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Een woord vooraf 

 

Cees Buijs kan worden gezien als de geestelijk vader van de InfraTech Innovatieprijs, zoals die sinds 1995 be-

kend staat. Cees heeft een lange staat van dienst in en rond de infrasector, het meest recent als adviseur bij 

Stadsontwikkeling Rotterdam.   

 

Cees omschrijft zichzelf als ‘oliemannetje’, die er zijn levenswerk van maakt om continue de schakel te zijn tussen 

overheden en bedrijven. De Bouwcampus, MKB-convenanten, het kennisprogramma van InfraTech….Cees is al-

tijd gericht op samenwerking. Soms als ‘luis in de pels’, maar altijd bereikbaar en benaderbaar. En altijd met frisse 

ideeën. Die frisse ideeën komen sinds vorig jaar via de zijlijn, nu Cees met welverdiend pensioen is.   

 

Oliemannetjes blijven ook in deze tijd van elektrificeren en waterstof onontbeerlijk. Dat nauwere samenwerking 

ook echt ‘loont’ is in deze tijd van COVID19 bewezen. Samen en snel is ervoor gezorgd dat ‘de bouw kan door-

bouwen’.  

 

Maar stikstof, geluid, bodemdaling, hittestress, afnemende biodiversiteit, uitstroom van vakmensen en uitputting 

van grondstoffen vormen de uitdagingen voor vandaag en morgen. En dat oplossen vraagt innovatie, ook in de 

infrasector. In samenwerking, in producten, in processen en in vaardigheden.  

 

De inzendingen die voor editie 2021 (en in elke voorgaande editie sinds 1995) zijn ontvangen spelen in op actu-

ele thema’s. Ze vormen de showcase van de innovatiekracht van de sector. En laten tegelijkertijd nog maar een 

fractie daarvan zien. Des te meer reden om het kindje van Cees door te laten groeien naar 100 inzendingen in 

2023. En daarvoor blijft een beetje olie tussen overheid – bedrijfsleven – kennis/onderwijsinstellingen en de inwo-

ners van Nederland zeer behulpzaam.   

 

Cees, hartelijk dank!  

 

Jury InfraTech Innovatieprijs 2021 
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DE INFRATECH INNOVATIEPRIJS 
 

Elke editie roept InfraTech iedereen uit de sector op om baanbrekende ideeën te lanceren voor de aanleg en het 

onderhoud van infrastructuur in de breedste zin van het woord. Ook tijdens InfraTech 2019 zal de InfraTech Inno-

vatieprijs worden uitgereikt. Het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen, maar ook particulieren kunnen mee-

dingen naar de prijs. De InfraTech Innovatieprijs bestaat sinds 1995 en heeft een laagdrempelig karakter. 

 

Bij de InfraTech Innovatieprijs 2021 zijn drie categorieën van innovaties bepaald; de ‘product innovatie’, de ‘pro-

ces innovatie’ en ‘vernieuwende samenwerking’. In totaal zijn er deze editie 79 inzendingen ontvangen. 

 

JURY 
Op 11 december 2020 is de jury van de InfraTech Innovatieprijs 2021 bijeengekomen om de pitches van de ge-

nomineerden te zien, en aansluitend en winnaars in de drie categorieën te bepalen. De jury bestaat uit de vol-

gende personen: 

 

Maxime Verhagen      Michèle Blom 

Bouwend Nederland (voorzitter jury)    Directeur-Generaal Rijkswaterstaat 

 

Gerben Wigmans      Tomas te Velde 

Concerndirecteur Stadsbeheer Rotterdam   Oprichter Suit-case 

 

Doekle Terpstra      Marcel Hertogh  

Voorzitter Techniek Nederland en BTIC    Hoogleraar Infrastructure Design and   

       Management (TUDelft) en Resilience 

       Convergence and Design (EUR) 

 

   

INITIATIEFNEMER EN ORGANISATIE 
Initiatief en organisatie van de InfraTech Innovatieprijs is in handen van: 

 

Richard Mulder      Anouk van Giels- van den Bosch  

Bouwend Nederland en BTIC     Rotterdam Ahoy 

 

 

VOORSCREENTEAM 
Elke editie wordt de jury bijgestaan door een deskundig Voorscreenteam dat de jury assisteert bij het toetsen van 

de inzendingen aan de bepalingen in het reglement en het verzamelen van nadere informatie over de inzendin-

gen. Het voorscreenteam bestaat uit de volgende personen:  

 

Koen van der Kroon      Nynke Sijtsma 

Rijkswaterstaat       De Bouwcampus 

 

Robbert Naus       Willy Peelen 

Dura Vermeer       TNO 

 

Jan-Willem Weststrate 

Next Generation Infrastructures  
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OBSERVATIES EN ADVIEZEN VAN DE JURY 
 

Het aantal inzendingen ligt deze editie op 79. Dat is een toename van ten opzichte van de vorige editie en een 

nieuw record. Er zijn in totaal 106 voorinschrijvingen ontvangen, wat twee edities geleden nog als een zeer ambi-

tieus doel werd gezien. Waarschijnlijk vanwege de COVID maatregelen hebben helaas niet alle aanmelders hun 

inzending kunnen indienen. De groei geeft echter aan dat de opzet van de prijs en het initiatief om laagdrempelig 

het innovatieve vermogen van de sector meer zichtbaar te maken blijft aanspreken. Ook in deze moeilijke tijd 

voor de infrasector. 

 

Streven is om in 2023 de trend door te zetten en echt door te groeien richting 100 inzendingen. Dat streven is 

niet ambitieus, maar reëel haalbaar gebleken. 

 

De jury wil de volgende belangrijke observaties en adviezen meegeven: 

 

− De kwaliteit van de inzendingen is onverminderd hoog. Alle inzendingen zijn voorzien van een begelei-

dende video. Soms professionele promovideo’s, soms zelf gemaakt met mobiele telefoons.  

 

− In de inzendingen van 2021 zien we in toenemende mate innovaties die bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke opgaven waarin de opdrachtgevers, toeleveranciers, ontwerp-, bouw- en techniekbe-

drijven en onderwijsinstellingen een belangrijke vooraanstaande rol spelen. Zoals; emissievrij bouwen, 

ecologisch verantwoord onderhouden, vermindering grondstoffen gebruik, digitalisering van het bouw-

proces en nieuwe opleidingen.  

 

− Het toenemende aantal inzendingen waarbij marktpartijen en opdrachtgevers/beheerders gezamenlijk 

inzenden, is een positieve ontwikkeling. Opdrachtgevers treden nadrukkelijk op als launching customer. 

Samen maken ze daarmee een stap vooruit, wat ook goed past in het gedachtengoed van het BTIC en de 

Bouwcampus. Voor deze twee ‘enablers’ voor kennisontwikkeling en opschaling vormen de inzendingen 

en bron van inspiratie en praktische voorbeelden. Waar nodig of gewenst kunnen ze ondersteuning bie-

den aan de inzenders.  

 

− Zoals elke editie vallen de meerderheid van de inzendingen onder de categorie ‘productinnovatie’. Deze 

editie is opvallend dat er veel inzendingen inspelen op emissiearm/-vrij bouwen. Het geeft aan dat de sec-

tor niet afwacht tot opdrachtgevers het vragen of belonen, maar zelf investeren in ontwikkeling van emis-

siereductie(-technieken). 

 

− In ontwikkeling en opschaling van emissievrije technieken, digitalisering, human capital en circulariteit, 

moet de versnippering worden bestreden. De jury ziet goede mogelijkheden voor o.a. het BTIC en de 

Bouwcampus om inzenders bij elkaar te brengen. Zo zijn er rond emissievrij inzenders met emissievrije 

producten, inzenders met procesvoorstellen én inzenders die een ‘coalition of the willing’ hebben ge-

vormd. breng die bij elkaar en zorg ervoor dat ze worden gefaciliteerd om gezamenlijk sprongen te ma-

ken in plaats van separate stapjes vooruit. In een innovatie ecosysteem van en voor de infrasector.  

 

− De opbrengst van de InfraTech Innovatieprijs 2021 levert aantrekkelijke ‘showcases’ die door de partners 

van de InfraTech benut kunnen worden in publicaties en toonbeelden van de innovatiekracht van, en sa-

menwerking in, de infrasector. 

 

− De jury wil alle inzenders, de leden van het Voorscreenteam, Richard Mulder en Rotterdam Ahoy hartelijk 

danken voor hun inzendingen, hun inzet en de begeleiding rond de organisatie. 
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1. CATEGORIE PRODUCTINNOVATIE 
 

Onder de categorie ‘productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere 

prestaties, gebruiksgemak, materiaalkeuze etc.) of een nieuw product is ontwikkeld. 

 

 
  

Inzender Naam Innovatie Korte omschrijving

BAM Xstream Flexibele kribben Kribben uit losse onderdelen waardoor onderhoud en riviersecologie worden verbeterd. 

4Silence and Static Air WHIS wall Afvangen fijnstof én geluidswering langs infrastructuur

Apglos GNSS Magic System Digitaal inmeten en uitzetten van infrastructurele werkzaamheden voor iedereen

BESIX Clean Air Concept Afvang en zuivering lucht langs infarstructuur door mos en ventilatoren

Bosch Low Friction Chevron Seal Vertienvoudiging looptijd hydraulische cilinders in kunstwerken. 

COFRA BioDrain Biobased verticale drainage die volledig afbreekbaar is bij industriële compostering. 

Drainvast (D)rainwell Gecombineerde blad-, zand- en slibvang die onder de regenpijp wordt geplaatst 

Duurzaam Vesta SunLightSeal Een heldere, vloeibare nanocoating die zich hecht aan het binnenoppervlak van het glas.

Eijkelkamp Boxed CPT Crawler Deze machine combineert trillen en 150Hz sonisch sonderen geïntegreerd kunnen worden.

Essie Eco2Shield Bescherming obstakels tijdens (berm)maaien, verhogen veiligheid maaier en weggebruikers

Georg Fisher MULTI/JOINT® 3000 Plus Fittingen die een trekvaste grootbereik oplossing bieden voor (drink)waterapplicaties 

GMB CirculAIR Een volledig emissievrije energievoorziening op de bouwplaats met een vermogen van 10kWatt. 

Gooimeer Energie-damwanden Thermisch geactiveerde stalen damwanden tbv energievoorziening

Heijmans KLIMAFLEX Innovatief asfaltmengsel voor binnenstedelijke toepassing om hittestress en verdroging tegen te gaan

Heros DRAINMIX Waterbuffering

Imbema Controlled Flow Stopper Apparaat dat van binnenuit de drinkwaterleiding de waterstroom tijdelijk kan afsluiten 

Infra Elite Foamen Gasaansluitleidingen sneller, goedkoper en veilig afsluiten zonder graven

InfraGrass Ecomat Zwaar en afbreekbaar kokosweefsel voor oeverbescherming

KlicConverter KlicConverter KLIC-meldingen Software as a Service

Lambda Panacea vezels Toevoegen Panacea vezels bij tweelaags ZOAB

Marxact1 UNI-Complete GNSS ontvangers 

Marxact2 UNI-Connect Landmeetsoftware voor ieder apparaat

Mobility Sensing StreetSense IoT straatsensor

Moblis en Hollandia Central-Moment-Connection Nieuw ontwikkelt hydraulisch mechanisme dat bewegende brugdelen met elkaar verbindt. 

Nederlandse Waterbedrijven Autonome Inspectie Robot Nieuw soort autonoom opererende inspectierobot voor drinkwaterleidingen

OFN Bio-based verkeersborden Verrkeersborden op basis van rijstvliezen, steenzout en minerale olie

Oxand Simeo Systeem ter voorspelling van veroudering en kostenontwikkeling assets

Ploegam Elektrische graafmachines De eerste 30-tonner graafmachine die elektrisch werkt

Poda Hydraulische hekopener Hek bedienen met handpomp

POL Nabasco Biocomposiet Sign Verkeersborden op basis van riet, onthardingskalk en biohars

Protekta Koppelen houten palen Koppelen d.m.v. glasvezelwapening en een speciaal ontwikkelde hars 

Provincie Overijssel MOTIS Modulaire verkeersoplossingen

Recell Recell Asfalt additief

Reimert Cementloos beton in Beverbrug Toepassing van cementloos beton in een 80 meter lange verkeersbrug 

RET Verlichtingssysteem Toepassen van LED in tunneltrajecten 

TBI e-CO2tainer Een mobiele modulaire mini energiecentrale 

TCT TCT-650 Waterdichte kunststof kamer

Van Dijk Maasland RoBlock Robuust object dat bestand is tegen aanvallen van krakers en terroristen, maar wel draaibaar

Vanku1 Tiger-Stone 4.0 Volautomatisch bestraten machine

Vanku2 Tiger-Stone Keperzaagmachine Keperstenen veel sneller, veiliger en beter zagen

Vanku3 Tiger-Stone Light Middels dit opzetstuk kan bestrating ARBO-vriendelijk op werkhoogte worden ingelegd

Witteveen+Bos Compact Ecorail Geleiderail heijen onder een hoek van 30-45 graden 
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GENOMINEERDEN PRODUCTINNOVATIE 
In deze categorie zijn de volgende drie inzendingen genomineerd: 

 

BAM – Xstream Flexibele Kribben  

Ploegam – Elektrische Graafmachines 

Protekta – Koppelen houten palen 

 

WINNAAR INFRATECHINNOVATIEPRIJS 2021 

PRODUCTINNOVATIE 

PROTEKTA – KOPPELEN HOUTEN PALEN 
 

Toelichting inzending: 

Veel meerpalen, bruggen, remmingwerken, steigers en sluisdeuren zijn gemaakt van tropisch hardhout. Hiervoor 

zijn lange en dikke bomen nodig die geïmporteerd worden uit bossen in Brazilië en Suriname. Deze bomen 

groeien langzaam maar zijn wel het meest duurzame materiaal. Tegelijkertijd is er ook sprake van veel ‘vergeten 

hout’; meerpalen die zijn getrokken en letterlijk ergens op de kant liggen.  

 

Het nadeel van hout is dat je vast zit aan de maximale lengte van de boom, daarnaast zijn langere lengtes vaak 

erg kostbaar en moeilijk te verkrijgen. Om efficiënter gebruik te maken van tropisch hardhout in de waterbouw 

heeft Protekta een innovatieve methode ontwikkeld om houten palen te koppelen. Bestaande of nieuwe palen 

kunnen gekoppeld worden om grotere lengtes te bereiken. Zo zit je niet langer vast aan de lengte van de boom-

stam. Dit koppelen doen we door middel van het gebruik van glasvezel wapening en een speciaal ontwikkelde 

hars die geschikt is voor boven en onder water. Deze methode heeft als resultaat dezelfde sterkte als een massief 

houten paal.  

 

Juryoordeel: 

Waterbeheerders gebruiken naast stalen meerpalen ook meerpalen van tropisch hardhout. Na ongeveer 25 jaar 

worden de palen vervangen. Veelal zijn alleen de bovenste meters verrot en is de rest nog uitstekend bruikbaar. 

Toch worden ze vaak in zijn geheel getrokken en vervangen. Ze eindigen vervolgens letterlijk ‘vergeten’ op de 

kant. Het gaat jaarlijks om honderden palen. Voor de beheerders biedt de innovatie mogelijkheden voor grote be-

sparingen op het onderhoudsbudget. 

 

Door deze innovatie worden verspilling en onnodig gebruik van grondstoffen vermeden. Hergebruik van dit ‘verg-

eten hout’ wordt economisch en milieukundig aantrekkelijk. De inzender heeft een grote kans voor verdere op-

schaling en het betrekken van meer (inter-)nationale partners. Het nodigt uit om gezamenlijk op zoek te gaan naar 

de ‘oude’ palen die nog zo goed te recyclen zijn.  

 

De jury is zeer gecharmeerd van de kansen en potentie in deze innovatie. Het kan zowel boven als onder water. 

De jury roept waterbeheerders op om op zoek te gaan naar hun vergeten hout en in plaats van ‘te trekken’ eerst 

te bezien of gedeeltelijk vervangen middels deze innovatie niet een duurzamere en kostenefficiëntere optie is. De 

jury is ervan overtuigd dat dat vaak het geval zal zijn en beveelt aan dat in bestekken voortaan het plaatsen van 

nieuwe palen niet als standaard (meer) worden voorgeschreven. 
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OVERIGE GENOMINEERDEN PRODUCTINNOVATIE 
 

Ploegam – Electrische graafmachines 

De jury ziet grote potentie in de ontwikkeling van elektrisch materieel voor de (infra)bouwsector. Het is duidelijk 

dat de ontwikkeling én vraag naar het inzetten van emissieloos materieel de komende jaren een sprong zal ma-

ken. Dat ziet de jury ook terug in de procesinnovaties en in het kader van vernieuwende samenwerking. Het feit 

dat Ploegam dit als ‘open-source’ techniek heeft ontwikkeld en inzet verdiend alle lof.  

 

De bedrijven én de opdrachtgevers in de infrasector moeten een stap maken naar emissiearm/-loos bouwen. Het 

versnellen van het verduurzamen van het materieel is daarvan een cruciaal onderdeel. Diverse bedrijven en pro-

ducenten nemen daartoe (al of niet gezamenlijk) initiatief, zonder dat daarbij nog zeker is of de investeringen die 

zij daarin doen zich ook gaan uitbetalen. Immers, inzet van duurzaam materieel (dat in de praktijk duurder is dan 

het nu bestaande materieel, laat staan volledig elektrisch materieel) wordt in de aanbesteding (nog) nauwelijks 

beloond. Wel moet oog blijven voor het feit dat elektrificeren van het materieelpark in de GWW-sector geen doel 

op zich is. Het terugbrengen van emissies is dat wel. Er zijn op termijn voor zwaar materieel wellicht betere inno-

vaties denkbaar (zoals toepassing waterstof). Feit blijft dat waar andere bouwondernemingen afwachten wat de 

leveranciers doen, deze bouwonderneming één van de weinigen is die ook zelf hierin onderneemt en investeert. 

Dit scoort wat de jury treft hoog en verdiend daarmee ook een eervolle vermelding. 

 

BAM Infra Nederland – Xstream Flexibele Kribben 

De jury prijst dit initiatief. Het betreft een innovatie die nog nergens eerder is toegepast, en bij positieve effecten 

kan deze breder worden toegepast. Het is voor de jury wel duidelijk dat het hier nog een proefproject betreft, 

waarbij nog veel van de beoogde potentie op het gebied van stevigheid, ecologie en rivierdynamiek moet worden 

onderzocht. Het project en de uitkomsten zullen door de jury nauwlettend worden gevolgd.  
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2. CATEGORIE PROCESINNOVATIE 
 

Onder de categorie ‘procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een vernieuwend proces (fabricage, transport, 

logistiek, assemblage, digitalisering, financiering etc.) is ontwikkeld. Een proces dat is verwezenlijkt door het ver-

nieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te 

realiseren. 

 

 
 

  

Procesinovatie Naam Innovatie Korte omschrijving

Antea Smart Bridge Eerste viaduct dat door sensoren en data-science zelf zijn conditie en levensduur voorspelt

BAM Emissieloos Asfalteren Zelf ontwikkelde elektrische wals

BAM 3D Betonprintfabriek Toepassen van 3D printen op industriele schaal

Bosch Power Management Systeem Modulair power management systeem

Build Anlytics Digital Assphalt Process Digitalisering asfaltproces

Croonwolter&dros Slimme Infra Meter (SIM) Datagedreven aanpak innovatievoorstellen en materiaalpaspoorten

Croonwolter&dros Tunneltechnische installaties modulair Voor de bouw de tunneltechniesche installaties al testen en verbinden

De Vries en vd Wiel (DeMe) PFAS Reiniging (Mobiel) specialistisch wasproces voor de reiniging van PFAS-verontreinigde grond 

Disa S-Bahntunnel Berlijn Innovatief aanbrengen van onderwaterbeton in ‘overdekte’ en ‘onderwater overdekte’ bouwkuipen

Gebiedsmanagers Het Gebiedsportaal Platform om geografische openbare én projectinformatie te documenteren en te delen 

Gemeente Den Haag Cromvlietpark Innovatieve participatie aanpak inrichting Cromvlietpark

Heidekracht SafeSyte Datagedreven en op maat ingerichte webapplicatie voor veiligheid in de bouw- en infrasector

Heijmans CAROLa Optimalisatie langsconstructies in dijken in PLAXIS-softwarepakket

Marxact UNI-Cloud Opslaan van data

NGInfra MOVICI Cross-sectoral koppelen van data t.b.v. planning en organisatie van werkzaamheden

Noordzij Hergebruik bitumineuze voegvulling Hoogwaardig recyclebaar gegutste bitumineuze voegvulling langs tramsrails

RHDHV 3D Printen met Circulair Composiet Combineren van 3D ontwerp, printen en monitoren

RHDHV Restwarmte uit verkeerstunnels Aansluiten retwarmte uit verkeerstunnels op stadsverwarming

Rijkswaterstaat Inspecteren met drones Inzetten van drones in het inspectieproces van kunstwerken

Verautoma ACS-watermanagement Pompbesturing

Vertico Accelerated 3D Concrete Printing Nozzle versneller voor 3D betonprinters

Werktools Werktools Softwaredienst voor toezichthouders
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GENOMINEERDEN PROCESINNOVATIE 
In deze categorie zijn de volgende drie inzendingen genomineerd: 

 

De Vries en vd Wiel – PFAS Reiniging  

NGInfra – MOVICI 

RHDHV – 3D Printen met Circulair Composiet 

 

WINNAAR INFRATECHINNOVATIEPRIJS 2021 

PROCESINNOVATIE 

De Vries en vd Wiel – PFAS Reiniging 
 

Toelichting inzending: 

Sinds 2018 worden grond- en baggerwerken geconfronteerd met strenge normen voor PFAS. Hergebruik van 

grond en baggerspecie was niet meer vanzelfsprekend en projecten vielen stil. De Vries & van de Wiel heeft een 

specialistisch wasproces ontwikkeld voor de reiniging van PFAS-verontreinigde grond. Deze innovatieve techniek 

is een hybride versie van de klassieke nat extractieve reiniging, dat zich naast fractiescheiding richt op het door-

gedreven wassen van de grind- en zand-fractie en het continu zuiveren van het waswater. Met behulp van deze 

techniek wordt PFAS-verontreinigde grond gereinigd tot secundaire grondstoffen. Het proces draagt daarmee bij 

aan de circulaire economie. Ook verdwijnen de giftige en moeilijk afbreekbare PFAS-moleculen definitief uit het 

milieu. 

 

Juryoordeel: 

Dit wasproces helpt bij een acuut probleem in de infrasector. Nader onderzoek door het Voorscreenteam heeft opgele-

verd dat deze innovatie is ontwikkeld door de R&D afdeling van DeMe vijf jaar geleden, al voordat PFAS een probleem 

werd. Ze proberen daar voorop te lopen met sanering van grond voor allerlei soorten stoffen, anders dan de ‘traditionele 

verontreiniging’. Een vooruitziende blik.  

 

Wat deze inzending bijzonder maakt is dat ze zich onderscheid door het feit dat de PFAS het echt uit de bouwcy-

clus wordt gehaald. Het storten van vervuilde gronden in speciale depots kan worden ontlast. Ook de flexibele 

inzet door mobiele reinigingsinstallaties biedt het nodige perspectief. De inzender loopt hiermee ook competitief 

voorop. Aangezien PFAS niet de eerste, en ook niet de laatste, ‘stof’ zal zijn waar de sector op moet anticiperen 

én acteren, verdient het continue verkrijgen van inzichten en methoden om verontreinigde gronden te reinigen (in 

plaats van te storten) een aanmoediging. Laat deze innovatie daarvoor de inspiratie zijn. 
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OVERIGE GENOMINEERDEN PROCESINNOVATIE 
 

NGInfra – MOVICI 

Data delen en modelleren is niet nieuw, dat cross-sectoraal doen in de infrastructuur dat wel. Infrastructuren ra-

ken steeds meer vervlochten met elkaar en zijn onderling afhankelijk. Investeringen, werkzaamheden of verstorin-

gen in het ene netwerk kunnen daardoor verregaande consequenties hebben voor andere netwerken. Tot op he-

den zorgt elke infrabeheerder zelf voor planning en organisatie van werkzaamheden. Een gecoördineerd aanpak, 

ondersteund door digitale modellering en simulatie, past beter bij deze tijd en kan leiden tot oplossingen die fi-

nancieel-economisch maar ook sociaal-maatschappelijk een hoger rendement opleveren. MOVICI is een tool om 

op een veilige en betrouwbare manier met eigen en andermans data aan de slag te kunnen gaan.  

 

Simuleren van de impact door het combineren van data en het organiseren van de datauitwisseling heeft naar 

oordeel van de jury toegevoegde waarde. Het feit dat elke beheerder zelf eigenaar en ‘baas’ over zijn eigen data 

en systeem blijft maakt het aantrekkelijk. De jury erkent ook dat dit nog in een ontwikkelingsfase zit en dat er use-

cases nodig zijn om te bezien of het ontsluiten en koppelen van ‘Big Data’ ook echt effect heeft op de individuele  

beleids- en uitvoeringsbeslissingen van infrabeheerders, zodat ze elkaar letterlijk ‘niet in de weg zitten’. Het pro-

ces zal met belangstelling worden gevolgd door de jury.   

 

RHDHV – 3D Printen met Circulair Composiet 

Deze procesinnovatie vraagt samenwerking van professionals met diepgaande kennis van materialen (DSM) en 

van het constructieve krachtenspel (Royal HaskoningDHV) in relatie tot data-driven processen als integrerende 

factor. Rotterdam is de launching customer voor een voetgangersbrug in het Kralingse Bos eind 2020. 

 

De jury ziet in dat composiet veel verschillende voordelen heeft ten opzicht van traditionele materialen zoals staal, 

hout of beton. Vloeibaar is het materiaal eenvoudig in vrijwel elke gewenste vorm te gieten. Eenmaal gehard is 

composiet zo sterk als staal maar tegelijkertijd erg licht van gewicht. Dit voordeel is tegelijkertijd ook het grootste 

nadeel van composiet. Vanwege deze stijfheid is het materiaal moeilijk te recyclen. Hierdoor wordt het restafval 

vaak op een niet duurzame wijze verwerkt en belandt het vaak op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven. Me-

thoden om toch tot up-cycling te komen zien we in deze inzending terug. Maar dat is niet de kern. De cirkel inte-

graal ontwerp -> grondstof -> bouw via 3D-print -> real time monitoring in digital twin -> lessen voor nieuw inte-

graal ontwerp is redelijk nieuw in de infrasector.  

 

De kijk op het proces en het combineren van de diverse processtappen is innovatief. RHDHV kijkt in deze inzen-

ding niet naar de voorkant, maar juist naar de achterkant. Het biedt veel potentieel en is in enkele opzichten ook 

echt fundamenteel anders ten opzichten van de nu meer gangbare processen in de infrastructuur. De jury zou 

graag de inzender bij de volgende editie weer terug willen zien, als de eerste tastbare resultaten van dit proces 

inzichtelijk gemaakt kunnen worden.  

  



 

 

Juryrapport InfraTech Innovatieprijs 2021 | pagina 16 

 

 

 

 

  



 

 

Juryrapport InfraTech Innovatieprijs 2021 | pagina 17 

 

3. CATEGORIE VERNIEUWENDE SAMENWERKING 
 

Onder de categorie ‘vernieuwende samenwerking’ vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de infra-

bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze de rollen (taken en verantwoordelijkheden) 

tussen partners hebben verdeeld en invulling geven aan hun samenwerking bij het realiseren van een project/op-

gave. 

 

 
 

  

Samenwerking Naam Innovatie Korte omschrijving

ASTRIN Smart Infra Technicus Samenwerking bedrijfsleven, overheden en onderwijs aan Smart Infra opleidingen

Alliantie Markermeerdijken Alliantie Markermeerdijken Alliantievorming als toonbeeld van publiek-private samenwerking

Bruggencampus Gemeenschappelijke Data Omgeving Ontwerp, bouw en beheer informatie wordt verzameld en met elkaar 3D en 4D verbonden

Civiel360 Civiel 360 Coorporatie vanuit de infrabranche gericht op ontwikkeling future-fitte professionals

De Bouwcampus Circulaire Jongeren Challenge De jonge generatie uitdagen. Dit jaar staat de Brienenoordbrug centraal

Dura Vermeer De Circulaire Weg 11 partners uit gouden driehoek experimereren met circulair werken wegen en andere infrastructuur

ENI ENI Samenwerking voor gezamenlijk ontwikkelen zwaar bouwmaterieel op waterstof en electra

Groenkeur Green Deal Infrastructuur Samenwerking voor het verbeteren van de biodiversiteit langs, onder en boven infrastructuur 

Heijmans Digital Engineering Community BAM, Ballast Nedam en Heijmans zijn collectief gaan automatiseren voor het parametrisch ontwerpen

HH Delfland Collectieve Zuivering Westland Publiek-private samenwerking tussen glastuinbouw en Hoogheemradschap

RWS en Bouwcampus SBIR Circulaire Viaducten Inzet SBIR en Open Leeromgeving voor Circulaire bruggen en viaducten

Scanbie Scanbie Digital Twin 

Tauw Vernieuwend ontwerpproces Ontwerp van een state of the art circulair bedrijventerrein

VolkerWessels Kruisbestuivers Samenwerking tussen VolkerWessels, Provincie Zuid-Holland en Naturalis tbv biodiversiteit  

World Class Maintenance Fieldlab CAMINO Overheid, mkb en onderwijsinstellingen werken samen aan het voorspelbaar maken van onderhoud 
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GENOMINEERDEN VERNIEUWENDE SAMENWERKING 
In deze categorie zijn de volgende drie inzendingen genomineerd: 

 

ASTRIN – Smart Infra Technicus  

RWS en De Bouwcampus – SBIR Circulaire Viaducten 

ENI – Emissieloos Netwerk Infra 

 

WINNAAR INFRATECHINNOVATIEPRIJS 2021 

VERNIEUWENDE SAMENWERKING 

ASTRIN – SMART INFRA TECHNICUS 
 

Toelichting inzending: 

Grootschalige uitrol van digitalisering in de infrastructuur valt of staat met competente mensen. Helaas ontbreekt 

het nog aan passende opleidingen. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en opdrachtgevers heb-

ben de Smart Infra Academy gestart. Branchevereniging voor de Smart Infra sector ASTRIN startte in 2019 met 

10 vooruitstrevende bedrijven, hogeschool Fontys en ROC Koning Willem I College aan het project ‘Versterking 

van de Smart Infra Opleidingen - ASTRIN Academy’. Inmiddels is de samenwerking gegroeid naar 16 samenwer-

kingspartners. Die staat open voor meer samenwerkingspartners om verder op te schalen. Voor het eerst ont-

staan er mogelijkheden om een erkend diploma te halen als Smart Infra Technicus. Dat kan op zowel HBO niveau 

als Smart Infra Engineer als op MBO niveau 3 Eerste Monteur Smart Infra en niveau 4 Technicus Smart Infra. Zo-

wel voor starters op de arbeidsmarkt, als voor ervaren medewerkers. Ook voor monteurs start in 2022 de moge-

lijkheid tot het volgen van een keuzedeel Smart Infra. Door de samenwerking met reguliere MBO en HBO onder-

wijsinstellingen is het beheer én de schaalbaarheid van dit soort opleidingen ook in de toekomst geborgd. Hier-

door is een doorlopende leerlijn gerealiseerd en zorgen ze voor erkenning van het beroep van de toekomst: 

Smart Infra Technicus. Hét beroep om het voortouw te nemen in het creëren van de wereld van morgen. 

 

Juryoordeel: 

Sociale innovatie is absoluut nodig. Deze inzending is vergelijkbaar met het traject dat onder de Bouwagenda en 

SER is ingezet onder de naam ‘Klimaattechnicus’ om de verduurzaming van de Gebouwde Omgeving mogelijk te 

maken. Er is innovatie nodig op het gebied van opleidingen en vaardigheden door de toenemende complexiteit 

en veranderende vraag vanuit de markt én toekomstige werknemers.  

 

Het is naar mening van de jury een huzarenklus geweest om dit voor elkaar te krijgen. Het op elkaar aansluiten 

van alle partijen en op de praktijk (zeker het MBO!) is geen sinecure. Dat vergt doorzettingskracht, want dit komt 

niet als vanzelf tot stand. De jury waardeert ook het groeipotentieel. Niet alleen in deze opleiding, maar ook de 

inspiratie die het biedt voor alle deelnemers van het ecosysteem van de ontwerp-, bouw- en techniek-sector. Ar-

beidskrachten zijn schaars(er), terwijl de gevraagde kwaliteiten en vaardigheden van een steeds hoger niveau 

worden. Vernieuwing in het onderwijsaanbod en een samenwerking om daar echt te komen spreekt volop uit 

deze inzending. Dit is wat we (meer) nodig hebben in de infrasector!  
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OVERIGE GENOMINEERDEN VERNIEUWENDE SAMENWERKING 
 

RWS en De Bouwcampus – SBIR Circulaire Viaducten 

Op dit moment zijn er nog geen 'inkoopklare' werkwijzen of oplossingen voor circulaire viaducten. Met de Strate-

gic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten wil Rijkswaterstaat hier verandering in brengen en 

bruikbare innovaties voor circulaire viaducten laten ontwikkelen die zij daarna als ‘launching customer’ kan gaan 

toepassen. Volgens de jury is een SBIR niet nieuw of uniek en is het niet iets wat kwalificeert als een vernieu-

wende samenwerking. Het element van de Open Leeromgeving is dat wel, omdat het daar gaat om het met el-

kaar doorleven van de complexiteit van de transitie die in de sector plaatsvindt op een steeds grotere schaal. Dat 

is in vele vormen al geprobeerd, maar de focus en dynamiek die in deze inzending wordt gezet op leren waar par-

tijen het echt niet goed weten is weer een verfrissende aanpak gericht op systeemverandering. De jury hoopt dat 

het aantal deelnemers aan de open leeromgeving verder zal groeien en het echt de plek wordt waar gezamenlijk 

kennis en ervaring over circulair uitvragen, aanbieden én innoveren samenkomen.  

 

ENI – Emissieloos Netwerk Infra 

Het Emissieloos Netwerk Infra is groeiend en heeft stevige ambities om ervoor te zorgen dat er binnen vier jaar 

emissieloos bouwmaterieel vanaf 20 ton (voldoende) beschikbaar is om een forse bijdrage te leveren om de 

bouwplaats emissieloos te maken. Dit initiatief komt echt uit de sector zelf, is tijdelijk en speelt in op een zeer be-

langrijke ontwikkeling. Het is maatschappelijk zeer relevant, met een duidelijke vraag vanuit zowel het bedrijfsle-

ven/opdrachtgevers als vanuit de samenleving. Er zijn, zie ook de inzendingen van Ploegam/BAM/VolkerWes-

sels/Heijmans, diverse ontwikkelingen gaande richting emissieloos materieel. Wat ENI toevoegt is in de ogen van 

de jury een ‘versnellingsplatform’,  waarin versnelling en ontwikkeling gezamenlijk kan plaatsvinden om een 

‘move forward’ te maken. De jury hoopt dat meer bedrijven, opdrachtgevers en fabrikanten van het netwerk ge-

bruik gaan maken. Het bundelen van krachten in de ontwikkeling van emissieloos materieel biedt veel voordelen, 

en het creëren van massa leidt tot het vergroten van aanbod.  
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4. EERVOLLE VERMELDINGEN 
 

De jury heeft alle 79 inzendingen uitvoering bestudeerd en beoordeeld. Daaruit zijn 9 genomineerden geselec-

teerd die op 11 december 2020 een pitch hebben gehouden. Deze 9 genomineerden zijn op zichzelf daarmee al 

bijzonder ‘eervol’ en ‘inspirerend’ voor de totale infrasector. Zoals ook blijkt uit de jurybeoordelingen verdienen ze 

allemaal navolging en opschaling/groei. In de overige inzendingen, die de nominatieronde niet hebben gehaald, 

zitten echter ook ‘pareltjes’. Elke editie beziet de jury of er inzendingen zijn die een bijzondere eervolle vermel-

ding verdienen. Deze editie wil de jury een eervolle vermelding toekennen aan de volgende inzending.  

 

Groenkeur - Green Deal Infranatuur  
Vanuit de Green Deal Infranatuur is initiatief genomen om tot concrete invulling te komen van het verbeteren van 

de biodiversiteit langs, onder en boven de Nederlandse infrastructuur. Een groot aantal partijen is bij deze Green 

Deal betrokken, zoals ministeries, provincies, gemeentes, waterschappen, netbeheerders, ProRail en adviesbu-

reaus. Er zijn duizenden kilometers bermen en grasstroken beschikbaar langs de weg, het spoor, op de dijk, bo-

ven en onder leidingen; onze ‘infranatuur’. 

 

Het initiatief is om de bermen echt ecologisch te gaan beheren. Dat is niet nieuw of innovatief, maar ook hier is 

sprake van versnippering van methodes en aanpak. Dat leidt tot verwarring voor de maaiers. In 2019 is door de 

samenwerkingspartners ‘Kleurkeur 2019’ vastgesteld. In korte tijd zijn twee cursussen voor ecologisch beheer 

ontwikkeld door De Vlinderstichting om vakmensen op te leiden en met een ecologische bril naar hun eigen werk 

te leren kijken. Er zijn binnen een jaar al 400 mensen opgeleid en komen de eerste gebaseerd op de richtlijnen 

van Kleurkeur op de markt.  

 

Volgens de jury is aandacht voor biodiversiteit en natuur-inclusief bouwen steeds belangrijker. Door richtlijnen en 

cursussen op te stellen voor ecologisch bermbeheer wordt ecologie een wezenlijk onderdeel van de werkproces-

sen. Erkenning en eenduidigheid daarin is essentieel en daarom wil de jury graag een eervolle vermelding uit-

spreken voor deze inzending. In combinatie met de inzet van emissieloos ‘maai-materieel’, kan de infrasector 

voorop lopen naar een toekomst waarin mobiliteit en natuurbehoud hand in hand gaan.    

 

 


