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Adviesbureau’s, elektrotechnische bedrijven, 
leveranciers en vernieuwing bouw 

Doel Zero Energy tunnel  

Het huidige energie-
verbruik in de tunnel 
onderzoeken 
 

Innovatie oplossingen 
onderzoeken om ervoor 

te zorgen dat de tunnel 
milieuvriendelijk wordt 
 

 

Op zoek naar 
oplossingen om het 

energieverbruik in de 
tunnel te verlagen 

Tot stand brengen van de 
bi-directionele energie-
stroom tussen de tunnel 
en het middenspannings-
net 
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Duurzame energieopwek-
king en energieopslag 
ontwikkelen 

Zero Energy Tunnel 
(concept) ontwerp 
presenteren 

Technische vermogens 

Gebaseerd op de gemiddelde data  van de Drechttunnel, Heinenoordtunnel,  Beneluxtunnel, 
Coentunnel [Oost 2] 

Reductie energieverbruik 

Verlichtingssysteem 

Luchtkwaliteit 

Electrostatische precipitator 

Corona Plasma 

Filter technologie 

Energieopslag 

Thermische – Elektrische 
energie-opslag 

UPS (no-break) 

Energy Efficiency 

Warmte recirculatie en herstel 

Duurzame energie 
generatie 

Windenergie 

Zonne-energie 

Kader- en systeemaspecten 

Verlichtingssysteem 

LED verlichtingssysteem HPS verlichtingssysteem 

 Houd acceptabele luchtkwaliteit in de tunnel door luchtsnelheid 
 Voorkom rookverspreiding stroomopwaarts van de brand 
 
 

Ventilatiesysteem 
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Luchtkwaliteit binnen- en buiten de tunnel 

 Elektrostatische precipi-
tator (PM) 

 Corona plasmatechnologie 
(PM, NOx) 

 Mechanische filters en 
adsorptiesystemen (PM, 
NOx) 

Meestal gebruikt in het huidige 
tunnelontwerp (batterij UPS) 

Rotatiesysteem bestaat uit (1) vliegwiel, (2) Pony Motor, (3) inductiekoppeling, (4) 
wisselstroomdynamo gemonteerd op solide basis 

Hoge vermogensdichtheid 

Hoge energiedichtheid 

Geen capaciteitsverlies,  

Geen periodiek onderhoud nodig 

Korte oplaadtijd 

Schaalbare technologie en universele   

   lokalisatie 

Milieuvriendelijke materialen, lage milieu-impact 

Vliegwiel energieopslag 

Vliegwiel vs. batterij 

Uninterruptable Power Supply (UPS) 

Warmteafvoer 

 

 

Warmteafvoer 

Verwarmde 

lucht 

recirculatie 

2e buis 

1e buis 

Industrie 

Warmwater 

voorziening 

Intern gebruik 

(kantoorverwar-

ming) Thermische 

energieopslag 

Temperatuurverhoging 
in de tunnel, 3-4oC 

Geschat ontrekbaar 
thermisch vermogen is 0,9 
MW 

Luchtreinigingsinstallatie 

Warmterecuperatie 
Systeem werkt 8 uur per 
dag. 
 

De warmte recirculatie en recuperatie-unit kan alleen 
samen geïnstalleerd worden met luchtreiningstechnologie. 
Anders zou de emissieconcentratie in de tunnel stijgen. 
 

Hergebruik van warmte 

Hernieuwbare energieopwekking  

Windturbine 0.5 MW 
Kostenberaming voor aankoop & 

installatie: 900 – 1150 €/kW  
“The Europian Wind Energy Association,” 2012 
 

Terugverdientijd 2 x 0.5MW turbines 

ligt tussen 8 -10 jaar (inclusief 

Stimulering Duurzame Energie-

productie grant) 

 

Veronderstelling: kosten aankoop 

elektriciteit is 0,11 € / kWh en neemt 

toe voor 3% per jaar 

 

Terugverdientijd is exclusief de ener-

gieverkoop terug naar het externe 

elektriciteitsnet 
 

 

 

 

 

Opwekking hernieuwbare energie 
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PV installatie 
Bezet gebied: 1.000 m2  

 

Gemiddeld vermogen 0.06 MW 

Jaarlijkse energieopwekking 1050 MWh   

 

Kostenraming aankoop:  

1500 – 3000 €/kWp  
(“Green Rhino Energy”; “Affordable-Solar.”) 

 

Terugbetalen ligt gemiddeld tussen de 

19 - 55 jaar 
(inclusief Stimulering Duurzame Energieproductie grant) 

 

Veronderstelling: kosten elektrische 

aankoop is 0.11€/kWh en neemt 3% per 

jaar toe 
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Werkprincipe energieopslag waterstof 

Voordelen:  

Emissievrije energieopslag 

Kan worden gebruikt als brandstof 

Nadelen: 

Kapitaalkosten 

Technologie is nog niet volwassen genoeg 

Energieopslag in tunnelmodel 
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Zero Energy Tunnel ontwerp 

Typische ‘Nederlandse’ tunnel: 1 km, 2 tunnel buizen en éénrichtingsverkeer, doorsnede van één 
tunnelbuis 75m2 

Windturbines/PV 
systemen  

UPS/backup 
generator 

Naar/van grid Consumptie 

Grid Tunnel 

Thermischie 
energieopslag 

Elektrische 
energieopslag 

Next step Zero Energy tunnel 

Wie doet er mee? En neemt ook 

de next step! 

Verbreden en behouden 
van kennis in Nederland, 
duurzaam, minder milieu- 
belastend, draagt bij aan 
mogelijkheid tot export van 
kennis en/of oplossingen  
 
Klaar voor de toekomst 
met een groot maatschap-
pelijk belang! 


