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Nederland wil verduurzamen. Maar verduurzamen lukt 

alleen als onze infrastructuren dit faciliteren en waar 

mogelijk zelfs versnellen. In 2016 sloegen acht infrabeheer-

ders de handen hiervoor ineen. Eén van de uitdagingen 

die de coalitie Groene Netten zichzelf gesteld heeft, is 

het in kaart brengen van de maatschappelijke waarde van 

onze infrastructuur. Deze is nog nauwelijks onderzocht, 

laat staan becijferd of gemonetariseerd. In Groene Netten 

hebben we geïnventariseerd op welke thema’s onze 

netwerken de meeste impact hebben op de maatschappij. 

Positief én negatief. We kwamen uit op de volgende vijf: 

 • Beschikbaarheid en toekomstbestendigheid

 • Werkgelegenheid en kennisontwikkeling

 • Natuur en leefomgeving

 • Klimaat en energie

 • Materiaalgebruik en circulariteit

Deze onderwerpen zijn van evident belang voor alle 

infrabeheerders. Bovendien raken ze de maatschappij op 

meerdere manieren. Dit document is een aanzet tot een 

kwalitatieve beschrijving van de waarde van de vitale 

netwerken in Nederland. Dit is óns verhaal, op dit 

moment en op basis van de kennis van nu. We beseffen 

dat er tal van manieren zijn om naar de waarde van infra-

structuur te kijken. Het stuk is daarom tegelijkertijd een 

open uitnodiging aan iedereen om te reageren en onze 

visie mede verder vorm te geven. Want hoe beter we 

weten wat de maatschappij van ons verlangt, hoe groter 

we de maatschappelijke waarde van infrastructuur 

kunnen maken.

Coalitie Groene Netten

MVO Nederland | ProRail | Rijkswaterstaat | KPN | Alliander | Enexis | TenneT | GasUnie | Stedin
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De infrastructuren zoals we ze nu kennen, zijn het resultaat 

van een eeuwenlange ontwikkeling. Als de prehistorische 

bewoners van Nederland met houten plankjes een droge 

weg door het veen aanleggen, is dat het begin van de 

ontwikkeling naar comfortabel vervoer van A naar B. 

In de loop van de eeuwen worden wegen verhard, water-

wegen beter bevaarbaar gemaakt en verbonden met 

kanalen. Er komen spoorlijnen, elektriciteitscentrales en 

telecomnetwerken. De modernisering en de ontwikkeling 

van infrastructuren gaan hand in hand.  

Of beter: moderniseren kan mede door de opbouw van 

infra. Zonder de netwerken functioneert de economie 

niet, is geen verdere vernieuwing mogelijk: vervoer met 

zelfrijdende auto’s bijvoorbeeld kan alleen met de juiste 

wegen, via een internetverbinding en met volle accu’s. 

Netbeheerders hebben een wezenlijke, impactvolle bete-

kenis in onze samenleving. Door deze impact in kaart te 

brengen, kunnen ze beter kenbaar maken wat hun maat-

schappelijke rol daadwerkelijk is. Op welke positieve en 

negatieve manier dragen ze bij aan onze welvaart en 

ons welzijn? Iedereen kan zich een voorstelling maken 

van wat er gebeurt als netwerken er niet zouden zijn. 

Maar wat zijn ze waard als ze ‘gewoon’ hun werk doen? 

Beide perspectieven beschrijven we in deze inleiding. 

Vervolgens geven we onze visie op de vijf impactthema’s 

en de dilemma’s die ermee samenhangen. Ook vertellen 

we over onze ambitie als infrabedrijven om onze nega-

tieve impact te verkleinen en onze positieve invloed te 

vergroten.

De waarde van onze infrastructuren

Infrastructuren zijn de bloedvaten van onze samenleving. 

Zichtbaar en onzichtbaar, overal bevinden zich delen van 

complexe maar cruciale netwerken: pijpen, kabels, lijnen, 

schakelstations, masten, spoorwegstations, spoor, 

kanalen en wegen. Dankzij de infrastructuren kunnen 

mensen op hun werk komen, WhatsApp checken, hun 

huis comfortabel verwarmen en de elektrische auto 
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opladen. Infrastructuren stellen ons in staat ons leven te 

leiden zoals we dat graag willen. De infrabeheerders zijn 

de organisaties die het mogelijk maken. ‘Powered by infra’. 

Onderlinge synergie

Infrastructuren zijn geen netwerken op zich. Net als 

bloedvaten zijn ze met elkaar verbonden en verweven. 

Vaak direct, zoals 4G-antennes in hoogspanningsmasten 

of het elektriciteitsnetwerk met het spoor. Soms ook 

indirect: als infrabeheerders kunnen we zonder spoor- en 

snelwegen niet op ons werk komen. Zonder energie of 

telecommunicatie kunnen we ons werk niet doen. 

Tussen onze organisaties vindt daarnaast veel onderlinge 

afstemming plaats. In technische zin, maar ook in regie. 

Rijkswaterstaat en ProRail bijvoorbeeld werken nauw 

samen. Daarnaast onderzoeken ze samen met energie-

netbeheerders welke gebieden geschikt zijn voor de 

opwek van duurzame energie. De energienetbeheerders 

werken op hun beurt dagelijks samen aan de energie-

voorziening in Nederland. 

De waarde van een werkend netwerk

Als infrabeheerders zijn we ons zeer bewust van de rol 

van de netwerken en van onze eigen positie. We zijn 

beheerders én kwaliteitsbewakers. We kunnen ons alle-

maal indenken wat de negatieve effecten zijn op ons 

dagelijks leven als infrastructuur er niet is of wegvalt: 

consumenten en bedrijven kunnen niet doen wat ze 

moeten doen. Licht brandt niet, er is geen warm water 

meer, treinen staan stil en matrixborden boven de weg 

gaan op zwart. Naarmate uitval langer duurt, worden de 

effecten steeds voelbaarder. Ontwrichtend, zelfs. Aan de 

andere kant wordt een werkend netwerk zo vanzelfspre-

kend gevonden als dat de zon opkomt. 

Mensen staan niet stil bij de vraag hoe infrastructuur 

bijdraagt aan ons huidige niveau van welvaart en welzijn. 

Wij als infrabeheerders willen met onze netwerken een 

maatschappelijk verschil kunnen maken. We streven 

ernaar om de positieve bijdragen en ontwikkelingen 

aanzienlijk te vergroten en de negatieve effecten van 

aanleg, onderhoud en uitval drastisch te verkleinen. 

We willen bovendien transparant zijn over onze maat-

schappelijke impact en onze bijdrage aan de Sustainable 

Development Goals.

Infrastructuren stellen ons in staat 
ons leven te leiden zoals we dat 
graag willen
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THEMA 1

Situaties als in landen waar ’s avonds een paar uur een 

dieselgenerator aan moet voor basale functies als verlich-

ting kennen we hier niet. Treinen rijden vrijwel altijd op 

tijd, wegen zijn ook ’s winters berijdbaar en we kunnen 

altijd en overal bellen en internetten. Die vanzelfspre-

kendheid is het succes van de netwerken. Dat maakt ze 

cruciaal voor onze samenleving en economie. Er is 

niemand die zegt: doe mij maar een beetje minder leve-

ringszekerheid. Ondertussen hebben mensen wel steeds 

meer behoefte aan informatie en communicatie. We 

willen gemakkelijk en snel van A naar B kunnen reizen, 

ook al wordt het op de weg en het spoor steeds drukker. 

Onze samenleving elektrificeert door een stormachtige 

toename van het aantal elektronische apparaten en 

toepassingen. Daarom bedenken we oplossingen om ook 

in de toekomst dezelfde leveringszekerheid te kunnen 

bieden als nu. Kiezen we voor oplossingen waarvan we 

weten hoe ze werken, maar die wel ten koste gaan van 

leefcomfort, natuurwaarden of grondstoffen? Denk aan 

meer asfalt en dikkere kabels. Of gaan we voor technolo-

gische en toekomstbestendige innovatie, die we nog niet 

eerder hebben toegepast? Bijvoorbeeld door slimmer te 

ontwerpen (wind- en zonne-energie kunnen mogelijk op 

één aansluiting) of door big data te gebruiken voor nog 

betere informatievoorziening op spoor- en snelwegen. 

Als water uit de kraan, zo vanzelfsprekend vinden mensen infrastructuur. 
Dat zegt veel over hoe goed de Nederlandse infrastructuur is. De eisen die de 
maatschappij aan onze infrastructuren stelt – zeker na de laatste financiële crisis – 
worden immers almaar hoger. Daarom blijven we de betrouwbaarheid van onze 
infrastructuren continu verbeteren. 

Beschikbaarheid en 
toekomstbestendigheid
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Alle aandacht naar betrouwbaarheid

Eigenlijk ervaren we de positieve impact van leverings-

betrouwbaarheid pas bewust als deze minder wordt: bij 

storing of uitval. En juist op die momenten wordt de 

positieve kant sterk overschaduwd door de negatieve 

effecten. Als een deel van een netwerk uitvalt, is het onze 

taak om er samen voor te zorgen dat consumenten en 

bedrijven daar zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. 

Eigenlijk zijn onze organisaties een soort permanente 

crisisorganisaties. Ze zijn gericht op het voorkomen van 

fouten en kunnen als er iets mis gaat à la seconde 

uitrukken. Daarom steken we veel tijd in onderhoud, 

vervanging en vernieuwing. We bouwen in onze systemen 

extra zekerheden in, met extra verbindingen, apparaten, 

installaties noodvoorzieningen en back-ups. Dat zegt 

tegelijkertijd ook alles over de eisen die aan onze organi-

saties worden gesteld.

Energietransitie zorgt voor uitdagingen

Leveringszekerheid wordt een grotere uitdaging nu de 

energietransitie volop in gang is. Energieopwek door een 

kolencentrale is immers gemakkelijker te beheersen dan 

energieopwek uit wind of zon, die veel onvoorspelbaar-

der is. Er ontstaat behoefte aan andere types energie, 

andere types vermogen, flexibele afstemming van vraag 

en aanbod en opslag. Er vinden daarom tussen ons en de 

markt op dit vlak tal van pilots plaats. We kijken of het 

mogelijk is om bijvoorbeeld de accucapaciteit van elek-

trische auto’s te gebruiken als opslag en ontwikkelen 

batterijen die enorm veel energie kunnen opslaan. 

Met autofabrikanten verzamelen we data over energie-

verbruik. Allemaal omdat wij aan de leveringszekerheid 

van onze infrastructuren geen concessies willen doen. 

Veiligheid voorop

In ons werk, onze innovaties en procesverbeteringen 

verliezen we de veiligheid van klant en werknemer niet 

uit het oog. Sterker, veiligheid staat op één.

Onze organisaties zijn een soort 
permanente crisisorganisaties
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THEMA 2

Werkgelegenheid en 
kennisontwikkeling
Onze infrastructuur heeft een overwegend positieve impact op werkgelegenheid 
en kennisontwikkeling. Onderhoud, renovatie en uitbreiding van infrastructuur 
betekenen werkgelegenheid. Negatieve impact is er als infrastructuur niet meer 
nodig is; dan verdwijnt werkgelegenheid, of ze verschuift naar andere disciplines. 

Aanleg en onderhoud aan infrastructuur betekent een 

stabiele direct en indirecte bijdrage aan de werkgelegen-

heid in ons land. Naast de directe bemensing van de 

infrabedrijven, gaat het om vele tienduizenden indirecte 

banen in de bijbehorende ketens. Vanzelfsprekend wordt 

er gewerkt met leveranciers uit binnen- en buitenland. 

Niettemin is de kwaliteit van onze netwerken nog altijd 

belangrijk voor veel heel specifieke producenten met 

hoogwaardige kennis. Werk draagt bij aan het economisch 

en sociaal kapitaal van Nederland. Waardig werk is 

essentieel voor een volwaardig en stabiel bestaan in onze 

samenleving 

Tekort aan technici

Door technologische ontwikkelingen in het algemeen en 

de energietransitie in het bijzonder ontstaat een groeiende 

vraag naar technici. Vakmensen met kennis van nieuwe 

technologieën. Deze vraag overstijgt het aanbod op de 

arbeidsmarkt. Hoe gaan we om met dit tekort aan 

geschoold personeel? En, wat voor invloed heeft dit op 

het verminderen van de negatieve impact van infra? 

Verschuiving naar nieuwe beroepen

Nieuwe tunnels, gerenoveerde bruggen, onderhoud en 

vernieuwing van het spoor, hoogspanningskabels onder 

de grond, glasvezel in de buitengebieden … Als we 

onderhoud plegen, renoveren of nieuwe infrastructuur 

aanleggen, dan geven wij daarmee de werkgelegenheid 

een positieve stimulans. 

Een grote impact heeft de energietransitie die nu en de 

komende jaren speelt. Werkgelegenheid bij onze organi-

saties verdwijnt en verschuift naar andere disciplines. 
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In 2030 stopt de gaswinning in Groningen. Investeren in 

tussenoplossingen levert op de korte termijn werk op, 

maar op de lange termijn gaat het huidige netwerk voor 

gas steeds minder werkgelegenheid opleveren. Tenzij het 

benut gaat worden voor niet-fossiele brandstoffen, zoals 

bijvoorbeeld groen gas of waterstof. En dat is niet 

onwaarschijnlijk. Aan de andere kant vraagt de energie-

transitie ook veel nieuwe infrastructuur, doordat het 

aanbod sterk verandert. De overheid zet grootschalig in 

op windparken op zee. Het gaat hier om grote projecten 

waar veel mensen voor nodig zijn. In de hele keten, dus 

ook bij toeleveranciers. 

Op een breder front heeft de infrastructuur van nieuwe 

technologieën een positieve invloed op de werkgelegen-

heid. Neem bijvoorbeeld het mobiele netwerk 5G. Dat 

zorgt voor een verschuiving van traditionele naar nieuwe 

beroepen. Ook door de grotere rol van big data zal er de 

komende jaren binnen onze personeelsbestanden een 

groeiend aandeel ICT’ers zijn. Het aanleggen van glasvezel 

in buitengebieden zwengelt eveneens de banenmotor aan. 

Infra stimuleert kennisontwikkeling

Onze organisaties hebben een hoofdzakelijk positief 

effect op kennisontwikkeling. Een invloed die op termijn 

naar verwachting alleen maar groter wordt.  

Kennisontwikkeling is voor ons een continu proces, want 

kennis veroudert steeds sneller. Het opdoen van nieuwe 

kennis is voor ons cruciaal. Om kwaliteit te blijven 

leveren, onze negatieve impact te verminderen, en aan de 

eisen van de markt, de maatschappij en het milieu te 

voldoen. De vraag naar nieuwe infra stimuleert kennis-

ontwikkeling. En andersom is met nieuwe kennis nieuwe 

infrastructuur mogelijk. Zo zijn de problemen waar de 

maatschappij mee kampt of mee gaat kampen aan te 

pakken. Zoals het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

Een voorbeeld is het netwerk van sensoren dat van een 

reeks domme afvalbakken een slim vuilverwijderings-

systeem kan maken. Via het netwerk krijgt de gemeente 

een signaal wanneer een afvalbak geleegd moet worden. 

Dat scheelt op jaarbasis duizenden autokilometers en 

veel CO2-uitstoot door afvalverwerkers. 

Om kennis te vergaren en te delen, zoeken we contact 

met andere partijen. Zoals de wetenschap. Met de univer-

sitaire wereld werken we nauw samen. We leggen er onze 

vragen neer, financieren leerstoelen en geven trainees en 

stagiairs een plek in onze organisaties. Samen met onze 

leveranciers stimuleren we de kennisontwikkeling rondom 

materialen. Samen speuren we naar verbeteringen. 

De energietransitie heeft een 
grote impact op werkgelegenheid 
en kennisontwikkeling
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THEMA 3

Natuur en leefomgeving

Meer dan ooit is de kwetsbaarheid van natuur en leefom-

geving een maatschappelijk issue. Aan de andere kant is 

er door de economische groei veel behoefte aan nieuwe 

infrastructuur en aan verbeteringen van bestaande 

netwerken. Dit heeft vrijwel altijd een negatieve impact 

op natuur en leefomgeving. Hoe kun je dan toch je nega-

tieve impact verminderen en tegen welk kostenplaatje? 

En wie hakt de knoop door? 

Zo is het de verwachting dat de mobiliteitsvraag tot 

2040 nog fors zal groeien. Op het spoor wordt zelfs een 

groei van het reizigersvervoer met 45 procent en het 

goederenvervoer met maximaal 90 procent verwacht. 

Uitbreiding van het spoorwegennet is in het ‘volle’ 

Nederland vaak niet mogelijk. We moeten nadenken over 

een betere benutting van het spoorsysteem. De inzet van 

nieuwe technologieën is hiervoor noodzakelijk.

Infra zorgvuldig inpassen en aanpassen

We verminderen de negatieve impact van onze infra-

structuur op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door 

een zorgvuldige inpassing van de infrastructuur in het 

landschap en de leefomgeving. Voorbeelden zijn snel- en 

spoorwegen verdiept en in tunnels aanleggen, en hoog-

spanningskabels onder de grond leggen. Een andere 

vorm van inpassen is het bundelen van infrastructuren: 

dit beperkt het totale beslag dat infrastructuur op de 

ruimte legt. Zorgvuldig inpassen is maatwerk. Per situatie 

bekijken wat de juiste oplossing is. Dit betekent ook dat 

Infrastructuur heeft een ingrijpende en blijvende impact op natuur en leefomge-
ving. Onze masten, gebouwen, snelwegen en spoorwegen zijn bepalende facto-
ren in het landschap. We verminderen de negatieve impact door technische 
innovaties en door de kwaliteit van landschap en leefomgeving in onze plannen 
mee te nemen. Onze infrastructuur kan ook een positieve impact hebben. Die 
kansen benutten we door de biodiversiteit op onze terreinen te stimuleren. 
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we het inpassen bespreken met belanghebbenden.

Naast inpassen kiezen we ook voor het aanpassen van 

infrastructuur. Openbare verlichting is een goed voor-

beeld. Licht is belangrijk voor de veiligheid, maar kan ook 

leiden tot hinder voor omwonenden, verstoring van de 

natuur en horizonvervuiling. Oudere lampen vervangen 

door zuinige LED-verlichting zorgt voor minder licht-

spreiding en dus minder overlast. Als het veilig is, doen 

we ’s nachts het licht uit of laten we het activeren door 

sensoren. Andere voorbeelden van aanpassen zijn het 

plaatsen van geluidsschermen, het rijden met stillere 

vervoermiddelen en het smeren van spoorstaven zodat 

treinen minder piepen in spoorbogen. 

Biodiversiteit wordt speerpunt

Biodiversiteit is in sneltreinvaart een van de speerpunten 

in de duurzaamheidsagenda’s geworden. Dat is hoog tijd, 

want denk aan de snelle daling van het aantal insecten, 

de vele vogelsoorten op de rode lijst en het verdwijnen 

van tal van inheemse plantensoorten.  

Er zijn tal van oorzaken voor, maar aanleg, onderhoud en 

zelfs de locatie van infrastructuur zoals kabels, gasbuizen, 

wegen en masten hebben onmiskenbaar consequenties 

voor de natuur.  

Wij kennen het ecologisch beleid om de biodiversiteit te 

stimuleren meer gewicht toe. Onze coalitie in zijn geheel 

is goed in staat om positieve impact te creëren. Onze 

infrastructuur biedt daartoe volop kansen. Onze infra is 

omvangrijk en door heel Nederland aanwezig.  

Dat wenden we slim aan voor het vormen van corridors 

die verschillende natuurgebieden verbinden. Het maaien 

van bermen in die corridors kunnen we aanpassen aan 

het groeiseizoen. Versnippering door infra bestrijden we 

met ecoverbindingen. Soms zijn onze terreinen goed 

afgeschermd van menselijke activiteiten. Hier is nog rust 

en ruimte voor flora en fauna. Deze terreinen richten we 

in met als doel het versterken van de lokale biodiversiteit. 

Het stimuleren van biodiversiteit doen we niet alleen. 

We sluiten aan op bestaande initiatieven en werken 

samen met deskundigen in het veld.

Onze coalitie is goed in staat om 
positieve impact op de Nederlandse 
biodiversiteit te creëren
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THEMA 4

Klimaat en energie
De energietransitie is in volle gang. Infrastructuren spelen een cruciale rol in de 
facilitering en versnelling van de verduurzaming van onze samenleving. Het is 
ons streven om met onze netwerken en organisaties een optimale bijdrage te 
leveren aan de klimaatdoelstellingen en aan onze maatschappij. En dat tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

Tijdens de klimaattop in Parijs zijn landen overeengeko-

men om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 

twee graden en liefst zelfs beperken tot anderhalve graad 

Celsius. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot 

rond 2050 40 tot 70 procent lager is dan in 2010. 

Bijdragen aan de energietransitie

Het voornemen van Nederland is om al in 2030 minimaal 

49 procent minder CO2 uit te stoten. Infrastructuren zijn 

bij uitstek geschikt om de energietransitie van bedrijven 

en consumenten mogelijk te maken. Zo stroomt er bij 

energienetbeheerders steeds vaker groene stroom of 

groen gas door de leidingen en verlichten we stations en 

perrons inmiddels voor 100 procent met windenergie. 

De ontwikkeling van nieuwe energiedragers als waterstof 

is in volle gang. Maar gaan de ontwikkelingen snel 

genoeg? Om de energieambities waar te maken, is meer 

tempo vereist. Razendsnelle vergroening lukt alleen met 

grote technische aanpassingen. Duurzame opwek met 

wind en zon leidt tot energiepieken die moeten kunnen 

worden opgevangen en opgeslagen. Duurzame oplossin-

gen zijn er niet van de ene op de andere dag. Ook het 

verduurzamen van onze mobiliteit is een complex vraag-

stuk. Infrastructuren moeten meegroeien, voorbereid 

worden. Ondertussen moeten licht en verwarming wel 

blijven branden. Technisch is de energietransitie prima te 

realiseren. Maar deze vereist wel enorme investeringen. 

En duidelijkheid over verantwoordelijkheden en gover-

nance. Bovendien: het versneld afboeken van bestaande 

infra zou een verspilling zijn van maatschappelijk geld. 
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Wie gaat dat betalen? Zulke vraagstukken zetten druk op 

onze organisaties: aan de ene kant vereist de transitie 

investeringen en innovatie. Aan de andere kant mag er 

niet getornd worden aan kwaliteit, veiligheid en betaal-

baarheid van de netwerken. Voor deze dilemma’s moeten 

we als infrabeheerders samen met onze stakeholders 

oplossingen zien te vinden. 

Aanpassing infrastructuur positief voor transitie

Natuurlijk doen we nu al wat we kunnen om onze infra-

structuren op de energietransitie aan te passen. Zo 

werken we aan het vergroten van de capaciteit, het 

slimmer maken van onze netwerken en distributie van 

duurzaam opgewekte energie. Digitalisering leidt tot 

grotere effectiviteit en daarmee tot kostenbesparingen 

en meer investeringsruimte. Door gebruikers van mobili-

teitsnetwerken keuzevrijheid te bieden in vervoersvormen 

verduurzamen we de mobiliteitssector. Deze maatregelen 

hebben een positief effect op de energietransitie en de 

CO2-uitstoot. Investeringen in innovatie en decentrale 

opwek creëren bovendien werkgelegenheid: bij de infra-

beheerders en bij leveranciers en onderaannemers. Zo 

hebben ze economisch en sociaal een positieve impact. 

Daar staat echter tegenover dat het aanpassen van de 

infrastructuren voor de energietransitie miljarden euro’s 

kost. En het bouwen en aanleggen van infrastructuur 

heeft eveneens negatieve impact: er gaan zeer veel 

materialen in. Die moeten ergens vandaan komen, 

worden ergens gemaakt. In die zin zijn we voor het 

berekenen van onze impact afhankelijk van de transpa-

rantie in de gehele keten.

Onze eigen voetafdruk moet kleiner 

Onze eigen organisaties hebben ook allemaal een eigen 

CO2-voetafdruk. Bijvoorbeeld door uitstoot van onze 

gebouwen of mobiliteit. Waar met name energienetwer-

ken mee te maken hebben, zijn netverliezen (energie die 

verloren gaat bij het transporteren van elektriciteit) en 

lekverliezen. Netverliezen dragen voor meer dan 

90 procent bij aan de CO2-voetafdruk van de netbeheer-

ders. Infrabeheerders werken er hard aan om hun CO2- 

voetafdruk te compenseren. Dat zien we onder meer 

terug in klimaatneutrale en zelfs energiepositieve 

kantoorlocaties. Onze wagenparken bestaan steeds meer 

uit auto’s die rijden op (combinaties van) elektriciteit, 

biobrandstof en in de toekomst mogelijk waterstof. 

Op snelwegen gaan ’s nachts steeds vaker de lichten uit 

en op de daken van stations komen zonnepanelen.

Razendsnelle vergroening 
verbetert het klimaat, maar vereist 
enorme technische aanpassingen 
en investeringen. Hoe gaan we 
daar mee om?
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THEMA 5

Materiaalgebruik 
en circulariteit

Efficiënt gebruik van materiaal

Voor de infrastructuur zijn veel grondstoffen nodig, voor 

onderhoud, renovatie en aanleg. Grondstoffen als staal, 

beton, koper en ook zeldzame materialen als neodymium 

(windmolens) en tellurium (zonnepanelen). Maar de 

voorraad is niet oneindig en mede daardoor is er een 

hevige concurrentie gaande om de toegang tot de 

grondstofbronnen. Vooral China heeft een strategisch 

belangrijke positie in deze concurrentieslag. Nederlandse 

infrabeheerders moeten de beschikbare materialen dan 

ook zo efficiënt mogelijk benutten. 

Om meer greep te krijgen op ons grondstoffenverbruik 

voeren we een pilot uit met koper. De coalitie Groene 

Netten ziet in koper een strategisch element, vooral door 

het dreigend tekort aan deze grondstof en het belang 

ervan in de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd ligt er nog veel 

koper in de bodem dat niet meer wordt gebruikt. 

Groene Netten wil dan ook uiterlijk in 2030 geen maag-

delijk (nieuw gedolven) koper meer inkopen. Koper dat 

wij niet meer gebruiken, stellen we beschikbaar aan de 

markt. Zo willen wij een bijdrage leveren aan zowel het 

verkleinen van de CO2-voetafdruk als het verminderen 

van de sociale en ecologische gevolgen van het winnen 

van kopererts. 

Onderhoud verlengt levensduur

Ons materiaalbeleid is gericht op duurzame toepassing 

en gebruik. Daarom is het uitgangspunt van ons onder-

houd de levensduur van onze netwerken te verlengen. 

Ook kiezen we bij aanschaf voor onderdelen en materia-

Onze impact op de grondstoffenvoorziening is negatief doordat we nog altijd 
veel maagdelijke grondstoffen, materialen en apparatuur moeten inkopen.  
Deze impact gaan we verminderen door bewust met de inkoop en het gebruik 
van materialen om te gaan. We voeren daarbij het principe van circulariteit zo 
ver mogelijk door. 
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len die zo lang mogelijk meegaan. We ontwerpen onder-

delen die geschikt zijn voor meervoudig hergebruik en 

uiteindelijk willen we toewerken naar een circulair 

systeem. Onder andere door dit slimmere materiaal-

gebruik kunnen we toe met minder nieuwbouw. We zijn 

altijd op zoek naar duurzame alternatieven, zoals het 

vervangen van fysieke apparaten door digitale oplossin-

gen. Hierbij valt te denken aan opslag in de cloud in 

plaats van op harddiskdrives. Tot slot vinden we het ook 

belangrijk onze toeleveranciers te stimuleren om duur-

zaam te werken. 

Materialenpaspoort geeft inzicht

Inzicht in de herkomst en kwaliteit van gerecycled mate-

riaal is van groot belang. De herkomst van dit gerecyclede 

materiaal is echter niet altijd even duidelijk. Een oplos-

sing hiervoor zoeken we in het materialenpaspoort. 

Het paspoort registreert materialen gedurende de 

levensduur op basis van onder andere financiële waarde, 

levensduur en kwaliteit. Hiermee lopen momenteel enkele 

proefprojecten. 

Ons doel is op het gebied van het hergebruik van mate-

rialen een aanjager te zijn. Maar het materiaalverbruik 

van de Nederlandse infrasector is wereldwijd relatief 

klein. Daardoor is het moeilijk een stevige vuist te maken. 

Doordat we werken in partnerschappen leggen we meer 

gewicht in de schaal.

We kiezen voor circulariteit

Primaire grondstoffen worden steeds schaarser. 

Op termijn zullen er tekorten optreden. Alle reden dus 

om voor circulariteit te kiezen. Een systeem dat zo veel 

mogelijk materialen hergebruikt en zo min mogelijk 

producten op het einde van de levensduur vernietigt. 

Ons doel is op termijn zo dicht mogelijk te komen bij een 

circulariteit van 100 procent en geen primaire grondstof-

fen meer nodig te hebben. Dan gebruiken we dus enkel 

nog materiaal dat een tweede leven krijgt. 

We kijken steeds kritischer naar alles wat we met grond-

stoffen en materialen doen. Circulariteit staat steeds 

centraler. Bij nieuwbouw van een kantoor of station 

bijvoorbeeld. Of in de onderdelen van onze infrastruc-

tuur. We streven ernaar dat ze aan het eind van hun 

levensduur op een andere plek of in een andere vorm 

opnieuw te gebruiken zijn. 

We willen zo dicht mogelijk bij een 
circulariteit van 100 procent 
komen en geen primaire 
grondstoffen meer gebruiken
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OP WEG NAAR EEN STERK ÉN MEETBAAR VERHAAL

Als netbeheerders in de coalitie Groene Netten zijn we 

het roerend met elkaar eens dat ons werk grote maat-

schappelijke impact heeft. Om helder te krijgen waar die 

impact het grootst is, hebben we met deze beknopte, 

kwalitatieve inventarisatie een voorzichtige, maar 

gedurfde eerste stap gezet.  

Op deze voet willen we verder werken. Als we ons huis-

werk goed doen, kunnen we steeds duidelijker maken 

wat onze bijdrage aan de samenleving is - en niet alleen 

als er een storing is. In een sterk, samenhangend en 

herkenbaar verhaal. In óns verhaal. 

Maatschappelijke impact uitrekenen

Impact meten zonder deze kwantitatief te maken, is geen 

impact meten. We zijn begonnen met dit kwalitatieve 

verhaal, maar we willen verder. En we beseffen dat we zijn 

begonnen aan een megaklus. Pas als we duurzaamheid 

op een eerlijke en meetbare manier meewegen in de 

besluitvorming, kunnen we volledig rekenschap afleggen 

over onze activiteiten. Dat moet integraal, met inachtne-

ming van alle relevante thema’s. Het is onmogelijk en 

onwenselijk om alleen te sturen op bijvoorbeeld CO2- 

reductie of leveringszekerheid. Maar de samenhang 

tussen al die factoren maakt het enorm complex om onze 

maatschappelijke impact uit te rekenen.  

Dit betekent echter niet dat we deze uitdaging naast ons 

neer leggen. We zijn stuk voor stuk bereid om de 

complexiteit van het vraagstuk te omarmen en meer, 

vaker en scherper de dialoog te voeren. Binnen de coalitie, 

en met onze eigen organisaties en achterban. We hebben 

de ramen en deuren van onze organisaties voor elkaar 

opengezet om samen te leren van elkaars kennis en erva-

ringen. Zo willen we komen tot een gedeelde methode 

voor het kwantificeren van impact. Zodat impact meet-

baar én vergelijkbaar wordt, en we beter kunnen sturen 

op het vergroten van onze maatschappelijke waarde. 

Daar groeien we als coalitie naartoe. Daar gaan we de 

komende jaren aan werken.

We willen graag als voorbeeld en als inspiratie dienen 

voor andere organisaties die hun maatschappelijke meer-

waarde inzichtelijk willen maken. We nodigen u dan ook 

van harte uit om met ons van gedachten te wisselen. 
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