
Jonge Rijkswaterstaters en 

RUG-alumni Myrthe Leijstra 

en Joost Hendriksen, namen 

ons in een vogelvlucht mee 

langs de samenwerking tussen 

wetenschap en praktijk. 

 

 

In dit verslag wordt 

teruggekeken op een geslaagd 

symposium, gehouden op 22 

november 2017 in Groningen.  

Het succes van de dag is te 

danken aan de vele, actieve 

deelnemers en hun inspire-

rende bijdragen aan keynotes, 

workshops, paneldiscussie en… 

de netwerkborrel!  

Een teken van de vruchtbare 

samenwerking die over de 

afgelopen 10 jaar is opgebouwd! 

 

10 jaar samenwerking RWS - RUG 

Verslag Symposium  
Duurzame Netwerken 



Inhoudelijk Programma 
- Keynotes 

- Bas Eenhoorn (o.a. voorzitter stichting ter bevordering ruimtelijke wetenschappen, honorair docent, 
waarnemend burgemeester Amstelveen en nationaal commisaris Digitale Overheid ) 
Maatschappelijke opgaven en de relatie wetenschap-praktijk 

- Jan Hendrik Dronkers (Loco SG Ministerie infrastructuur en waterstaat, oud-DG Rijkswaterstaat) 
 Videoboodschap – Samenwerking RWS-RuG 

- Jos Arts (Hoogleraar milieu- en infrastructuurplanning) 
   Van Duurzame Wegen naar Duurzame Netwerken 

- Peter Struik (HID Duurzaamheid en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat) 
Reflectie  

- Parallelle sessies 
- De toekomst van PPS (presentatie) 
- Het integratie-vraagstuk (presentatie) 
- Energie en klimaat – nieuwe uitdagingen voor RWS (presentatie) 
- Het Noorden als Resilient Region? (presentatie 1, presentatie 2, presentatie 3) 
- Project- en programmamanagement (presentatie) 
- De vervangingsopgave ontrafeld (presentatie) 
- Beleving en waardering van infra en gebied (presentatie) 

- Plenaire paneldiscussie  
- Hans Jeekel  (hoogleraar societal aspects smart mobility TUE, topadviseur kennis & innovatie RWS) 
- Wim Leendertse  (projectdirecteur innova58 rijkswaterstaat, honorair docent RuG) 
- Iris Vis (dean of industry relations RuG, hoogleraar industrial engineering RuG)  
- Rene Vrugt (directeur strategie bestuursstaf RWS)  
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Keynotes: De uitdagingen 

Na een positieve en vrolijke  aftrap door  
Oscar Couwenberg, decaan van de  
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 
benadrukte bestuurder en alumnus  
Bas Eenhoorn in zijn keynote twee 
uitdagingen voor de huidige tijd:  
de ruimtelijke impact van klimaatverandering 
en de vierde technologische revolutie.  

Jos Arts, Hoogleraar Milieu- en Infrastructuur-
planning, wees in zijn keynote op het feit dat de 
samenwerking tussen RWS en de RuG zich al 10 
jaar doorontwikkeld. Deze richt zich op het 
verbinden van verschillende werelden van infra 
en ruimte en van academie en praktijk. Dit vergt 
het  verkennen van de tussenruimte tussen die 
werelden. De focus verschuift daarbij van 
duurzame wegen naar duurzame netwerken. 
Hierop werd gereflecteerd door Peter Struik, 
hoofdingenieur-directeur Duurzaamheid en 
Leefomgeving bij Rijkswaterstaat.  
 

 

Vervolgens gaf Jan-Hendrik Dronkers,  
loco-secretaris-generaal bij het Ministerie 
 van Infrastructuur en Waterstaat,  
in zijn videoboodschap, twee lessen  
mee voor de samenwerking RWS-RUG:  
durf te dromen en durf groot te denken.  
Wetenschap kan helpen om onderlinge  
relaties te vernieuwen.  
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Parallelle sessies (1/7) 

Deze sessie gaf een 
overzicht van de 
opbrengsten van  
recent PPS onderzoek  
en verkende de toekomst 
van PPS in infrastructuur-
ontwikkeling. 
 

- Les voor de praktijk. De contractvorm is een afgeleide van het Partnership dat  
je vooraf opbouwt en wilt. De reden en aard van PPS moeten gezamenlijk verkend  
en bepaald worden. De aanbestedingswijze,  

  team, relatie met moederorganisaties,  
  contractvorm en ook de zachte factoren  
  zijn hiervan afgeleid en moeten hierop  
  geënt worden. 

 

De toekomst van publieke en private samenwerking  

- Les voor de onderzoeksagenda. Enkele 
onderzoeksvragen zijn geformuleerd:  

 Wie zijn de 'baathebbers' van de 
meerwaarde van PPS en hoe kunnen die 
betrokken worden in de inrichting en 
uitvoering van PPS? 

  Wat is de rol van persoonlijk leiderschap  
     in PPS? 
 

https://drive.google.com/open?id=0B-n5PUJOMU5QQnRnN0hsRm9PSExhYS1hWEtOSU0zYlNFQkd3
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Parallelle sessies (2/7) 
Hét integratievraagstuk 
 

Deze sessie behandelde gebiedsgerichte benaderingen en de integratie van infrastructuur en ruimte in 
onderzoek, beleid en uitvoering. De discussie werd gevoerd over de afstemming van MIRT en de nieuwe 
nationale omgevingsvisie (NOVI) en de manier waarop dit de dagelijkse praktijk beïnvloedt. 

- Les voor de praktijk: 
het integreren van 
infrastructuur en ruimte  
is enkel een kwestie van 
‘willen’. Machtsrelaties 
staan ‘echte’ integratie  
in de weg.  

- Les voor de onderzoeksagenda: Het analyseren 
van bestuurlijke (on)wil t.o.v. integratie, situaties waar 
integratie meerwaarde oplevert en institutioneel 
ontwerp om meerwaarde te benutten. 

- Les voor de samenwerking : Onderzoek bij de 
RUG zou kunnen verkennen hoe RWS om moet gaan 
met de nieuwe decentrale werkelijkheid. Waar liggen 
kansen en hoe kan het organisatie-ontwerp helpen 
deze kansen te benutten? 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1ZMBKo5mUrCmkyax3wPaBuTUymGl4_kSS
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Parallelle sessies (3/7) 
Energie en klimaat - nieuwe uitdagingen voor RWS 
 

In deze sessie is verkend hoe infrastructuurbeheerder Rijkswaterstaat omgaat met nieuwe energie en 
klimaat vraagstukken. Door middel van een spel werd inzicht geboden in het doel en de rol van RWS 
en de beschikbare en benodigde sturingsmechanismen. 

- Les voor de praktijk: 
zonder duidelijke 
probleemeigenaar en 
RWS-doelstelling op het 
gebied van energie- en 
klimaat is het lastig om 
van abstracte ambities tot 
concrete projecten te 
komen.  

- Les voor de samenwerking : Onderzoek draagt 
bij aan definiëren van problemen en mogelijke 
oplossingen voor nieuwe vraagstukken binnen 
RWS. Hiermee kan uitgewerkt worden welke 
‘interne’ belemmeringen (proces, procedure)  
bij RWS ‘opgeruimd’ kunnen worden. 

- Les voor de  
  onderzoeksagenda:  
  hoe kan RWS tot een  
   uitvoeringsstrategie voor  
  energie en klimaat kan  
  komen en hoe deze kan  
  worden afgestemd met andere partijen? 

https://drive.google.com/open?id=0B-n5PUJOMU5QWmpKaXNpWDVldXVEV2dkWkJZcTJjc29veng4
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Parallelle sessies (4/7) 
Het Noorden als resilient region  
 

Deze sessie was gericht op de opgave om tot 
een resilient watersysteem te komen. Na een 
korte pitch is gezamenlijk op interactieve wijze 
het idee van het Noorden van Nederland als 

Resilient Region verkend. 

- Les voor de onderzoeksagenda:  
Meer inzicht in het concept is nodig: de 
verhouding tot andere concepten (zoals 
duurzaamheid, robuustheid, adaptiviteit, 
veiligheid, klimaat-bestendigheid) en de 
samenhang tussen systemen en deelaspecten. En 
praktisch is er behoefte aan: de operationalisatie, 
de belemmeringen en de kansen. Dus: niet alleen 
fysieke en technische aspecten, maar ook 
organisatie, cultuur, communicatie en leiderschap. 

- Les voor de samenwerking: Samenwerking is 
zowel voor reflectie als voor het bewust zoeken 
naar vernieuwing, bijv. via icoonprojecten, living 
labs, andere positionering en strategie van de 
betrokken partijen en onderzoek. 

 

- Les voor de praktijk: Resilience is niet 
alleen een wenkend toekomstperspectief, 
maar ook een concrete en urgente 
uitdaging, dat nu al in praktijk kan en moet 
worden gebracht. Vele methoden, 
maatregelen, voorbeelden, inzichten en 
richtlijnen bestaan (zie presentaties van 
Britta en van Margo).  
Dus: gewoon doen! 
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Parallelle sessies (5/7) 
Project- en programmamanagement 
  
Project- en programmamanagement is volop in ontwikkeling: veranderende omgeving, nieuwe 
thema’s (duurzaamheid), en gebieds- en opgavegericht werken. In deze sessie is bediscussieerd  
hoe toekomstig project- en programmamanagement zou kunnen worden vormgegeven.   

 

- Les voor onderzoek: 
Een adaptief programma kan niet zonder adaptieve projecten om iets daadwerkelijk te realiseren. 
Maar wat is adaptiviteit in programma’s en projecten? Hoe kan adaptiviteit worden gecreëerd?  
Hoe werkt de interactie tussen adaptief programma en onderliggende adaptieve projecten?  
Wat is relatie tussen adaptiviteit en resilience? 

 
- Les voor samenwerking :  
   Vanuit de samenwerking liggen vele opgaven en cases voor het grijpen! 
 

- Les voor de praktijk: 
Klassiek projectmanagement 
werkt in een dynamische 
omgeving met opgaves niet 
meer. De roep om combinatie 
met opgaven uit het omringende 
gebied wordt groter, maar de 
druk op efficiëntie en effectivi-
teit blijft. Adaptiviteit of adaptief 
projectmanagement is dan het 
toverwoord, maar is een vage 
term. Ga vooral op zoek naar  
best practices en leer van elkaar. 

 

https://drive.google.com/open?id=1USqlqY5WWlzAPcwz27kmK4NDt-yOdBsK


Parallelle sessies (6/7) 
De vervangingsopgave ontrafeld 
 
In deze sessie is de vervangingsopgave ontrafeld: 
van inventarisatie, via verkenning van kansen naar 
het benutten van kansen in een toekomstagenda. 
 
- Les voor de praktijk: de positionering en 

financiering van het Vervanging- & Renovatie- 
beleid beperkt en verdeelt discussies rondom  
vervangingsvraagstukken. Een strategie kan  
gevonden worden in (1) het optimaliseren binnen 
het bestaande netwerken (2) door investeringen 
in vervanging te laten aansluiten bij andere 
netwerkbeheerders of provincies en gemeenten 
(een gebiedsgerichte benadering). - Les voor de onderzoeksagenda: 

Vervangingsvraagstukken raken vele partijen,  
elk met hun eigen belangen en agenda’s.  
Hoe stem je dit af, wat zijn geschikte momenten 
om vervangingsvragen gezamenlijk op te pakken? 
Welke institutionele arrangementen kunnen 
hiervoor ontwikkeld worden?  

- Les voor de samenwerking: Kijk niet alleen 
naar Rijkswaterstaat, maar leer ook van infra-
beheerders als de provincies en ProRail. Dit kan 
via vergelijkend onderzoek, maar ook door de 
ontwikkeling van meer generieke producten, zoals 
de investeringskansenkaart, of door  gerichte 
kennisuitwisseling tussen infra-beheerders op 
nationaal, provinciaal en regionaal niveau. 

https://drive.google.com/open?id=0B-n5PUJOMU5QTFlNYl9RSXFzZWNwYzAwYzh2dUkxdXE4M2kw


Parallelle sessies (7/7) 
Beleving en waardering van infra en gebied 
 
In deze sessie stonden beleving, waardering en afweging van infra en ruimte centraal in een ‘tool’. 
Infra en ruimte worden anders beleefd en gewaardeerd. Hoe evalueer je bij gecombineerde 
ontwikkeling de harde én zachte waarden, en hou je rekening met de beleving van gebied en infra?   

 - Les voor de praktijk: Kennis over 
integrale waardering van infra en ruimte 
is nuttig als input voor gebiedsagenda’s. 
Bewustwording is van belang: objectieve 
en meetbare indicatoren (bijv. Voertuig-
verliesuren) zijn ook niet waardevrij. 
Bestaande infra wordt laag gewaardeerd 
totdat deze niet meer functioneert. 
Tijdens  ontwerp kan over integrale 
waardering nog veel geleerd worden, 
tijdens realisatie is sprake van  onbenutte 
waardering van bestaande, te beheren  
en onderhouden, infra. 

 - Les voor de onderzoeksagenda: Erg relevant onderzoek voor 
RWS en praktijk! Richt onderzoek op 1) tijd: verschillen in hoe 
mensen de tool invullen op verschillende tijdstippen, wat zegt de tool 
voor toekomstige projecten? Kunnen respondenten de impact van 
een ruimtelijke ingreep over vijf jaar inschatten? 2) ruimte, wat zijn 
de verschillen in waardering in bijv. Groningen en Amsterdam? 
 

- Les voor samenwerking: Betrekken van politici/besluitvormers 
om te achterhalen welke vorm van beslisinformatie gewenst is in 
plan-/besluitvorming. 

 

https://drive.google.com/open?id=1QxMzDvPc9JmqOAB95N0zm0b8quwumxuh


Paneldiscussie (1/2) 
Een panel bestaande uit:  Hans Jeekel  (hoogleraar societal aspects smart mobility TUE, topadviseur 
kennis & innovatie RWS), Wim Leendertse  (projectdirecteur innova58 rijkswaterstaat, honorair 
docent), Iris Vis (dean of industry relations RuG) en Rene Vrugt (directeur strategie bestuursstaf 
RWS) gaf zijn mening over stellingen die door de zaal werden geselecteerd. Waarna plenair met panel 
en zaal verder werd gediscussieerd onder leiding van dagvoorzitters Myrthe en Joost.  

“Samenwerken is een wassen neus als de wil er niet is”  

 
Wim Leendertse stelde dat er geen gemeenschappelijk belang 
bestaat. Alleen wanneer het eigen belang gediend kan worden door 
het collectief, blijft samenwerking interessant. René Vrugt ging 
hierop in: “Er moet een diepgewortelde wil zijn voor samenwerken. 
Dat kan je niet creëren”. Het tonen van kwetsbaarheid staat centraal 
samenwerking volgens Hans Jeekel; de kaarten moeten eerst op 
tafel, pas dan is effectieve samenwerking mogelijk. Er werd gespeeld 
met het idee om een kwetsbaarheidtoets in het leven te roepen. 

“Er bestaat geen  

  gemeenschappelijk belang” 



Paneldiscussie (2/2) 
‘’(..) Alle schaalniveau’s moeten met elkaar dansen’’ 
De tweede gekozen stelling luidde: “Doelen zoals resilience en duurzaamheid kunnen alleen worden 
bereikt door een gebiedsgerichte aanpak”. Hans Jeekel stelde dat issues zoals klimaatverandering 
gebiedsoverschrijdend zijn en dat geografisch-bestuurlijke grenzen niet geschikt zijn voor deze 
uitdagingen. René Vrugt daarentegen, schetst een iets genuanceerder beeld: “Sommige uitdagingen 
zijn inderdaad te groot voor de regio, maar veel beleid van nationale schaal kan worden vertaald 
naar het lokale, want daar moet het uiteindelijk gebeuren. Het is een en-en verhaal waarin alle 
schaalniveaus met elkaar moeten dansen.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘’Een frisse blik ‘’ 
Tot slot is er gediscussieerd over hoe de RUG-RWS samenwerking in de dagelijkse praktijk kan 
worden verrijkt. Iris Vis stelde dat de universiteit, haar onderzoek en haar studenten een frisse blik 
kunnen verschaffen op vastgeroeste issues. Daar hoort ook een kritische blik bij die de studenten 
zeker hebben. Hans sprong hier op in ‘’dat is belangrijk, ook al kan het pijnlijk zijn, uiteindelijk kan 
RWS alleen groeien door kritische evaluatie die niet alleen van eigen huis komt.’’ Tegelijkertijd 
leren studenten de praktijk beter kennen. De RUG kan ook fungeren als een proeftuin wat 
belangrijk is want RWS wil innoveren.  
Wim Leendertse sloot de paneldiscussie nog af met een blik naar de toekomst. Hij stelde zichzelf en 
ons de belangrijke vraag: Hoe gaan we de komende 10 jaar tegemoet? Een belangrijk deel van het 
antwoord is volgens hem om meer vanuit de opgave te gaan werken en samenwerken.  



Netwerkborrel 
Na afloop was er een netwerkborrel waarin werd gezellig werd nagepraat, enthousiast nieuwe ideeen 
werden besproken voor de samenwerking en afspraken werden gemaakt...  
Wordt vervolgd! 



Colofon 

Meer informatie: 
Wilt u informatie over het symposium of meer in het 
algemeen de Samenwerking Rijkswaterstaat – 
Rijksuniversiteit Groningen, neemt u dan contact op met: 
Tim Busscher, t.busscher@rug.nl,  
Jos Arts, jos.arts@rug.nl 
tel nr. 050-3633895, of 
Onno van Sandick, onno.van.sandick@rws.nl  
 
Zie ook de site: 
https://www.rug.nl/research/ursi/collaboration/duurza
me-netwerken/  

Dit document is een beeldverslag van het Symposium 
“Duurzame Netwerken” dat op 22 november 2017 in  
Het Kasteel te Groningen werd gehouden in verband met  
het 10 jarig jubileum van de samenwerking 
Rijkswaterstaat – Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Dit verslag is opgesteld door Sander Lenferink, Tim 
Busscher en Jos Arts aan de hand van bijdragen van:  
 
Diana Bruinewoud, Hans de Vries, Onno van Sandick, 
Brandt de Vries, Oscar Loomans, Richard Busse, Jeroen 
van Luyn, Wez Haveman, Cors van de Brink, Margo van 
de Brink, Marijn van Geet, Anne Marel Hilbers, Ferry 
Van Kann, Wim Leendertse, Britta Restemeyer, Gert de 
Roo, Rozanne Spijkerboer, Frits Verhees, Stefan Verweij, 
Jannes Willems en Chris Zuidema. 
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