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PROJECTPLAN ENERGIEREDUCTIE TUNNELS . 5 SPOREN, 1 DOEL 
VERSIE 3TU-VERBAND 2 SEPTEMBER 2015 
 
 
INLEIDING 
RWS heeft, om haar beleidsdoelstellingen op het gebied van CO2-reductie te halen, een grote 
opgave: 20% reductie van het stroomgebruik in 2020 ten opzichte van 2009.  
Tunnels zijn energieslurpers die een bovenmatige invloed hebben op het stroomverbruik van het 
gehele areaal van RWS.   RWS heeft de ambitie uitgesproken dit probleem te agenderen en aan te 
pakken. De energiebehoefte van tunnels (alle bestaande en nieuwe) zou daartoe maar liefst 48% 
lager moeten zijn dan volgens de huidige methodes van aanleg, beheer en onderhoud bereikt wordt.   
 
Het COB (een kennisnetwerk van alle opdrachtgevers, -nemers en kennisinstituten die iets met 
ondergronds bouwen te maken hebben, zie www.cob.nl)  heeft met de formulering van het 
ambitiedocument ‘de duurzame tunnel’  energiereductie als een van de speerpunten geformuleerd. 
Samen met het netwerk van het COB willen we toewerken naar een energieneutrale tunnel 
(langetermijn visie).  
 
ACHTERGRONDEN EN AANLEIDING 
 
1. RWS en andere overheden halen hun beleidsdoelstellingen niet 
Op basis van recent onderzoek is gebleken dat inzake het gehele areaal van RWS er een forse groei 
(54%) van het stroomverbruik ten opzichte 2012 heeft plaats gevonden, voornamelijk veroorzaakt 
door tunnels. De voorspelling sis dat deze trend zich door zet tot ver na 2020.  Zelfs met realisatie 
van het maximaal technisch energiebesparingspotentieel van alle objecten in het areaal is het niet 
haalbaar om de 20% reductie (beleidsdoel) te behalen vanwege de autonome groei. Dit vraagstuk is 
niet exclusief voor RWS. Ook ProRail, gemeenten en provincies hebben beleidsdoelstellingen op het 
gebied van energie en ook zij zullen die beleidsdoelstelling niet halen als tunnels niet volwaardig 
worden meegenomen in de transitie naar energiereductie. 
 
2. Nieuwe tunnels en renovatieprojecten tot 2025 . 
Het denken in lifecycle costs is ook voor tunnels (net als bij alle overige infra-objecten) een steeds 
belangrijker uitgangspunt voor aanleg en renovatie , beheer en onderhoud geworden. Voor wat 
betreft tunnels hebben we hier echter te maken met een relatief onbekend aandachtsgebied. Maar 
gezien de veelheid aan tunnelprojecten die er aan komen en de mate van volwassenheid die 
tunnelprojecten nu bereikt hebben (mede met dank aan de LTS) is de tijd rijp om dit onderwerp op 
de agenda te krijgen.  
 
3. Het onderwerp staat in Europa al op de agenda 
De hoge energiebehoefte van tunnels is geen exclusief Nederlands, maar ook een Europees 
probleem. Daarom zal dit jaar een Europees project van start gaan (CEDR REETS)  om te komen tot 
een maatregelencatalogus om alle beschikbare energiereducerende maatregelen te verzamelen. 
Deze maatregelencatalogus zal gebruikt worden door alle nationale wegbeheerders in Europa 
(vergelijkbaar met een Eurocode-document). De opdracht tot het maken van deze catalogus is op 
initiatief van Noorwegen reeds gegund aan een consortium van partijen uit Engeland en uit 
Oostenrijk.  
 

http://www.cob.nl/
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Voor RWS en het netwerk van het COB is het belangrijk: 
1. De aanwezige kennis en ervaring vanuit Nederland (zowel vanuit og als on) aan te leveren 

aan deze maatregelencatalogus. 
2. Ervoor zorg te dragen dat de kwaliteit van de catalogus hoog is (dwz op draagvlak van alle 

gebruikers aan zowel og als on-zijde mag rekenen). 
3. Ervoor te zorgen dat de output passend is bij de Nederlandse wetgeving en de Landelijke 

Tunnelstandaard en de Nederlandse situatie, zowel voor spoor- als wegtunnels, maar ook 
voor tunnels die niet vallen onder de LTS. 

  
4. Er is meer proven technology beschikbaar buiten Nederland dan nu in de LTS staat 
Kennisdragers (marktpartijen) binnen dit vakgebied geven allen aan dat ze bij tunnelprojecten in het 
buitenland technieken cq instrumenten gebruiken die interessant zijn vanuit het perspectief van 
energiereductie. Op dit moment zijn die instrumenten nog niet toepasbaar bij Nederlandse projecten 
omdat ze niet passen binnen de LTS. Het is opportuun om een inventarisatie te maken van kansrijke 
instrumenten en de stappen die gemaakt zouden moeten worden om deze instrumenten wel te 
laten passen binnen de LTS. 
 
5. De huidige contracteisen op het gebied van energiereductie levert onvoldoende op 
Op dit moment wordt energie soms in contracteisen opgenomen maar RWS constateert dat het 
rendement hiervan niet voldoende hoog is. Het uitgangspunt “leg de energierekening bij de 
opdrachtnemer en dan komt het wel goed” kent te veel voetangels en klemmen en werkt alleen bij 
contracten met een langdurig onderhoudsregime enigszins. Er zit meer in. Maar hoe? 
 
VIJF SPOREN OP WEG NAAR ENERGIEREDUCTIE 
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen is het netwerk van het COB een aantal keren bij elkaar 
gekomen om dit onderwerp te verkennen en tot een gezamenlijke projectaanpak te komen. Op basis 
van dit traject en in overleg met de deelnemers aan de workshops komen we tot een projectaanpak 
waar 5 sporen (in samenhang) worden uitgewerkt. Die vijf sporen zijn: 
 
1.Spoor Europese maatregelencatalogus 
Het opzetten van een onafhankelijke begeleidingscommissie vanuit Nederland om ervoor zorg te 
dragen dat de Europese maatregelencatalogus voldoet aan de Nederlandse eisen en daar in ieder 
geval geen obstakel voor is .  
Voor dit spoor is reeds een expertteam geformeerd. 
 
2. Spoor Nederlandse maatregelencatalogus 
We hebben geconcludeerd dat het werken aan een “Nederlandse maatregelencatalogus+” om 
meerdere redenen gewenst is. Enerzijds omdat wij inschatten dat de Europese aanpak wel eens te 
smal kan zijn (niet kijkend naar het totale systeem in samenhang). Anderzijds omdat we verwachten 
dat de unieke Nederlandse wetgeving en de LTS en de andere type tunnels (meer afwijkende 
tunnels) vragen om een eigen unieke aanpak en de tijd tot 2020 voor de beleidsdoelstellingen te kort 
is om  te wachten op Europese conclusies.   
We hebben de ambitie om verder te gaan dan het beschrijven van maatregelen die passen in de 
huidige standaarden (wet en LTS), hoewel dat wel onze eerste stap zal zijn.  Maar willen we de 
noodzakelijke 50% reductie halen,  dan moeten we ook een overzicht hebben van maatregelen die 
nu nog niet in de LTS staan, maar wel in opgenomen zouden kunnen worden (en een stappenplan die 
helder maakt wat er moet gebeuren om dit inderdaad mogelijk te maken).  
Voor dit spoor is reeds een expertteam geformeerd (hetzelfde team als spoor 1). 
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3. Spoor kennisprogramma kansrijke mogelijkheden 
Daarnaast is er behoefte aan een overzicht van kansrijke mogelijkheden tot energiereductie die nu 
nog niet  100% gevalideerd zijn. Die kansrijke mogelijkheden zouden we gezamenlijk via Europese 
programma’s zoals Interreg kunnen inbrengen voor lange termijn-onderzoeken van meer 
fundamentele aard om de echte innovaties en systeemsprongen te kunnen veroorzaken. 
 

Voor het 3TU-verband zoeken wij wetenschappers voor dit spoor.  Nadere details over dit spoor 
treft u aan op bladzijde 3 en 4. 

 
4. Spoor icoonprojecten 
Om de energiereductie doelstelling (in 2020) te behalen is de rol van een of meerdere 
icoonprojecten van cruciaal belang. Door middel van icoonprojecten en een goede 
communicatiestrategie kan de bewustwording aangaande en toepassing van het doorvoeren van 
energiereducerende maatregelen in een stroomversnelling komen. In een icoonproject worden 
kansrijke maatregelen geïmplementeerd en wordt voor een breed publiek toonbaar gemaakt wat de 
positieve effecten zijn van de maatregelen in relatie tot energiereductie.  
Voor dit spoor is reeds een expertteam geformeerd (hetzelfde team als spoor 1 en2. 
 
5. Spoor energiereductie in contracten 
Het is bekend dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van energiereductie in tunnels, maar het 
is nog geen vast onderdeel van de contractering. Om de energiereductie doelstellingen op korte 
termijn (2020) te behalen is het van belang dat het werken aan energiereductie standaard onderdeel 
is van de contracten die door opdrachtgevers worden gesloten. De vraag is hoe de markt het best 
geprikkeld kan worden om energiereductie onderdeel te laten zijn van de werkzaamheden en het 
uiteindelijke op te leveren resultaat. 
Voor dit spoor is reeds een expertteam geformeerd. 
 
Spoor 3: Lange termijn onderzoeksagenda 
Er is behoefte aan de identificatie van en onderzoek naar fundamentele wijzigingen in techniek, 
organisatie en/of contractering (“gamechangers”) die leiden tot significante reductie van het 
energieverbruik van tunnels. 
Deze kansrijke mogelijkheden zou gezamenlijk via Europese programma’s zoals Interreg ingebracht 
kunnen worden voor lange termijn onderzoeken van meer fundamentele aard om de echte 
innovaties en systeemsprongen te kunnen veroorzaken.  
 
Doel 
Het formuleren van een lange termijn onderzoeksagenda gericht op kansrijke onderzoeken van meer 
fundamentele aard om de echte innovaties en systeemsprongen te kunnen veroorzaken die ertoe 
leiden dat de 0-energie tunnel dichterbij komt. 
 
Aanpak  
De aanpak om te komen tot een lange termijn agenda ziet er als volgt uit.  

1. Inventariseren van kansrijke ontwikkelingen (in-)direct gericht op energiereductie in tunnels 
waar onderzoek naar gedaan kan worden. Daarbij rekening houdend met maatschappelijke 
ontwikkelingen die nu en in de toekomst impact hebben (scenario denken). Richtingen 
waarop gezocht kan worden: wat hebben de deelnemende (markt-)partijen op de plank, 
welke aanpalende sectoren of industrieën leveren interessante mogelijkheden en 
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invalshoeken, waar richt huidig energiebesparend wetenschappelijk onderzoek zich op. De 
resultaten van spoor 2 voorzien mogelijk ook in input voor de lange termijn agenda. 

2. Vaststellen wat nodig is om elk resultaat van de inventarisatie om te zetten in fundamenteel 
onderzoek. Welke onderzoeksrichting is de meest kansrijke en op welke wijze kan het meest 
kansrijke onderzoek worden uitgevoerd? 

3. Opstellen van een projectplan met plan van aanpak gericht op de organisatie, uitvoering en 
financiering van de meest kansrijke onderzoeksrichtingen. 

 
Organisatie 
Een expertteam van wetenschappers vanuit de 3 technische universiteiten onder begeleiding van het 
COB dient te komen tot de lange termijn onderzoeksagenda. Omdat er op dit gebied nog geen 
specifieke wetenschappelijke integrale kennis aanwezig is zien wij dit project als een goed begin om 
die kennis te gaan ontwikkelen. We willen dan ook wetenschappers van allure die kennis hebben op 
een deelgebied met elkaar verbinden en zo te komen tot nieuwe integrale kennis.  We zoeken 
wetenschappers vanuit de velden energie, duurzaamheid, tunnel technische installaties, system 
engineering, civiele techniek en financiën. We zoeken daarbij ook nog naar iemand binnen deze 
groep die de rol van voorzitter op zich wil nemen. Voor de langere termijn zien we dit project als 
een startup van een in 3TU-verband op te zetten leerstoel ondergronds bouwen. 
 
Voor de  onderzoekagenda is breed draagvlak nodig vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap. Het 
is van belang dat het uiteindelijk uit te voeren onderzoek onafhankelijk is en onder begeleiding staat 
van een of meerdere wetenschappers. Dit team van wetenschappers zal gevoed moeten worden 
door kennis uit de markt, andere wetenschappers en de opdrachtgevers.  
 
Dit team wordt gevoed door een innovatietafel door de stichting KIEN waarin toeleveranciers en een 
grotere groep innovators de ruimte krijgen gezamenlijk nieuwe concepten onder de aandacht van de 
wetenschappers te brengen. De innovatietafel zal worden neergezet als een gezamenlijk initiatief 
van KIEN, de FEDET en Uneto-VNI. Het COB en RWS positioneren zich als  warme supporter van dit 
initiatief en maken zichtbaar dat de resultaten van de innovatietafel worden meegenomen in het 
traject ‘energiereductie tunnels’ .  Daarnaast zullen de voorzitters van de overige sporen de 
wetenschappers voeden. 
 
Het is onze intentie om de formele kick-off van de InnovatieTafel tijdens de beurs Elektrotechniek 
2015 (di 29 september 2015 - vr 2 oktober 2015*) te laten plaatsvinden door middel van het 
onderteken van een samenwerkingsdocument door de initiatiefnemers (FEDET, COB, RWS, UNETO-
VNI, KIEN en welllicht nog andere partijen). 
 
 
* Mogelijk wordt deze ondertekening verplaatst naar het COB-congres van 10 december a.s. omdat 
bovengenoemde datum voor RWS misschien niet haalbaar is.  
 
 
 
 
 


