Hart van Zuid, het herontwikkelingsgebied rond Ahoy, zou interessant kunnen zijn om het thema
‘ketensamenwerking tussen overheid en marktpartijen’ aanschouwelijk te maken. (foto: Hart van Zuid)

Infratech: klaar
voor de toekomst
Van 15 tot en met 18 januari 2019 strijkt het ‘kennisplatform Infratech’ neer in
Ahoy te Rotterdam. De gemeente Rotterdam is samen met Rijkswaterstaat en
Ahoy gastheer. Zij gaat bovendien samen met een aantal andere gemeenten en
Vereniging Stadswerk het Gemeenteplein verzorgen, met volop ruimte voor
ontmoeting, discussie en innovatieve ideeën. Een vooruitblik.

‘I

nbreng in het programma van Infratech is heel
interessant voor ons’, zegt Martijn Kleinveld van
de gemeente Rotterdam. Naast zijn werk als
teamleider water bij de afdeling Stedelijk beheer
werkt hij mee aan de voorbereiding van het inhoudelijke programma van de beurs en is hij projectleider van het Gemeenteplein. ‘We werken veel samen
met private partijen bij de inrichting en het beheer
van de openbare ruimte. We willen graag met deze
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partijen in gesprek om innovatieve ideeën te
ontwikkelen. Infratech is daarvoor een prima
gelegenheid.’
Rotterdam gaat samen met een flink aantal andere
gemeenten een Gemeenteplein verzorgen tijdens de
beurs. Het plein bevat onder meer een podium waar
tijdens het vierdaagse evenement een keur aan lezingen, discussies en presentaties plaatsvindt langs de

TEKST MICHIEL G.J. SMIT, Redactie Stadswerk magazine

vier beurstrends: Slimme logistiek, Duurzame Leefomgeving, Digitale infra en Ketensamenwerking.
Kleinveld: ‘We hebben al eerder een Gemeenteplein
gehad, maar nu willen we ook programmatisch innig
gaan samenwerken met andere gemeenten en met
Rijkswaterstaat, dat ook een eigen plek heeft met een
podium voor 200 toeschouwers. Dat van ons is met
ongeveer veertig toeschouwers een stuk kleiner dus
we kunnen variëren qua grootte.’ Kleinveld vervolgt:
‘Samenwerking en afstemming van de programma’s
kost veel tijd maar levert ook veel meerwaarde op.
Je voorkomt ermee dat de presentaties en uitstraling
losse eilandjes worden. De uitstraling op de beursvloer wordt met deze aanpak een geheel.’

ten het thema “ketensamenwerking tussen overheid
en marktpartijen” aanschouwelijk te maken in de
gebiedsontwikkeling rondom Ahoy. Verder is de
samenwerking met Stadswerk een goede gelegenheid om jongeren kennis te laten maken met techniek. Eén van de edities van de ‘Future Green City
Collegetour’1 die Stadswerk met branchevereniging
VHG en hogescholen in Nederland voorbereidt,
wordt namelijk op het Gemeenteplein gehouden
met Hogeschool Rotterdam.

GEZOCHT: GEMEENTEN VOOR
HET GEMEENTEPLEIN

Jongeren

Vereniging Stadswerk is samenwerkingspartner

Jongeren hebben speciale aandacht in het programma. ‘We zijn als gemeente naarstig op zoek naar jong
talent om onze organisatie te versterken’, zegt Kleinveld. ‘Op Infratech kunnen we laten zien dat we een
aantrekkelijke organisatie zijn om voor te werken, op
een manier die jongeren aanspreekt. Dat wil zeggen:
passende onderwerpen en sprekers, niet te
lange presentaties en als het even kan in combinatie met een excursie, om gelijk in praktijk te
zien wat in theorie is besproken. Ahoy ligt pal
bij Hart van Zuid, een grootschalige, interessante herontwikkelingslocatie. We onderzoeken
de mogelijkheid om samen met andere gemeen-

van Infratech; zij helpt onder meer bij het samenbrengen van gemeenten voor het Gemeenteplein.
Naast Rotterdam hebben enkele andere gemeenten al hun medewerking toegezegd. Er is nog
ruimte voor enkele gemeenten. Als u graag meedenkt en -doet met het ophalen van innovatieve
ideeën en uw eigen ervaringen wilt inbrengen,
stuurt u dan een mail naar maarten.loeffen@
stadswerk.nl.

Jongeren vormen een speciale aandachtsgroep op Infratech. (foto: HB Adviesbureau)

Door metingen te doen met digitale scantechnieken kunnen
mensen en middelen met baggerwerkzaamheden veel gerichter
worden ingezet. (foto: Michiel G.J. Smit)
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Kleinveld benadrukt dat hij niet de eerste viool wil
spelen met de gemeente Rotterdam. ‘We zijn natuurlijk een grote gemeente maar we willen juist dat
andere gemeenten die meedoen met het Gemeenteplein veel inbreng hebben en zich ook herkennen in
het programma. Daarom zijn we nu nog niet zo bezig
met het maken van concrete afspraken voor onderwerpen en sprekers. We wachten daarmee tot na
september, als de organiserende gemeenten compleet zijn.’

Interessante onderwerpen
De interessante onderwerpen liggen volgens Kleinveld voor het oprapen. ‘Ik noemde al Hart van Zuid
als casus voor herontwikkeling; ik weet zeker dat
andere gemeenten soortgelijke of iets andere casussen hebben. Het gaat erom die bij elkaar te brengen
in het programma, dan ontstaat inhoudelijke meerwaarde.’ Hij noemt nog een paar andere mogelijke
onderwerpen. ‘Ik ben onder meer teamleider van de
beheerders van gemalen. In totaal verbruiken die
jaarlijks voor 1,4 miljoen euro aan stroom voor het
bemalen. Het zou toch interessant zijn om naar de
nul euro te gaan door zelf energie op te wekken? We
hebben hier overigens al een interessant experiment
mee: bij een volkstuinencomplex draait een gemaal
voor rioolwaterafvoer nu op zonne-energie. In de
winter is er minder zon maar is er ook minder bemaling nodig. Dat vind ik een slimme oplossing, nu nog
kleinschalig toegepast, maar wie weet vindt dit principe van energie op maat zijn weg naar grootschaliger toepassingen.’
Ook rond baggeren kan innovatie voor een betere
inzet van mensen en middelen zorgen, denkt Kleinveld. ‘Nu baggeren we iedere watergang standaard
eens in de tien jaar uit. Door metingen te doen met
behulp van digitale scantechnieken kun je beter bepalen waar het nodig is en waar het nog even kan
wachten. Daardoor kun je de middelen veel effectiever inzetten. En ook op andere terreinen kun je de
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Martijn Kleinveld (gemeente Rotterdam): ‘We zijn een lerende organisatie die actief
op zoek gaat naar innovatie. Niet alleen als idee, maar als oplossing in de gereedschapskist van de gemeente.’

organisatie voeden met het systematisch verzamelen
van data, waardoor slimmere en effectievere manieren van werken ontstaan. Je ziet dat bijvoorbeeld ook
bij het reinigen van kolken. De mensen die dat doen,
leggen nu gegevens vast via een iPad, waardoor we
straks gerichter kunnen werken: vaker reinigen waar
nodig en minder vaak waar het kan.’

Actief op zoek naar innovatie
Kleinveld is merkbaar enthousiast over de grote hoeveelheid onderwerpen die ingebracht kan worden op
het Gemeenteplein van Infratech. ‘We zijn een lerende organisatie die actief op zoek gaat naar innovatie. Niet alleen als idee, maar als oplossing in de
gereedschapskist van de gemeente. Ik ben daar trots
op en vind het geweldig dat het gemeentebestuur ons
daar ook alle ruimte voor geeft. Ons werk voor de
Infratech is daar een duidelijk voorbeeld van.’

Noot
1.

Zie voor meer informatie over de Future Green City Collegetour www.stadswerk.nl/Nieuws/1062734.aspx
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