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innovatief en internationaal ondernemen. RVO.nl is hét aanspreekpunt voor 

bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, 

netwerken en wet- en regelgeving. 

 

RVO.nl streeft naar correcte en actuele informatie in dit dossier, maar kan niet 

garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, 

of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de 

informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. RVO.nl aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde 
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RVO.nl | Kansendossier Verenigd Koninkrijk Infrastructuur 

Pagina 3 van 17 

Inleiding  

Het Verenigd Koninkrijk is Booming! Hoewel het economisch epicentrum zich nog 
altijd in Londen bevindt, zijn de vijf grote steden in het Noorden (Leeds, Liverpool, 
Manchester, Newcastle en Sheffield) hard aan de weg aan het timmeren om zich te 
profileren als een evenwichtige tegenhanger. In beide gebieden groeit de economie 

hard, harder dan in andere Europese landen (het IMF verwachtte begin oktober 
2014 een groei in het VK van 3,2%. Dit is de hoogste groei in Europa en ook van 
alle G7 landen. Voor 2015 wordt een groei van 2,7% verwacht). Ook het inwonertal 
neemt snel toe, in Londen alleen al wonen momenteel bijna 9 miljoen mensen en 
de Noordelijke steden tellen momenteel circa 15 miljoen inwoners. Het hierdoor 
ontstane huizentekort is het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog en 

jaarlijks zijn meer dan 200.000 nieuwe woningen nodig. Dit tekort gecombineerd 
met -de beperkte connectiviteit tussen de belangrijkste steden vraagt om 

drastische veranderingen om de positieve vooruitzichten in stand te houden.  
 
Een goede infrastructuur is bij dit alles cruciaal en blijkt niet alleen de grootste 
bottleneck, maar tevens de belangrijkste oplossing om de economische groei van 
het land garant te stellen. Investeringen op het gebied van infrastructuur staan 

voor de komende decennia dan ook hoog op de nationale en regionale agenda. In 
Londen wordt reeds veel geïnvesteerd en er staan voor de komende 20 jaar nog 
vele ambitieuze plannen op stapel om de unieke positie van de stad te behouden en 
te vergroten. In het Noorden hebben de 5 grote steden de krachten gebundeld en 
een visie ontwikkeld (One North) waarin infrastructurele investeringen gedurende 
de komende 30 jaar de sleutel zijn tot regionale groei.  
 

Hoewel de Britse overheid betrokken is bij vrijwel alle projecten waar in dit 
document naar verwezen wordt, spelen private partijen een cruciale rol bij de 
uitvoering van de projecten. Niet alleen vanwege de investeringen en public-private 

partnerships, maar met name vanwege de werkzaamheden die nodig zijn om de 
projecten te verwezenlijken en omdat deze veelal worden uitbesteed aan het 
bedrijfsleven. De plannen die nu gelanceerd worden, zijn echter juist interessant 

voor bedrijven die hier in de toekomst betrokken bij wensen te worden .  
 
Al deze ontwikkelingen brengen veel kansen met zich mee voor het Nederlandse 
bedrijfsleven dat actief is in deze en aanverwante sectoren. Daarom treft u in dit 
dossier een overzicht van de huidige ontwikkelingen, de beoogde investeringen en 
projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de Nederlandse 
Ambassade te Londen en het Netherlands Business Support Office (NBSO) 

Manchester hopen u hiermee een idee te geven van wat de ontwikkelingen in het 
VK op dit gebied zijn. Dit dossier biedt hopelijk een startpunt met vele 
aanknopingspunten om samen met u stappen te zetten op de Britse markt.  
 
Bij voldoende interesse vanuit het Nederlandse bedrijfsleven zullen RVO.nl, de 

Nederlandse Ambassade te Londen en het NBSO Manchester op korte termijn nader 
in kaart brengen welke procedures u dient te volgen om betrokken te worden bij de 

projecten en met welke decisionmakers u om tafel moet om dit te bewerkstelligen. 
Vervolgens zullen wij samen met u activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan uw 
positionering op de Britse markt, de positionering van ‘Holland B.V.’. Denk hierbij 
aan handelsmissies, bezoeken van bewindspersonen, maar ook 
matchmakingfaciliteiten en beursdeelnames. Daarom is het belangrijk dat u uw 
interesse bij ons kenbaar maakt en aangeeft op welke wijze wij u het beste kunnen 

ondersteunen. Onze directe contactgegevens zijn als volgt: 
 
 
Nederlandse ambassade in Londen  NBSO in Manchester  
Economic Department    Netherlands Business Support Office 
Matthijs Houët     Roxana de Raad  
Senior Commercial Attaché   Chief Representative  

T +44(0)20 7590 3309    T + 44 (0)161 834 6033 
E matthijs.houet@minbuza.nl   E info@nbso-manchester.co.uk  
38 Hyde Park Gate |London  | SW7 5DP Centurion House 11th Floor 
www.hollanduktrade.nl    129 Deansgate| Manchester|M3 3WR 
 

mailto:matthijs.houet@minbuza.nl
mailto:info@nbso-manchester.co.uk
http://www.hollanduktrade.nl/
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1 Achtergrond 

De eerste positieve signalen van herstel van de Britse economie waren al te zien in 

2013. De economische groei bedraagt op dit moment zo’n 3%, voornamelijk 

bepaald door de dienstensector maar zeker ook de bouwsector laat een duidelijke 

groei zien. De sterkste groei vindt plaats in Londen (3,4%), en de laagste in Noord-

Ierland (2,2%). Er wordt verwacht dat dit herstel in 2014-2015 aanhoudt, over alle 

sectoren en regio’s van het VK. De inflatie is op het moment onder controle (onder 

het door de Bank of England gestelde doel van 2%) maar om dit op langere termijn 

zo te houden, wordt verwacht dat de rente – nu al jarenlang historisch laag op 

0.5% - eind 2014 of begin 2015 zal stijgen. Een hogere rente zal de stijgende 

huizenprijzen (nu 10,6% hoger dan een jaar geleden, volgens Nationwide)– 

aangevoerd door Londen en ‘the South East’ – temperen om zo de inflatie laag te 

houden.  Naar verwachting zal de Britse economie het snelst van alle G7 landen 

groeien. 
 
De Britse overheid is vastberaden bij te dragen aan een sterke en gebalanceerde 
economische groei, ondersteund door duurzame publieke investeringen en een 
economie waarin succes evenredig verspreid is over sectoren en regio’s. De visie 

die het land heeft m.b.t. infrastructuur draagt bij aan deze bredere commitments 
omdat het de economie moet sturen en verbeteren, banen moet creëren, 
toekomstige economische groei mogelijk moet blijven maken en de 
levensstandaarden van alle inwoners moet verhogen. Daarom neemt de overheid 
sinds 2010 drastische maatregelen – de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog - 
om de historische erfenis van onderinvesteringen en korte termijnplanning m.b.t. 

infrastructuur aan te pakken. De overheid erkent namelijk dat door gebrekkige 
infrastructuur groei niet mogelijk is en zelfs tot verliezen voor het land leidt. De 
Britse visie m.b.t. Infrastructuur heeft dan ook drie prioriteiten, te weten; integraal 

landelijk en international transport systeem, digitale connectiviteit en duurzame, 
betrouwbare en betaalbare energie, water en afval voorzieningen.  
 
In 2010 heeft de Britse overheid voor het eerst een Nationaal Infrastructuur Plan 

gelanceerd welke sindsdien jaarlijks wordt geüpdate en bijgesteld. Hierin zijn de 
prioriteiten, doelstellingen , beoogde  projecten en bijbehorende investeringen 
m.b.t. de landelijke infrastructuur vanuit de overheid vastgesteld. Het laatste 
officiële plan is in 2013 gepubliceerd waarin het de plannen bekend heeft gemaakt 
voor £375 miljard (60 miljard meer dan aanvankelijk beoogd) aan publieke en 
private investeringen op het gebied van energie, transport, flood defence, waste, 
water en communicatie infrastructuur tot aan 2030 en daarna. In juli 2014 zijn hier 

nog nieuwe investeringsplannen aan toegevoegd. De private sector investeert mee; 
zo hebben de zes grootste pensioenfondsen eind 2013 bekendgemaakt de komende 
vijf jaar £25 miljard mee te investeren. Het volledige National Infrastructure Plan 
2013 is hier te downloaden.  

 
De strategie van het National Infrastructure Plan is gebaseerd op de volgende 

doelstellingen;  
- Onderhouden, verbeteren en vernieuwen van bestaande netwerken; extra 

capaciteit tussen de belangrijkste steden moet zorgen voor economische 
groei 

- Betere en snellere verbindingen via het wegennet, spoorvervoer en digitale 
communicatie  

- Klaar zijn voor de toekomst; in 2035 zal het VK ongeveer 72 miljoen 

inwoners hebben. Dit betekent meer en betere infrastructuur, meer huizen 
en meer capaciteit op bestaande energie, water en afval netwerken  

- Internationaal een belangrijke speler blijven, met name door middel van de 
havens, luchthavens en communicatie  

- Klimaatveranderingen en energiebehoeften; in 2020 zal 15% van de 
energie uit alternatieve bronnen moeten komen  

 

 
 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263159/national_infrastructure_plan_2013.pdf
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De overheid publiceert ieder half jaar het ‘National Infrastructure Pipeline’ met een 
update van bestaande en toekomstige plannen. In de laatste versie van de Pipeline 

staan 430 projecten en programma’s die gezamenlijk meer dan £385 miljard waard 
zijn aan investeringen in infrastructuur van nu tot 2020 (en verder). Zo’n 25% van 
de investeringen in infrastructuur is publiek gefinancierd, 15% publiek/privaat en 
60% volledig privaat.  
 

Tijdens de Commonwealth Games in Glasgow zijn in juli 2014 door Danny 
Alexander MP (Chief Secretary to the Treasury) nog eens 14 additionele 
investeringsplannen voor infrastructuur gelanceerd met een waarde van £15 
miljard waar de private sector een belangrijke rol in kan spelen. Ook hebben de vijf 
grote steden van het Noorden (Leeds, Liverpool, Manchester, Sheffield en 
Newcastle) onlangs hun eigen investeringsplannen ten behoeve van infrastructuur 
in het Noorden bekend gemaakt middels het ‘One North’ Rapport. De connectiviteit 

tussen de steden en verbeteringen in het bestaande infrastructuur netwerk staan 
hierin centraal. De plannen worden momenteel nader uitgewerkt en bieden kansen 
voor (Nederlandse) ondernemers bij de uitvoering.  

 

https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-pipeline-2014
http://www.manchester.gov.uk/downloads/download/5969/one_north
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2 Huidige situatie en verwachte investeringen  

Hieronder zal per subsector nader worden ingegaan op hoe de huidige situatie er in 

het land uit ziet en wat de verwachtingen en behoeften zijn. Indien bekend zal 

tevens worden aangegeven welke investeringen beoogd zijn vanuit publieke en 

private partijen en welke projecten hiervoor gepland zijn.  

 

De informatie over de ontwikkelingen, investeringen en projecten betreft landelijke 

informatie. Gezien de omvang en importantie van Londen, zal waar relevant tevens 

specifiek op de projecten voor deze regio worden   

 

2.1 Wegennet (en bruggen)  

 
De strategische wegen (2% van het totale weggennet) zorgen nu voor 65% van het 
goederen vervoer. Verwacht wordt dat de behoefte aan weggebruik met 43% zal 
toenemen in de komende 30 jaar, met name als gevolg van de bevolkingsgroei. Het 
aantal files/drukte op de weg (‘road congestion’) zal hierdoor toenemen. Op de 

strategische wegen loopt dit op tot een toename van minimaal 120% indien er geen 
verbeteringen plaatsvinden. De overheid heeft daarom de volgende 
investeringsplannen;  

- £15.1 miljard aan investeringen tot 2021 in de strategische wegen om de 
negatieve gevolgen van de onderinvesteringen uit het verleden tegen te 
gaan 

- £12.1 miljard aan onderhoud in het wegennet, inclusief £6 miljard voor het 
vernieuwen van de wegdekken van de strategische wegen 

- Innovatieve technologieën inzetten om de huidige capaciteit optimaal te 
benutten, bijvoorbeeld  

o Het bouwen van ‘slimme’ wegen (spitsstroken) en deze gebruiken 
op de drukste nationale routes  

o In totaal £900 miljoen beschikbaar stellen om het gebruik van lage 

CO2 uitstotende auto’s te stimuleren  
o Het identificeren en financieren van oplossingen voor de 

belangrijkste knelpunten  
- Minstens 52 nieuwe wegen bouwen tussen nu en 2021 
- Het toevoegen van meer dan 750 mijl aan extra rijbanen op de drukste 

snel- en rijkswegen  
- Het ondersteunen van lokale overheden om achterstallig onderhoud van 

gaten in de weg aan te gaan  
- Nieuw wegdek aanbrengen op 80% van het strategische wegennet 

gedurende de komende zeven jaar  
- December 2014 wordt de nieuwe ‘Roads Investment Strategy’ van de 

overheid bekend gemaakt 

- Investeringen in het promoten van functional biking en aanleg 

fietsinfrastructuur  
 
Londen 
Ruim 80% van alle reizen vindt plaats over de weg. Ondanks zaken als de 
congestion charge is dit hoge percentage het laatste decennium met 10% verder 
toegenomen. Geschat wordt dat road congestion de Londense economie jaarlijks £4 
miljard kost. Zowel de Burgemeester als Transport for London hebben voor de 

komende 10 jaar reeds £4 miljard beloofd voor nieuwe projecten en 
onderzoekstudies. Maar het Road Task Force heeft aangegeven dat er de komende 
20 jaar zelfs £30 miljard aan investeringen nodig is. Daarnaast heeft de 
Burgemeester – mede als gevolg van de’ Love cycling, go Dutch’ campagne van 
onder andere de ambassade Londen - voor de komende 10 jaar bijna £1 miljard 
gereserveerd ten behoeve van het fietsvriendelijker maken van Londen. 
 

Ten oosten van Tower Bridge zijn slechts 3 river crossings maar ten westen 16 op 
hetzelfde oppervlak, terwijl juist in oost Londen de toekomstige groei plaatsvindt. 
De Silvertown Tunnel is onder andere gepland om de druk op de reeds bestaande 
Blackwall Tunnel sterk te laten afnemen. Dit project zit in de consultatie fase met 

https://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/planning-for-the-future/roads-task-force
http://unitedkingdom.nlembassy.org/key-topics/cycling
https://consultations.tfl.gov.uk/rivercrossings/cc90b4dd
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als gepland opleverjaar 2021. Geschatte kosten: £600 miljoen.  
Er dient een brug te komen bij Gallions Reach (geschatte kosten: ruim £500 

miljoen) en er moet een beslissing genomen worden voor een brug (Lower Thames 
Crossing) om opstoppingen bij de huidige Dartford Crossing te verminderen. 
Geschatte kosten: £1-5 miljard 
 

2.2 Rail  

 
Het VK is altijd al een wereldwijde pionier geweest in de ontwikkeling van 

spoorvervoer en het huidige netwerk is vandaag de dag nog steeds essentieel voor 
het welzijn van de Britse economie. 15 tot 20% van alle Europese treinreizen vindt 
zelfs plaats in het VK. Dagelijks vinden meer dan vier miljoen treinreizen plaats en 
het aantal passagiers is in de afgelopen 10 jaar met 54% toegenomen (verdubbeld 
sinds de privatisering). De vraag naar personenvervoer zal de komende vijf jaar 
met ongeveer 14% toenemen, vanwege de demografische en geografische 
ontwikkelingen en economische groei die door het gehele land merkbaar is. Van het 

goederenvervoer wordt verwacht dat deze jaarlijks met 3% zal groeien. Het 
bestaande spoornetwerk zit al aan zijn maximale capaciteit, vooral in Londen zal dit 
problemen voor de arbeidsmarkt kunnen veroorzaken. Daarom heeft de overheid 
onder andere de volgende investeringsplannen;  

- Northern Rail Upgrades: £600 miljoen investeringsprogramma  
- Northern Connectivy: belangrijke verbeteringen aan het spoornetwerk in 

het Noorden van het VK, bestaande uit onder andere elektrificatie van rails 

en aanvullende snelheidslijnen, de bouw van de nieuwe ‘Ordsall Curve’ in 
Manchester en verbeteringen in de Castlefield Corridor (Manchester). 
Snelheid van bestaande lijnen en capaciteit zal worden verbeterd.  

- Northern Hub: een programma bedoeld voor het upgraden van het spoor 
waardoor dagelijks 700 extra treinen kunnen rijden en jaarlijks 44 miljoen 
passagiers vervoerd kunnen worden.  

- Elektrificatie van het spoornetwerk in het Noord Westen en de Trans-
Pennine, evenals South Wales (meer dan 1150 km aan rails) 

- Network Rail gaat £38 miljard uitgeven aan het beheer en uitbreiden van 
het huidige netwerk.  

- Daarnaast heeft de Britse overheid zich voor £9 miljard gecommitteerd aan 
verbeteringen door het gehele land. Ook de Scottish Ministers hebben zich 
voor £5 miljard gecommitteerd aan investeringen in het Schotse treinrail 

netwerk in 2014-2019.  
- £600 miljoen New Street Station herontwikkeling in Birmingham  
- £870 miljoen voor verbeteringen van Reading station 

 
London Underground 
Met ruim 3,5 miljoen reizen per dag is de London Underground drukker dan ooit. 
Tijdens spitsuren is het netwerk ernstig overbelast; iets dat de komende 20 jaar 

met de voorspelde bevolkingsgroei alleen maar erger zal worden. Upgrades van 
verschillende lijnen en stations zijn cruciaal om deze toename van reizigers te 
kunnen verwerken. Verder zal de Northern Line worden verlengd tot aan Battersea 

om zo het nieuw te ontwikkelen gebied van Nine Elms goed bereikbaar te maken. 
Met dit laatste wordt in 2015 begonnen zodat het in 2020 operationeel kan zijn. 
Geschatte kosten: £1 miljard. 

 
Rail netwerk tot 2020 
Meer dan een kwart van alle werknemers in het centrum van Londen arriveert per 
trein in de hoofdstad. Twee derde van alle treinreizen in het VK begint of eindigt in 
Londen. Om dit aan te kunnen is nodig dat Crossrail succesvol wordt afgerond. 
Crossrail – Europa’s grootste infrastructurele project - zal jaarlijks 200 miljoen 
reizigers gaan vervoeren en het Londense railnetwerk met 10% uitbreiden. Het 

project ligt op schema (en budget) om in 2018 afgerond te worden. Geschatte 
kosten: £15 miljard.  
Het Thameslink programma ligt op schema en zal naar alle waarschijnlijkheid in 
2018 klaar zijn. Het levert duizenden extra treinstoelen op en ook wordt London 
Bridge Station volledig gemoderniseerd. Geschatte kosten: £6 miljard.  

 
Rail netwerk na 2020 

Verwacht wordt dat het aantal reizigers de komende 15 jaar met een derde zal 
groeien. Zonder grote investeringen zal het netwerk deze groei niet aankunnen. 

http://www.nineelmslondon.com/
http://www.crossrail.co.uk/
https://www.networkrail.co.uk/improvements/thameslink/
http://www.thameslinkprogramme.co.uk/london-bridge/
http://www.thameslinkprogramme.co.uk/london-bridge/
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Nodig hiervoor is een snelle beslissing over Crossrail 2. Een nieuwe lijn van de 
buitenwijken van zuidwest Londen tot aan die in noordoost Londen. De bouw zou in 

2020 moeten beginnen om in 2030 in gebruik genomen te kunnen worden.  
Geschatte kosten: £16-20 miljard.  
Ook het intercity netwerk moet uitgebreid worden. De regering heeft voorstellen 
om 8 van de 10 grootste steden in het VK met elkaar te verbinden. Twee derde van 
de mensen in het Noorden zou op deze manier binnen twee uur Londen kunnen 

bereiken. Afronding van de eerste fase van HighSpeed 2 (Londen – Birmingham) 
staat gepland voor 2026. Geschatte kosten: £43 miljard.  

2.3 Luchtvaart en vliegvelden  

 
Luchtvaart is essentieel voor de economie en verbinding met de rest van de wereld. 
Zo is Heathrow één van de belangrijkste luchthavens in de wereld. Landelijk 
worden jaarlijks 220 miljoen passagiers naar 360 bestemmingen wereldwijd 
gevlogen en het goederenvervoer via de lucht heeft een jaarlijkse waarde van £116 
miljard. De vraag naar luchtvervoer zal 1 tot 3% per jaar toenemen naar 315 

miljoen passagiers in 2030. Ook wordt verwacht dat Heathrow en Gatwick hun 
maximale capaciteit zullen bereiken tussen 2015 en 2050. De Britse overheid heeft 
onder andere de volgende plannen;  

- Toezegging van £50 miljoen ten behoeve van de volledige herontwikkeling 
van een station bij Gatwick Airport  

- Uitvoering van een nieuwe studie naar een Zuidelijke railverbinding met 
Heathrow 

- Haalbaarheidsstudie voor verdere uitbreidingen van de East Anglian 
Mainline met een verbinding met Stansted Airport  

- Birmingham Airport runway extension  
- Uitbreiding Manchester Airport  
- Juli 2015 worden de definitieve plannen ten aanzien van de uitbreiding van 

Gatwick en Heathrow bekend gemaakt.  

 
Londen;  

Met minder wekelijkse vluchten vanuit Londen naar zeven van de acht grootste 
emerging markets, ligt Londen achter op haar Europese concurrenten. Heathrow, 
het VK’s enige international hub airport, zit vol. En hetzelfde wordt binnen zo’n 10 
jaar verwacht voor Londens overige luchthavens. 
Op de korte termijn moeten er extra vluchten komen naar economisch relevante 

landen. Het maximaal aantal long-haul vluchten vanaf Heathrow moet worden 
verhoogd, en op Gatwick en Stansted moet efficiënter gebruik gemaakt gaan 
worden van de startbanen. Verder moeten de treinverbindingen naar de 
verschillende luchthavens verbeterd worden om zo meer passagiers en 
luchtvaartmaatschappijen aan te trekken. Op de lange termijn moeten er meer 
start en landingsbanen komen zodat het VK op economisch gebied kan concurreren 
met de rest van de wereld. Geschatte kosten:  

- 2e baan op Gatwick – £3-4 miljard 
- 2e baan Stansted    -  £5-9 miljard 
- 3e baan Heathrow   -  £14-17 miljard 

 

2.4 Havens  

 
Zo’n 95% van alle goederen die in het VK wordt geïmporteerd en geëxporteerd, 
worden vervoerd over zee. Verwacht wordt dat het aantal containers de komende 

jaren zal groeien van 7 miljoen naar 20 miljoen. De roll-on/roll-off (overslag) 
activiteiten zullen met zo’n 100% toenemen. Havens worden ook gezien als sleutel 
tot energielevering. De overheid wil bijdragen aan capaciteitsverbetering in de 
havens, met name door de toegankelijkheid te verbeteren. Private partijen beheren 
en investeren in de verdere ontwikkelingen van de havens, o.a. middels de 
volgende projecten;  

- Liverpool 2: verdieping en verbreding van de huidige haven, verbetering 

van de verbinding met Manchester 

- Ontwikkeling Port Salford: de eerste en enige tri-modale binnenlandse 
transporthub in het VK (road, rail en shortsea shipping)  

- Green Port Hull: de bouw van een nieuwe “groene” haven – de eerste main 
contractors in de komende weken worden aangekondigd maar daarna 
zullen tenders voor sub-contractors bekend worden gemaakt  

http://www.crossrail2.com/news/
http://hs2.org.uk/
http://peelports.com/liverpool2/about/fast-facts?return_url=/liverpool2
http://www.peel.co.uk/projects/portsalford
http://www.greenporthull.co.uk/what-is-green-port/
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2.5 Energie  

 

Goede energievoorzieningen zijn cruciaal voor een succesvolle economische groei 
en infrastructuur. Het upgraden en vervangen van de bestaande infrastructuur van 
elektriciteitscentrales, transmissie en distributie zijn noodzakelijk en zullen tot 2020 
ongeveer £110 miljard aan kosten met zich mee brengen. Ook zullen kool-, gas- en 
kerncentrales worden vervangen door een combinatie van duurzame energie, new 
nuclear power en fossiele brandstof centrales.  

- £3.8 miljard aan investeringen in offshore wind, waste & bio energie en 

energie efficiënte oplossingen door de Green Investment Bank. 
- Sinds de lancering zijn reeds 26 projecten tot stand gekomen.  

 
De Britse overheid is tevens actief bezig met het ontwikkelen van offshore 
windparken. De Nederlandse ambassade te Londen initieert diverse activiteiten om 
de Nederlandse sector hier bij te betrekken. Heeft u specifieke vragen m.b.t. de Off 
Shore Wind Energie sector, neemt u dan contact op met de ambassade.   

 

2.6 Flood defences  

 
Naar schatting bevinden ongeveer 5 miljoen huishoudens zich in een risico gebied 
voor overstroming  De overstromingen van afgelopen jaar hebben de Britse 
overheid wakker geschud en maatregelen worden genomen. Er is een toezegging 
gedaan van een investering van £2.3 miljard voor flood defences o.a. voor het 
ontwikkelen van een nieuw lange termijn plan.  
 

Vanuit de Nederlandse ambassade wordt momenteel extra aandacht aan deze 
sector geschonken. Voor meer informatie: 
http://unitedkingdom.nlembassy.org/key-topics/water-management    
 

2.7 Waste & Water  

 
EU regulatie maakt dat het VK anders om moet gaan met de huidige 
afvalverwerkingsmethoden. Meer aandacht komt er voor ‘waste-2-energy’ 

oplossingen. Daarnaast zijn de huidige drinkwatervoorzieningen achterhaald en 
vergen veel onderhoud. Alleen al in Londen schat men dat minstens 1/3e van de 
ondergrondse voorzieningen 150 jaar oud zijn.  
 
Londen  
Het Londense water en rioolnetwerk dateert nog uit de Victoriaanse tijd en is aan 
een drastische modernisering toe. Verder dwingen het groeiend aantal inwoners en 

strengere milieu eisen Londen tot een betere verwerking van het afval. Het gehele 
rioolnetwerk dient gereviseerd te worden door middel van de Thames Tideway 
Tunnel. Naar verwachting zal de bouw in 2016 beginnen en staat de oplevering 
gepland voor 2023. Geschatte kosten: £4,2 miljard 

 

2.8 Overige kansen  

 
Hieronder volgt een korte schets van kansen en ontwikkelingen die zich in 
aanverwante sectoren voordoen. 

2.8.1 Digitale communicatie  

 
Naar schatting is de digitale economie jaarlijks meer dan £120 miljard waard. Dit is 
bijna 8% van het GDP. Om de globale ontwikkelingen bij te houden en bij te dragen 
aan lokale economische groei, wordt het volgende geïnvesteerd:  

- £790 miljard aan overheidsinvesteringen om super snel breedband 
verbindingen te ontwikkelen door het gehele land.  

- Innovatiecompetitie van £10 miljoen voor oplossingen om de moeilijke 

gebieden in het VK te verbinden. 95 % van het land moet toegang hebben 
tot internet.  

http://www.greeninvestmentbank.com/
mailto:lon-ea@minbuza.nl
http://unitedkingdom.nlembassy.org/key-topics/water-management
http://www.thamestidewaytunnel.co.uk/
http://www.thamestidewaytunnel.co.uk/
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- £150 miljoen investering om 22 ‘super connected cities’ te creëren, 
waarvan £100 miljoen voor de 10 grootste (met een download snelheid van 

80-100 megabytes/seconde) 
- £150 miljoen aan investeringen om dekking van mobiele telefonie diensten 

te verbeteren  
- Het landelijk uitrollen van 4G diensten  

 

2.8.2 Huizenbouw  

 
De afgelopen vijf jaar is de markt voor huizenbouw en huisvesting onzeker geweest 
in het VK. Door de verslechterde economie waardoor het moeilijker was om een 
hypotheek te krijgen, kozen mensen eerder voor het renoveren van hun huidige 
huis dan voor het kopen van een nieuw huis. Er waren vooral veel kleine bedrijven 
die zich meer gingen richten op renovatie en reorganisatie.  

 

Door initiatieven van de overheid is deze markt weer aan het aantrekken. De 

huizenprijzen stijgen, net als het aantal goedgekeurde hypotheken. De regering 

heeft onder andere toegezegd om vanaf 2015-16 £3 miljard te gaan investeren in 

huisvesting, wat moet bijdragen aan de bouw van meer dan 200.000 huizen per 

jaar. Verwacht wordt dat dit vooral geïnvesteerd zal worden in een groter aanbod 

van huisvesting om de verhoogde vraag tegemoet te komen. De omzet van de 

totale markt wordt de komende vijf jaar verwacht te stijgen met 4.4% tot £64,6 

miljard. Een overzicht van de belangrijkste stimuleringsmaatregelen is te vinden op 

de volgende link; 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-

papers/SN06416/stimulating-housing-supply-government-initiatives 

 

De British Standard Institution werkt momenteel aan nieuwe “standards” om 

nieuwe gebouwen “flood-proof” te maken. Zie ook; BS 85500 Guide to improving 

the flood performance of new buildings - Floodresilient construction 

 
De overheid probeert buitenlandse partijen aan te trekken om samen te werken 
met lokale Britse partijen grote huizenprojecten te ontwikkelen, o.a. via de 

Regeneration Investment Organisation.  
 

2.8.3 Ontwikkeling distributiecentra 

 
Uitbreiding en verbetering van het bestaande wegen en spoornet vragen tevens om 
de ontwikkeling van nieuwe distributiecentra door het gehele land. Hier is vooral de 
private sector bij betrokken. Zo heeft Peel Port Groups een 50 jarige strategie 
ontwikkeld voor 50 projecten met een totaalinvestering van £50 miljard (o.a. 
Mediacity Manchester, Liverpool 2 en Port Salford maken hier onderdeel van uit).  

 

 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN06416/stimulating-housing-supply-government-initiatives
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN06416/stimulating-housing-supply-government-initiatives
http://standardsdevelopment.bsigroup.com/Home/Committee/50207902
http://standardsdevelopment.bsigroup.com/Home/Committee/50207902
https://www.gov.uk/government/publications/regeneration-projects-in-the-uk-investment-opportunities
http://www.peel.co.uk/projects/peellogistics
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3 Hoe werkt de markt  

De belangrijkste opdrachtgevers vanuit de overheid zijn Department for Transport, 
Infrastructure UK, en lokale overheden die veel uitbesteden aan publieke 
(uitvoerings-)organisaties, zoals de Highways Agency, Transport  for Londen, 
Network Rail en HS2 ltd.  

 
Alle overheidsprojecten en bijbehorende tenders boven de £10.000 zijn openbaar 
en te vinden via https://www.gov.uk/contracts-finder . Tevens dienen alle 
overheidsprojecten boven een bepaald bedrag via het “Official Journal of the 
European Union” (OJEU) worden aangekondigd, welke terug te vinden zijn op de 
Europese tenderwebsite TED.   

 
Op de Infrastructure Planning Portal is te zien welke plannen nog goedgekeurd 

dienen te worden, alvorens contracten worden uitgeschreven.  
 
CompeteFor is een website bedoeld voor opdrachtgevers en uitvoerders (buyers en 
suppliers) om elkaar te vinden en de opdrachtgevers te helpen bij het opstellen van 
een shortlist van suppliers, welke vervolgens via normale tenderprocedures kunnen 

meedingen voor contracten. Competefor is in het leven geroepen voor de 
Olympische Spelen in 2012, maar wordt nu nog steeds gebruikt voor bijvoorbeeld 
Crossrail.  
 
Voor veel kleinere contracten voor constructiewerkzaamheden maken veel 
opdrachtgevers ook gebruik van de betaalde website 
http://www.constructionline.co.uk/static/.  

 
In het VK geldt dat veel van de projecten door private partijen worden ontwikkeld 
en uitgevoerd en deze zelf tenders uitzetten voor onderdelen van de 

werkzaamheden.  Deze zijn te vinden via portals zoals Tenders Direct en Tender 
Alerts. Veelal vinden tenders voor de private sector ook plaats via “word-of-mouth” 
en hiervoor is het zeer belangrijk een netwerk in het VK te hebben om van het 

laatste nieuws op de hoogte te blijven. Het optreden als subcontractor voor deze 
verschillende projecten is juist interessant voor Nederlandse bedrijven actief in de 
sector. De aanbesteding/tenderprocedures verschillen per subsector, evenals de 
spelers en de speelvelden.  
 
Bij voldoende interesse vanuit het Nederlandse bedrijfsleven zullen de Ambassade, 
RVO.nl en NBSO de voor u de meest relevante spelers en tenders nader in kaart 

brengen. We zullen hiermee inzicht verschaffen over de wijze waarop u het beste 
kunt meedingen op de Britse markt en hier desgewenst ondersteunende activiteiten 
voor organiseren. We vernemen graag van u in welke subsectoren en/of projecten 
u geïnteresseerd bent.     
 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport/about
https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-uk/about
https://www.gov.uk/find-your-local-council
http://www.highways.gov.uk/specialist-information/
http://tfl.gov.uk/travel-information/improvements-and-projects/
http://www.networkrail.co.uk/about-us/
http://www.hs2.org.uk/about-hs2-ltd
https://www.gov.uk/contracts-finder
http://www.ojeu.eu/
http://www.ojeu.eu/
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://infrastructure.planningportal.gov.uk/projects/
https://www.competefor.com/
http://www.constructionline.co.uk/static/
http://www.tendersdirect.co.uk/
http://www.tenderalerts.co.uk/
http://www.tenderalerts.co.uk/
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4 Kansen voor Nederlandse ondernemers  

Hoewel de Britse markt beschikt over veel aanbieders, is er voldoende ruimte voor 

Nederlandse bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Er is met name veel 

vraag naar innovatieve en kostenbesparende diensten, technologieën en producten 

en er ligt een grote nadruk op sustainable building en construction; terreinen waar 

Nederlandse bedrijven sterk in zijn.  

 

Enkele voorbeelden van producten, diensten en werkzaamheden waar vraag naar 

is;  
o Building services 
o Construction management 
o Contractors 
o Design 

o Engineering 
o Equipment/materials provision 
o Ground investigations 
o Logistics 
o Maintenance 
o Operation 

o Research 
o Systems integration 
o Utilities or waste management 

 
 
Bij voldoende interesse vanuit het Nederlandse bedrijfsleven zullen de Ambassade, 
RVO.nl en NBSO nader in kaart brengen welke kansen er precies zijn voor 

Nederlandse bedrijven. Om dit zo gericht mogelijk te kunnen achterhalen, 
vernemen we graag meer informatie over uw bedrijfsactiviteit.  
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5 Belangrijke websites  

Hieronder volgt een overzicht van de websites van belangrijke branche 

verenigingen en organisaties, rapporten, tenders en contracten, evenals een totaal 

overzicht van de genoemde projecten.   

5.1 Branche Organisaties  

 

Construction Equipment Association (CEA)  www.coneq.org.uk/    

Airport Infrastructure for a Future Britain  www.runwaysuk.com/   

Association for Consultancy and Engineering  www.acenet.co.uk/   

The Civil Engineering Contractors Association   www.ceca.co.uk/  

Construction Products Association   www.constructionproducts.org.uk/  

Institution of Civil Engineers    www.ice.org.uk/   

Engineering Construction Industry Association  www.ecia.co.uk/pages/index.cfm  

Construction Industry Council   www.cic.org.uk/   

UK Constructors Group UKCG    www.ukcg.org.uk/   

British property federation    www.bpf.org.uk/en/index.php   

Britpave (Cementitious Paving Association) www.britpave.org.uk/   

Telecommunications Industry Association www.tiaonline.org/   

5.2 Publieke (overheids) organisaties  

 

Department for Transport  

www.gov.uk/government/organisations/department -for-transport/about   
Infrastructure UK 
www.gov.uk/government/organisations/ infrastructure-uk/about  

Highways Agency 
www.highways.gov.uk/roads/  

Transport for London 
www.tfl.gov.uk/info-for/suppliers-and-contractors/  
Transport for Greater Manchester 
www.tfgm.com/Corporate/Pages/business.aspx  
Network Rail  
www.networkrail.co.uk/tender-opportunities/  

HS2 ltd 
www.hs2.org.uk/about-hs2-ltd/working-with-hs2-ltd  

Building Regulations Advisory Comm  

www.gov.uk/government/organisations/ building-regulations-advisory-committee   

Regeneration Investment Organisation  

Regeneration Investment Organisation 

 

5.3 Rapporten & publicaties  

 
National Infrastructure Plan 2013 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/26
3159/national_infrastructure_plan_2013.pdf     

National Infrastructure Pipeline 

https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-pipeline-2014 

One North  

http://www.manchester.gov.uk/downloads/download/5969/one_north  

Love Cycling Go Dutch  

http://unitedkingdom.nlembassy.org/key-topics/cycling      

Road Taskforce 
http://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/planning-for-the-

future?intcmp=2688  

Flood defences 
http://unitedkingdom.nlembassy.org/key-topics/water-management   

 

http://www.coneq.org.uk/
http://www.runwaysuk.com/
http://www.acenet.co.uk/
http://www.ceca.co.uk/
http://www.constructionproducts.org.uk/
http://www.ice.org.uk/
http://www.ecia.co.uk/pages/index.cfm
http://www.cic.org.uk/
http://www.ukcg.org.uk/
http://www.bpf.org.uk/en/index.php
http://www.britpave.org.uk/
http://www.tiaonline.org/
http://www.gov.uk/government/organisations/department%20-for-transport/about
http://www.gov.uk/government/organisations/%20infrastructure-uk/about
http://www.highways.gov.uk/roads/
http://www.tfl.gov.uk/info-for/suppliers-and-contractors/
http://www.tfgm.com/Corporate/Pages/business.aspx
http://www.networkrail.co.uk/tender-opportunities/
http://www.hs2.org.uk/about-hs2-ltd/working-with-hs2-ltd
http://www.gov.uk/government/organisations/%20building-regulations-advisory-committee
https://www.gov.uk/government/publications/regeneration-projects-in-the-uk-investment-opportunities
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263159/national_infrastructure_plan_2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263159/national_infrastructure_plan_2013.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-pipeline-2014
http://www.manchester.gov.uk/downloads/download/5969/one_north
http://unitedkingdom.nlembassy.org/key-topics/cycling
http://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/planning-for-the-future?intcmp=2688
http://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/planning-for-the-future?intcmp=2688
http://unitedkingdom.nlembassy.org/key-topics/water-management
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5.4 Tender & planning portals  

 

Infrastructure Planning Portal  

infrastructure.planningportal.gov.uk/  

Contracts Finder (Engeland) 

www.contractsfinder.businesslink.gov.uk/   

Competefor 

www.competefor.com/  

Sell2Wales (Wales)  

www.sell2wales.gov.uk/   

Public Contracts (Scotland):  

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Default.aspx  
Official Journal of the European Union 
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do   

Public Tenders.net  (TED) 

www.publictenders.net/   

Tenders Direct   

www.tendersdirect.co.uk/   

Tender Alerts 

www.tenderalerts.co.uk/  

Highways Agency Tender Portal  

highways.bravosolution.co.uk/web/login.shtml   

Network Rail Tender Opportunities 

www.networkrail.co.uk/tender-opportunities    

Construction Online 

www.constructionline.co.uk/static/  

 

5.5 Projecten  

 

Silvertown Tunnel   

consultations.tfl.gov.uk/rivercrossings/cc90b4dd  

Totaal overzicht London  

www.newlondonarchitecture.org/projects_list.php? status=under_construction 
Crossrail      
www.crossrail.co.uk/suppliers/  
Thames Link Programme: 
www.networkrail.co.uk/aspx/1542.aspx  
HS2  

http://www.hs2.org.uk/press/hs2-ltd-invites-potential-suppliers-for-views-on-
procurement  
Thames Tideway Tunnel  
www.thamestidewaytunnel.co.uk/procurement 
Nine Elms:  

www.nineelmslondon.com/business  

Crossrail 2  

http://crossrail2.co.uk/  

Liverpool 2 

http://peelports.com/liverpool2/about/fast- facts?return_url=/liverpool2  

Port Salford 

www.peel.co.uk/projects/portsalford  
Green Port Hull  

www.greenporthull.co.uk/what-is-green-port/  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://infrastructure.planningportal.gov.uk/
http://www.contractsfinder.businesslink.gov.uk/
http://www.competefor.com/
http://www.sell2wales.gov.uk/
http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Default.aspx
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.publictenders.net/
http://www.tendersdirect.co.uk/
http://www.tenderalerts.co.uk/
https://highways.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
http://www.networkrail.co.uk/tender-opportunities
http://www.constructionline.co.uk/static/
https://consultations.tfl.gov.uk/rivercrossings/cc90b4dd
http://www.newlondonarchitecture.org/projects_list.php?%20status=under_construction
http://www.crossrail.co.uk/suppliers/
http://www.networkrail.co.uk/aspx/1542.aspx
http://www.hs2.org.uk/press/hs2-ltd-invites-potential-suppliers-for-views-on-procurement
http://www.hs2.org.uk/press/hs2-ltd-invites-potential-suppliers-for-views-on-procurement
http://www.thamestidewaytunnel.co.uk/procurement
http://crossrail2.co.uk/
http://peelports.com/liverpool2/about/fast-%20facts?return_url=/liverpool2
http://www.peel.co.uk/projects/portsalford
http://www.greenporthull.co.uk/what-is-green-port/
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6 Interessante Beurzen  

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste beurzen en congressen die op 

korte termijn plaats vinden en betrekking hebben op de ontwikkelingen in de 

sector. Om de kansen voor de Nederlandse sector nader in kaart te brengen zullen 

vertegenwoordigers van de Ambassade, RVO.nl en NBSO aanwezig zijn bij een 

gedeelte van deze activiteiten. Indien u zelf geïnteresseerd bent in deelname, 

verzoeken wij u dit bij ons aan te geven zodat we de mogelijkheden tot 

(collectieve) deelname nader kunnen onderzoeken;  

 

Oktober 

17 (Londen) en 23 (Manchester): High Speed 2 Supply Chain Conference - 

http://www.hs2.org.uk/events/supplychainconference2014  

 

November 

5-6 november: Road Expo Scotland  

http://www.road-expo.com/  

 

24 november: UK infrastructure investor roundtable event  

 http://infrastructureinvestor.uk/ 

 

27 november: CompeteFor Supply Chain Summit  

https://www.competefor.com/supply-chain-summit/  

 

29-29 november: Engineering & construction recruitment exhibition  

https://www.engineerjobs.co.uk/engineering-exhibitions  

 

December 

4-5 december: Future Intelligent Cities  

http://conferences.theiet.org/future-cities/about/index.cfm  

 

2015  

3-5 maart: Ecobuild   

http://www.ecobuild.co.uk/  

 

21-23 april: Traffex   

http://2013.traffex.com/content  

 

2-4 juni: Plant Worx   

http://www.plantworx.co.uk/  

 

18-19 juni: London Build 2015   

http://www.londonbuildexpo.com/  

 

September 2015:  British Tunnelling Society Conference and Exhibition  

http://www.btsconference.com/content  

 

Overige  

De Construction Industry Council organiseert regelmatig relevante activiteiten. Kijkt 

u voor een overzicht op http://www.cic.org.uk/events/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hs2.org.uk/events/supplychainconference2014
http://www.road-expo.com/
http://infrastructureinvestor.uk/
https://www.competefor.com/supply-chain-summit/
https://www.engineerjobs.co.uk/engineering-exhibitions
http://conferences.theiet.org/future-cities/about/index.cfm
http://www.ecobuild.co.uk/
http://2013.traffex.com/content
http://www.plantworx.co.uk/
http://www.londonbuildexpo.com/
http://www.btsconference.com/content
http://www.cic.org.uk/events/
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