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Bouwfonds IM is een innovatieve Europese ‘real asset’  investment manager  

 

• € 6.2 miljard assets onder beheer 

 

• € 2.7 miljard institutioneel vermogen  

onder beheer 

 

• Activiteiten in 13 landen in Europa 

 

• Dedicated teams ondersteund door lokale 

kantoren in Hoevelaken (HQ), Amsterdam,  

Berlijn, Parijs, Polen en Roemenië 

 

• AIFMD Compliant 

 

• Onderdeel van de Rabobank 



Bouwfonds IM richt zich op vijf sectoren 

 

Commercieel  

Vastgoed Woningen 
Parkeer- 

garages 

Communicatie 

infrastructuur 

Landbouw & 

boerderijen 

1 2 3 4 5 



Communicatie Infrastructuur Fonds  

Bouwfonds Investment Management is  

een onafhankelijke digitale communicatie  

infrastructuur fonds beheerder, die de 

belangen vertegenwoordigt van grote 

institutionele beleggers en kapitaal 

verstrekkers 
 

 

• Beheerd vermogen:  800 mln Euro 

 

• Ervaring:  >10 jaar in communicatie  

  infrastructuur projecten 

 

• Ons team:  12 investment professionals 

Investeerders en kapitaalverstrekkers  

Data Centers - Mobiele communicatie torens - Vast breedband 



Onze ervaring in het publieke domein 

 

  
 

Collectief vastgoed 

fonds 27 gemeenten 

  
 

Uitbreiding in herbouw 

van vastgoed met 600 

gemeenten 

  
 

Investeringen in data 

centers, mobiele 

communicatie torens & 

zendmasten en vaste 

breedband  

infrastructuur  

  
 

Publieke communicatie 

infrastructuur investeringen / 

digitalisering van steden 2.0 

/ focus op buitengebieden. 

Interesse bij bouwfonds IM 

investeerders in duurzame 

‘smart city’ kansen  

in Nederland 
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Agenda 

Introductie Bouwfonds IM / CIF 

Visie: van lichtmast naar Smart City 

Samenvatting & conclusies 

Vragen 



Technologie trends die ons allemaal (gaan) raken 

  

Alles is  

verbonden  

met Internet 

Alles in  

de ‘Cloud’ 

Alles wordt  

Software 

Informatie 

 & Media via  

ieder 

scherm 

Overal  

Sensoren 

Virtual  

Reality 

Augmented  

Reality 

Kunst-

matige  

Intelligentie 

Zelf-

rijdende  

Voertuigen 

Bots &  

Robots 

Blockchain 

Security & 

Privacy 

Connectiviteit Data 



‘Internet of Things’: alles verbonden, overal sensoren, juist ook in het publieke domein 

1 MLD 

22 MLD 

50 MLD 

1992 2016 2020 



Technologie op zich is géén differentiator:  

• ‘Het komt er toch’ (lage kosten, brede beschikbaarheid) 

• We gebruiken allemaal dezelfde technologie van dezelfde leveranciers 

 

Nieuwe technologie: bedreigingen én kansen 

✗ 



Technologie is wel de grote ‘enabler’ voor:  

• Het verlagen of vernietigen van toetredingsdrempels 

• Het ontketenen van enorme creativiteit 

• Business model verandering 

 

 

Nieuwe technologie: bedreigingen én kansen 

✓ 



Nieuwe technologie: bedreigingen én kansen 

Nieuwe technologieën bieden dus zowel kansen (nieuwe markten, partnerships, efficiëntie, etc.) 

                 als bedreigingen (‘disruptie’, nieuwe toetreders, etc.) 

 

Er is een digitale infrastructuur (‘platform’) nodig om te kunnen beginnen  

met innoveren, producten en diensten bouwen, partnerships te ontwikkelen, etc. 



Wat is een Smart City?   

Die plekken die investeren in menselijk 

& sociaal kapitaal, maar ook in 

traditionele (transport) en  

moderne (communicatie) infrastructuur 

die duurzame economische groei voedt 

en tot een hoge kwaliteit van leven 

leidt, met verstandig management  van 

natuurlijke grondstoffen door een 

deelnemende overheid. 

 



Wat maakt een City Smart? 

Economie 

Mobiliteit 

Omgeving 

Mensen 

Wonen / leven 

Besturing 
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Ondernemend, start-ups,  

cross-overs, sterke innovatie 

Verkeer- en parkeer-management 

Klimaat neutraal  

Efficiënte processen  

en digitale toegang 

Data management voor veiligheid 

en leefkwaliteit  

Digitale communicatie,  

grote openheid 
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SMART 

Open digitale communicatie infrastructuur 

De Smart City kan niet zonder investeringen in een digitale communicatie infrastructuur 

Open toegang: 

• De infrastructuur ‘backbone’ voor Smart City staat open voor 

dienstenontwikkeling met en door meerdere partners 

 

 

‘Next generation’ hybride communicatie infrastructuur: 

• Glasvezel: toekomstvast & schaalbaar ‘vast’ netwerk 

• Mobiel: 4G/5G en WiFi toegangspunten 

+ 



Bestaande objecten in het publieke domein spelen een cruciale rol 
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Smart Public Hub: meerdere publieke assets zijn cruciaal 

als ‘knooppunt’ tussen de digitale infrastructuur en toepassingen   

SMART 

Publieke domein 
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Open digitale communicatie infrastructuur 



De lichtmast als knooppunt van de Smart City  

Smart Public Hub: de lichtmast als drager  

van slimme technologie wordt het knooppunt  

voor de Smart City 
  

• Fijnmazigheid: 3,5 miljoen lichtmasten in 

Nederland 

 

• Voorzien van elektriciteit 

  

• Altijd dicht bij communicatie infrastructuur 

 

• Hoogte: maakt het geschikt voor antenne-,  

camera- en meetopstellingen 

 

• Modulariteit: fysiek uit te breiden met  

apparatuur, sensoren, etc. 



Smart City: kansen in het publieke en private domein 

 

De lichtmast met nu alleen een lichtfunctie, kan worden omgezet 

in een slim knooppunt met meerdere toepassingen 

 
 

Dit levert vele nieuwe mogelijkheden op: 

1. Nieuwe toepassingen 

2. Nieuwe partnerships 

3. Nieuwe business modellen 

4. Financiële verbeteringen 



Smart Public Hub: voordelen voor gemeenten 

1. Nieuwe toepassingen 
 

• Mobiliteit 

• Veiligheid 

• Milieu & duurzaamheid 

• Afvalbeheer 

2. Nieuwe Partnerships 
 

• Publiek én Privaat 

• Gevestigde partijen én 

Start-ups 

• Korte- én lange-termijn 

investeerders 

• Infrastructuur- én 

Dienstenleveranciers 

3. Nieuwe Business 

Modellen 
 

• Van bezit naar gebruik 

• Gedeelde opbrengsten 

tussen deelnemers aan de 

Smart City 

• Ondernemersklimaat 

stimuleert meer innovatie 

4. Financiële 

verbeteringen 
 

• Assets van de balans 

• Van éénmalige investering 

naar voorspelbare 

operationele kosten 

• Groei van bedrijvigheid, 

werkgelegenheid en 

investeringen 



1. Nieuwe toepassingen: waarde propositie straatverlichting 

Van enkelvoudige toepassing als 

straatverlichting, naar slim publiek 

knooppunt met meervoudige 

toepassingen 

Fiber 



2. Nieuwe partnerships: Smart Public Hub als verbindende factor 

Open digitale communicatie infrastructuur 

Geen enkelvoudige maar meervoudige oplossingen, door publiek-private samenwerking 



3. Nieuwe business modellen: Smart City partner raamwerk 

Bouwfonds IM 

Publieke & private 

huurders 

Technologie & Service 

partners 

• Meervoudige toepassingen: 

Slimme verlichting, 

Telecommunicatie, Laad-

oplossingen elektrische auto’s 

• Gedeelde opbrengsten 

• Lange Termijn focus 

• Toegang tot kapitaalmarkt 

• Maximale benutting o.b.v. open 

infrastructuur 

• Onafhankelijk & neutraal 

• Gedeelde opbrengsten 

 

 

• Infrastructuur losgekoppeld van 

diensten 

• Best-in-class technologie partners 

• Gedeelde opbrengsten 

• Open digitale infrastructuur 

• Van investeren naar gebruik van diensten 

• Gedeelde opbrengsten 

Smart City 

huurovereenkomsten leverancier-/partnerovereenkomsten 
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4. Financiële voordelen  

• Assets van de balans 

 

• Geen investeringsbudget maar 

operationele kosten 

 

• Gedeelde opbrengsten 

 

• Gemeenschappelijk belang om  

de benutting te verhogen 

 

• De stad/regio trekt meer bedrijven  

en inwoners 
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Waarom wilt u dit als gemeente? 

Gemeenten 
 

• Multifunctioneel gebruik van objecten in het publieke domein: 

die gaan bijdragen aan de stad en worden daarmee meer relevant 

• Van bezit naar gebruik: de gemeente kan diensten afnemen, i,p.v. 

zelf investeren en operationeel beheren 

• Betere leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad: 

hoogwaardige Smart City infrastructuur vergroot daarmee 

aantrekkingskracht op bedrijven en inwoners 

• Duurzaamheid: nieuwe toepassingen ondersteunen het behalen 

van duurzaamheidsdoelstellingen, o.a. op het gebied van 

energiebesparing en luchtkwaliteit 

• Behoud van regie over de buitenruimte: het gebruik van 

lichtmasten als technologiedrager geeft de gemeente grip op de 

publieke ruimte en directe betrokkenheid bij de mogelijkheden die 

Smart City infrastructuur biedt 



Waarom willen Bouwfonds en partners dit? 

Bouwfonds IM en partners 
 

• Duurzame investeringen die passen bij lange termijn horizon 

van pensioenfondsen 

• We innoveren en leren samen met de gemeenten en 

vooruitstrevende technologie partners 

• Schaalvoordelen worden mogelijk door het multifunctionele 

gebruik van objecten in de publieke ruimte 

• In een open en neutraal model waar alle partijen voordeel 

hebben bij maximale benutting 



Waarom willen we dit?  

Bouwfonds IM en partners kunnen de ‘Smart City’ voordelen realiteit maken. 

 

We praten graag met u verder 

over hoe dit zou kunnen werken in uw situatie. 
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Vragen? 



“If you want to go fast, go alone, 
  

If you want to go far go together” 



Dank voor uw aandacht 



Comparing Smart City initiatives: mainly vertical pilots, the first horizontal model in Den Haag 

• We do not see horizontal ‘platform’ play, with an open business model and partnerships to deliver 

modular solutions 

Copenhagen Barcelona Amsterdam Eindhoven Den Haag 

 Integrated platform V V V 

 Replicable V V V 

 Open V 

 Public space V V V V V 

 Modular functionality V V 

 Scalable V 

Limited use of existing 

public space. 

Smart lighting in a number 

of separated pilots. 

 

‘Lighting Metropole’ 

is an integrated 

collaboration with 

24 partners (LED on 

20k lighting points). 

Existing public space 

well used, lampposts 

equipped with very 

limited functions. 

Wide variety of 

initiatives through 

partners. 

Limited integration. 

Modular lampposts, open 

to all applications and 

organisations: ‘Living 

Lab’ innovation. City as 

concessionaire . 

Bouwfonds IM is intended financing partner in the city of Den Haag Smart City initiative, 

the first truly open and ‘horizontal’ approach based on the lamppost as Smart Public Hub 



Bouwfonds works closely together with a complementary set of industry-leading partners 


