnen dit zeker niet alleen. In de aanbevelingen 

gaan wij verder in op hoe het ontwikkelings- en uitrolproces 

versneld kan worden. Des te sneller hiermee gestart wordt, des te 

groter de kans dat het lukt om de Nederlandse infrastructuur 

toekomstbestendig te maken. 

 

  

“Conditie monitoring kan in 

potentie de 

investeringsuitgaven met 

16% en de beheer- en 

onderhoudskosten met 11% 

verlagen.” 
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Omdat een groot gedeelte van de Nederlandse infrastructuur 

onder beheer valt van de overheid, speelt de Nederlandse politiek 

een belangrijke rol in het ontwikkelen en opschalen van Smart 

Maintenance. De politiek kan dit proces versnellen door urgentie 

te creëren, door het gebruik van Smart Maintenance te stimuleren 

en door barrières voor opschalen weg te nemen. Specifiek 

adviseren wij om in eerste instantie te richten op (a) nieuwbouw, 

vervangingen en reconstructies en (b) vergrijzende infrastructuur, 

omdat de te behalen waarde hier het hoogst is.  

Extra beschikbaar gesteld budget is een welkome katalysator, 

specifiek voor de implementatie van conditie monitoring 

systemen. Ook is het zinvol om te investeren in het opleiden van 

technisch personeel. Daarnaast is kennisdeling – tussen 

Rijkswaterstaat, ProRail, Provincies en Gemeenten onderling, 

maar ook met kennisinstellingen en kennisdragers uit andere 

industrieën – essentieel om de bekendheid van succesvolle, 

bewezen technologieën te vergroten en om de implementatie 

ervan te versnellen. Zo kunnen de ontwikkelde programma’s voor 

dijken en voor bruggen bijvoorbeeld binnenkort uitgebreid worden 

naar een groot aantal dijken en bruggen, mits er voldoende 

budget en operationele capaciteit aanwezig is. 

Bovendien zullen er de komende jaren nog nieuw te ontwikkelen 

conditie monitoring technologieën gevraagd worden en zal de 

kennis van degradatieprocessen uitbreiding behoeven om de 

volledige potentie van conditie monitoring te kunnen realiseren. In 

andere sectoren, zoals de procesindustrie, de luchtvaart en de 

maakindustrie is hier in de afgelopen jaren al veel ervaring mee 

opgebouwd. Cross-sectorale consortia bieden daarom een ideale 

methode om snel toegang te krijgen tot meer conditie monitoring 

technologieën, om de technologieën te testen in pilots en om de 

degradatiekennis te vergroten. Het ontwikkelen en testen van 

nieuwe technologieën kost echter wel geld, dus de politiek kan 

deze consortia bemoedigen door middel van subsidies. Des te 

eerder zulke samenwerkingsverbanden van de grond komen, des 

te sneller de technologieën volwassen genoeg zijn om verder te 

verspreiden. 

Zo heeft de politiek een belangrijke rol bij het realiseren van 

Smart Maintenance voor de infrastructuur. Wij verwachten dat 

Smart Maintenance zonder de aandacht en hulp van de politiek 

pas veel later op stoom zal komen en slechts een fractie van de 

potentie zal realiseren. Met de aankomende vervangingsopgave is 

dit een risico dat wij, Nederland, niet moeten willen nemen. 

 

 

 
 

 

5. 

Aanbevelingen 

“Smart Maintenance zal 

zonder de aandacht en 

hulp van de politiek pas 

veel later op stoom komen 

en slechts een fractie van 

de potentie realiseren.” 
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Proven concept: Fieldlab CAMINO 

 

Het Fieldlab CAMINO is een door stichting World Class 

Maintenance geregisseerde projectgroep waar innovatieve 

ideeën worden ontwikkeld en getest om uiteindelijk het 
gezamenlijke doel te bereiken:100% voorspelbaar onderhoud in 

de infrasector. De fieldlabs van World Class Maintenance worden 

gekenmerkt door de cross-sectorale inbreng van publieke 

partijen, commerciële organisaties, kennisinstituten en 
onderwijsinstellingen. Door samen te werken in zogenoemde 

‘living labs’ worden pilots getest om het ideeën en theorieën in 

de praktijk te brengen.  

 
Het nut van dergelijke projecten is drievoudig: (1) het helpt om 

kennis uit te wisselen tussen industrieën, (2) het creëert een 

setting waarin organisaties gemakkelijker samen innoveren en 

(3) de subsidie stimuleert organisaties om meer te innoveren. 

Bovendien krijgt de uitrol van ontwikkelde technologieën een 
vliegende start: de eerste succesverhalen zijn er tenslotte al.  

 
Bron: Stichting World Class Maintenance (2018) 
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