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Abstract
De Nederlandse infrastructuur verkeert in goede staat, maar om dit niveau te
handhaven moet worden geïnvesteerd. Zo zijn bruggen, tunnels en viaducten
technisch verouderd, wil Nederland van zijn gasinfrastructuur af en tegelijk de
energie-infrastructuur vergroenen, vereist het spoor investeringen in wissels,
spoorbruggen en beveiligingssystemen, worden luchtvaartnormen strenger maar
stijgt de luchtvaartvraag, en zorgt de transformatie van een fossiel naar groener
profiel voor uitdagingen van havens. Slim investeren is een must om in deze diverse
behoeften te voorzien. Dit artikel, als onderdeel van een tweeluik, laat zien hoe dat
kan met drie scenario’s.
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