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Abstract 
 
Om de kwalitatief goede staat van de Nederlandse infrastructuur te handhaven zijn 
slimme investeringen noodzakelijk. Dat vraagt inzicht in de omstandigheden 
waaronder de infrastructuur in de toekomst moet kunnen functioneren – denk aan 
nieuwe technologische mogelijkheden, veranderende maatschappelijke wensen en 
onzekere klimatologische factoren. In een eerdere editie (Naar scenario’s voor een 
netwerk van netwerken, ROm 10, oktober 2019) hebben we al drie mogelijke 
toekomstscenario’s gepresenteerd. Uniek aan deze scenario’s is dat ze niet gericht zijn 
op afzonderlijke infrastructuurnetwerken, maar op het niveau van netwerk van 
netwerken. Nu de overige drie scenario’s. We presenteren ze opnieuw als 
krantenknipsels uit het jaar 2050. 
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