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Unieke samenwerking innovatieve vervanging en renovatie infrastructuur  

Een groot deel van onze infrastructuur is aan vervanging of renovatie toe. Meer dan vijfentwintig partijen, 

bijeengebracht door de Bouwagenda, slaan de handen ineen voor een innovatieve aanpak van deze opgave.  

Quote:’’ Om Nederland veilig en bereikbaar te houden, om te zorgen voor betrouwbare, duurzame 

infrastructuur, moeten we nu samen de schouders eronder zetten. We blijven elkaar opzoeken om te versnellen 

en te vernieuwen. We blijven elkaar motiveren en, indien nodig, aanspreken. En we nodigen andere partijen 

van harte uit zich bij ons initiatief aan te sluiten ‘’  

De infrastructuur van Nederland bestaat uit o.a. honderdduizenden kunstwerken: bruggen, duikers, sluizen, 

stuwen, gemalen, kades, tunnels en keringen. Veel infrastructuur die vorige eeuw is aangelegd moet de 

komende 25 jaar gerenoveerd of vervangen worden. En daarbij moet rekening worden gehouden met de 

nieuwe eisen die worden gesteld aan de infrastructuur en de invloed van klimaatverandering.    

De opgave waar we voor staan is dus enorm. Het huidige beschikbare budget voor duurzame en circulaire 

vervanging en renovatie zal de komende jaren niet voldoende blijken. Om de bereikbaarheid, 

betrouwbaarheid en veiligheid van onze wegen en bruggen te waarborgen, zullen we vooruitgang moeten 

boeken op restlevensduurvoorspelling en levensduurverlenging.  

Hiervoor is innovatie en opschaling nodig. Daar willen wij samen de schouders onder zetten. We willen 

innoveren op monitoring zodat we prioritering van vervanging en renovatie optimaliseren. En op methoden 

om onze infrastructuur duurzaam en circulair te maken, aan te passen aan nieuwe vormen van mobiliteit, en 

te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering.   

De innovatieopgave is groot en vraagt een meerjarige programmatische aanpak. Overheden, bedrijven en 

kennisinstellingen bundelen hiervoor hun krachten. Wij maken ons hard voor een gezamenlijke aanpak en 

pleiten voor een investering in fundamenteel en toegepast onderzoek, implementatie en opschaling van de 

innovaties om de renovatieopgave mogelijk te maken. Wij doen dit in samenwerking met het BTIC en de 

Bouwcampus. 

De komende maanden ontwikkelen we een gezamenlijke Actie-agenda Infra. Om Nederland te blijven voorzien 

van de beste en ook meest duurzame infrastructuur. Tegen de laagste maatschappelijke kosten, met zo min 

mogelijk hinder en met het grootste rendement voor de samenleving. 

 

                

 

 

 

  
 


