
 

PROJECTPLAN  

ENERGIEREDUCTIE TUNNELS . 5 SPOREN, 1 DOEL 
VERSIE 9 JUNI 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.  
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 vanwege de 
grote groei van tunnels binnen het areaal.  Tunnels zijn energieslurpers die een bovenmatige invloed 
hebben op het verbruik van het gehele areaal van RWS.  Zij heeft de ambitie uitgesproken dit probleem 
te agenderen en aan te pakken. 
Het COB heeft met de formulering van het ambitiedocument ‘de duurzame tunnel’  energiereductie als 
een van de speerpunten geformuleerd. Samen met het netwerk van het COB (waarin zowel de markt als 
de kenniswereld als andere opdrachtgevers vertegenwoordigd zijn) willen we toewerken naar een 
energieneutrale tunnel (langetermijn visie). Eerste stap voor die langetermijnvisie is het meewerken aan 
de doelstelling van RWS (48 % energiereductie).  
 
Dit projectplan is het resultaat van twee sessies waarin, samen met de markt en andere 
tunneleigenaren, het probleem en oplossingsrichtingen zijn geformuleerd.  
 
SCHETS RELEVANTE ONTWIKKELINGEN 
 
We beginnen met het schetsen van relevante ontwikkelingen in Europa en binnen tunnels in Nederland. 
 
1. RWS en andere overheden halen hun beleidsdoelstellingen niet 
Als onderdeel van het energiebesparingsdoel voor het primaire proces  gehaald moet worden inclusief 
areaaluitbreiding. Op basis van recent onderzoek is gebleken dat er een forse groei (54%) ten opzichte 
van het gebruik is gesignaleerd ten opzichte van 2012, voornamelijk veroorzaakt door tunnels. Deze 
trend zet zich door 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 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. Er staan nog een fors aantal nieuwe tunnels in de planning tot 2025 maar er zijn nog veel meer 
tunnels aan grootscheepse renovatie toe. 
De grootste uitdaging zit in de versnelde vervangingsopgave van het bestaande areaal.  
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 omdat de focus bij 
tunnels tot nu toe vooral op openstelling, betrouwbaarheid en beschikbaarheid gericht was en dit nog 
zoveel problemen opleverde dat de energieconsumptie als ‘minor detail’ gewoon niet hoog op de 
agenda stond. 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 zeker 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.  
 
Doelstelling is om de opdracht  eind 2016 op te leveren.   
De 4 verschillende werkpakketten hebben de volgende planning: 

 WP1 Deliverable: Catalogue of energy reducing options, detailing the initial assessment and 
selection process (06/2015) 

 WP2 deliverable:  Description and assessment results of the most promising technologies with 
potential for energy reduction in tunnels (10/2015) 

 WP3 Deliverable: Case study on Austrian tunnel (03/2016) and  Case study on UK tunnel 
(03/2016) 

 WP4 Deliverable: Final, published report to record project methodologies and outcomes 
(06/2016) 

 
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 
De kennisdragers (de marktpartijen) binnen dit gebied geven allen aan dat ze bij tunnelprojecten in het 
buitenland andere 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. Toch is het opportuun om nu 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 (enerzijds aanpassen instrumenten, anderzijds aanpassen LTS). 
 
5. De huidige formulering van 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? 
 



 

CONCLUSIES: VIJF SPOREN ZIJN NOODZAKELIJK 
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 . 
 
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).  
 
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 LT-onderzoeken van meer fundamentele aard om 
de echte innovaties en systeemsprongen te kunnen veroorzaken. 
 
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 
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.  
 
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. 



 

Organisatie en financiële randvoorwaarden 
De problematiek en de ambities zijn typisch een opgave waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en 
kennisinstellingen alleen gezamenlijk stappen in kunnen maken. Het vraagt om gepuzzel, echte 
expertise en een veilige werkomgeving waar we zorgvuldig en met respect voor ieders belangen stappen 
maken waar iedereen achter staat. Het is, kortom, typisch een opgave waar het COB zich sterk voor wil 
maken.  De complexiteit van de opgave vraagt wel om een organisatie waarin in de sporen vooral 
experts zitting nemen maar ook om een stuurgroep waar de beslissers commitment kunnen uitspreken 
voor de adviezen van de experts (dan wel deze experts met aanwijzingen terug sturen).  
 
Het gaat hier ook om een relatief nieuw vakgebied. Er zijn op dit moment nog geen hoogleraren of 
experts die het gehele veld overzien. We zullen dan ook op zoek moeten gaan naar de ideale 
teamspelers die niet alleen topexpert zijn in hun eigen gebied, maar ook goed kunnen verbinden, 
ontwikkelen en samenwerken en op willen treden namens hun vakgenoten bij (soms) de concurrent.  
 
Organisatorisch ziet dit project er als volgt uit: 
 

Stuurgroep	
tunnels	

Beslist	over	voorstellen	
werkgroepen	

Werkgroep	voor	
spoor	1,2,	4	

Bemensing	door	team	A	

Werkgroep	voor	
spoor	3	

Bemensing	door	team	B:	
wetenschappers	

Innova etafel	
KIEN	

Bereid	innova es	voor	ter	
inspira e	van	spoor	3	

Werkgroep	voor	
spoor	5	

Bemensing	door	team	C		

COB	

Organiseert,	zorgt	voor	samenhang	en	
bereid	besluitvorming	door	stuurgroep	voor	

 
Voor de stuurgroep denken we niet aan een nieuwe groep, maar willen we de bestaande ‘stuurgroep 
tunnels’ vragen deze taak op zich te nemen.   
Voor team A en C willen we twee keer eenzelfde soort expertteam (maar deels met andere mensen) 
onder leiding van onafhankelijk hoogleraar bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers en 
opdrachtnemers. De voorzitter beweegt zich op het raakvlak van energie, duurzaamheid, tunnel 



 

technische installaties, system engineering en financiën. Het team bestaat uit circa zes personen, die 
senior kennis en ervaringen hebben met drie technische disciplines, wet en regelgeving / LTS, 
duurzaamheid en financiën.   
 
Voor team B willen we wetenschappers vanuit de velden energie, duurzaamheid, tunnel technische 
installaties, system engineering, civiele techniek en financiën.  
 
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’ .  
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). 
 
 
Financiële randvoorwaarden. 
Omdat het hier om een gezamenlijk vraagstuk gaat, is het niet meer dan logisch dat we hier 
gezamenlijke financiering zoeken. Los van de kosten die voort komen uit een Europees 
onderzoeksprogramma (daar wordt tzt Europese financiering voor gezocht en bedragen voor inbreng 
van de deelnemers zijn nu nog niet in te schatten) gaat het hier om de volgende kosten per spoor. 
 
Voorbereiding 20.250 
Spoor 1:  17.355,- 
Spoor 2: 78.025,- 
Spoor 3:  35.280,-*  
Spoor 4: 45.950,- 
Spoor 5: 38.320,- 
Cash kosten: 45.000,- 

 
Totaal:  280.180,- 
 
* De inrichting, organisatie en kosten van de innovatietafel zijn de verantwoordelijkheid van Stichting 
KIEN en zijn dus ook niet in deze begroting opgenomen. 
 
Voorstel verdeling kosten: 25 % RWS, 50% subsidie via Stichting Pit , 25% via deelnemers aan Stuurgroep 
Tunnels en overige sponsoren. 
 
 



 

BIJLAGE 1: UITWERKING 5 SPOREN 

 

Spoor 1: Review van de EU maatregelencatalogus 

De hoge energiebehoefte van tunnels is geen exclusief Nederlands, maar zeker ook een Europees 
probleem. Daarom is dit jaar een Europees project van start gegaan (CEDR REETS1)  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. Doelstelling is 
om de opdracht eind 2016 op te leveren. 
 

Doel 

Het leveren van een bijdrage aan het resultaat van de EU maatregelencatalogus door middel van een 
review van deliverables door een team van Nederlandse experts. 
 

Aanpak 

De werkwijze / aanpak volgt de aanpak en planning van het Europese project.  

1. Via Rijkswaterstaat (RWS) worden deliverables geleverd aan het team. 

2. Deliverables worden door de teamleden individueel gereviewd. 

3. Het review commentaar wordt besproken en vervolgens gebundeld door de secretaris. 

 Het commentaar vertegenwoordigd de visie van het team.  

4. Het gebundelde resultaat wordt via RWS/COB met het Europese project gedeeld.  

5. Het Europese project verwerkt de review in de uiteindelijke definitieve stukken. 

 

Beoogde resultaten 

Het voornaamste resultaat is dat het resultaat van het EU project door een vooraanstaand team van 
Nederlandse experts op waarde is geschat. Daarnaast is de aanwezige kennis en ervaring vanuit 
Nederland (zowel vanuit opdrachtgevers als opdrachtnemers) bij de totstandkoming van de Europese 
maatregelencatalogus meegenomen door te voorzien in review commentaar. 
Het is van belang dat het resultaat passend is bij de Nederlandse wetgeving, de Landelijke 
Tunnelstandaard en de Nederlandse situatie. De resultaten dienen op geschiktheid en bruikbaarheid te 
worden beoordeeld. Dit is onderdeel van spoor 2 de Nederlandse maatregelencatalogus. 
 

Organisatie 

Het  COB stelt met behulp van het kernteam * een experteam samen, bestaande uit vertegenwoordigers 
van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het COB maakt een relatief open profiel van medewerkers, 
waarop vervolgens ‘gesolliciteerd’ kan worden. Het COB zoekt vanuit de drie technische universiteiten 
een groep hoogleraren die gezamenlijk het totale veld van energiereductie in tunnels overzien . Een van 
hen wordt bereid gevonden om als  voorzitter op te treden voor zowel spoor 1,2 als spoor 4.. De 
hoogleraren bewegen zich op het raakvlak van energie, duurzaamheid, tunnel technische installaties en 
financiën. Het team bestaat uit circa zes personen, die allen in zekere mate verregaande kennis en 

                                                           
1
  Realistic Energy Efficient Tunnel Solutions (REETS) 

* kernteam bestaat uit Margriet Geesink (RWS), Johan Naber (RWS), Henry vd Pluym (Nedmobiel), Harry Engwirda 
(Croon) en Karin de Haas (projectleider COB) 



 

ervaringen hebben met drie technische disciplines, wet en regelgeving / LTS, duurzaamheid en 
financiën.  
 

Planning 

Volgt op CEDR programma2. Het programma bestaat uit vier werkpakketten.  

1. Catalogue of energy reducing options, detailing initial assessment and selection process 
(06/2015) 

2. Description and assessment results of the most promising technologies with potential for energy 
reduction in tunnels (10/2015) 

3. Case study on Austrian tunnel (03/2016) and  Case study on UK tunnel (03/2016) 
4. Final, published report to record project methodologies and outcomes (06/2016) 

 

Aandachtspunten spoor 1 en 2 

- Een wetenschapper dient als voorzitter te worden aangezocht die zowel spoor 1 als 2 leidt. De 

aanpak en uitwerking van spoor 1 en 2 loopt bij voorkeur parallel, zodat vrij nagedacht kan 

worden over de NL catalogus en gebruik kan worden gemaakt van de EU catalogus.  

- Het veiligheidsniveau in de NL tunnels is significant hoger dan het gemiddelde EU niveau. Naar 

verwachting zijn op dat aspect afwijkingen te verwachten waar rekening mee dient te worden 

gehouden.  

- Het is van belang dat benoemd wordt welke positie het resultaat van spoor 1 en 2 inneemt in 

relatie tot wet- en regelgeving en de LTS (als richtlijn, aanbeveling of voorschrift). 

Besluitvorming hiervoor wordt voorbereid door de werkgroepen, maar wordt genomen door de 

stuurgroep. 

                                                           
2
  1e vergadering CEDR was op 2 juni 2015. Johan Naber van RWS was aanwezig namens het kernteam. 



 

Spoor 2: Nederlandse maatregelencatalogus 

Op hoofdlijnen is de inhoudelijk scope gericht op het op detailniveau in kaart brengen van alle mogelijke 
energiereducerende maatregelen die, nu of in de toekomst, geschikt zijn voor toepassing in bestaande 
of nieuw te bouwen tunnels. Het werken aan een Nederlandse maatregelencatalogus is om meerdere 
redenen gewenst. Enerzijds omdat de Europese aanpak van het onderzoek mogelijk te smal is (sterke 
focus op verlichting en ventilatie). Anderzijds omdat dat de unieke Nederlandse wetgeving, de LTS en de 
andere type tunnels (meer afwijkende tunnels in stedelijke omgeving) vragen om een eigen unieke 
aanpak. De tijd tot 2020 (i.v.m. de energiereductie doelstelling van RWS) om de beleidsdoelstellingen te 
halen is te beperkt om lang te wachten op Europese conclusies. 
 
Daarnaast onderschrijven we de ambitie om verder te gaan dan het beschrijven van maatregelen die 
passen in de huidige standaarden (wet en LTS).  Willen we de noodzakelijke 50% reductie halen, dan 
moeten we een overzicht hebben van maatregelen die nu nog niet in de LTS staan, maar wel bij de 
herijking van 2017 opgenomen zouden kunnen worden. Of die zelfs toegevoegd kunnen worden voor 
die tijd als het past binnen de LTS-systematiek. 
 
Doel en uitgangspunten 

Het doel is het inventariseren van alle maatregelen die kunnen worden genomen om het 
energieverbruik in tunnels te reduceren. Het uitgangpunt voor alle maatregelen is dat de impact van 
elke maatregel (of samenstel van maatregelen) leidt tot overall lagere levensduurkosten voor elk 
tunnelobject en dat de effecten op de RAMS3 aspecten minimaal gelijkblijvend is.  
 

Aanpak 

De aanpak voor de inventarisatie van de maatregelen ziet er als volgt uit. 

1. Verkennen van het potentieel aan kansrijke energiereducerende maatregelen en  het 

beoordelen van potentiele maatregelen uit andere onderzoeken (CEDR – REETS, mogelijk 

SBRCUR, …). De verkenning kan vanuit verschillende invalshoeken worden opgezet: puur 

technische maatregelen gericht op installaties en systemen, maar ook operationele maatregelen 

kunnen onderdeel zijn van de verkenning (bijvoorbeeld verwarming uit in tunnelgebouwen; 

indeling van de tunnel in secties t.b.v. calamiteiten bedrijf). 

2. Beoordelen van de praktische haalbaarheid van elke maatregel: op korte of middellange termijn 

implementeerbaar, of is nader onderzoek onderzoek benodigd (spoor 3).  

3. Beoordelen van de impact van elke maatregel op RAMS aspecten (kwalitatief), op comfort voor 

de gebruiker en levenscyclus kosten (dit laatste dient in alle gevallen gunstig, dan wel positief te 

zijn). 

4. Verkennen van de eisen uit de LTS en specifieke (RWS) eisen die in aanmerking komen voor 

energiereductie. 

5. Het voorzien in een onderbouwing van de reden dat de genoemde eisen in aanmerking komen 

voor energiereductie en het voorzien in een alternatief voor elke eis, waarbij de impact wordt 

beoordeeld op praktische haalbaarheid (cf. stap 2) en op impact op RAMS aspecten en 

levenscyclus kosten (cf. stap 3).  

6. Vastleggen van de resultaten in een maatregelen catalogus. 

 

                                                           
3
  Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS) 



 

Beoogde resultaten 

Een overzicht van concrete maatregelen die eigenaren en beheerders van tunnels kunnen nemen om 

het energieverbruik te reduceren. De maatregelen worden gebundeld in een rapportage. De 

maatregelen die veelbelovend zijn, maar nog niet bewezen, kunnen onderdeel worden van spoor 3 en 

onderwerp van lange termijn onderzoek zijn. 

 

Organisatie 

De samenstelling van het expertteam is gelijk aan de organisatie van spoor 1.  

 

Planning 

De planning volgt in grote lijnen de planning van het CEDR REETS onderzoek. In 2017 wordt LTS herzien, 

daarvoor moet input geleverd worden. Het resultaat van spoor 2 dient gereed te zijn voordat de LTS 

herzien gaat worden. Het uitganspunt is uiterlijk eind 2016 resultaten te leveren.  

 

 



 

Spoor 3: Lange termijn onderzoeksagenda 

Er is behoefte aan een overzicht van kansrijke mogelijkheden tot energiereductie die nu nog niet  100% 

gevalideerd zijn. Die 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 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. 

 

Beoogde resultaten 

Lange termijn onderzoeksagenda voor het uitvoeren van kansrijk onderzoek dat er toe bijdraagt dat de 

0-energie tunnel dichter bij komt. Op basis van de agenda prioriteren en verder vormgeven aan de 

daadwerkelijke uitvoering en organisatie van het onderzoek.  

 

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.   Deze zomer zal het COB 

de diverse potentiele kandidaten benaderen om te verkennen of ze geïnteresseerd zijn in een rol in dit 

werkpakket en wie van hen in zijn/haar rol als voorzitter ook wil optreden als voorzitter van werkgroep 

1 en 2 en wie contactpersoon wil zijn richting de innovatietafel van KIEN (zie hieronder). 

Voor de lange termijn 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. De 

Innovatietafel van KIEN kan die rol goed vervullen. Daarnaast zal dit expertteam gevoed worden door 

team A (spoor 1,2,4) en team B (spoor 5) .   

 

Planning 

In principe kan spoor 3 tegelijkertijd met spoor 2 starten. Een aantal resultaten van spoor 2 kan input 

zijn voor spoor 3.  

 

Aandachtspunten spoor 3 

- Aanzoeken van wetenschappers en experts die een bijdrage kunnen leveren aan het vaststellen 

van de onderzoeksagenda en de latere uitvoering van het onderzoek. Longlist is reeds gereed. 

We denken aan een 3TU-opzet met een trekkersrol voor Twente. 

- Scoping: verkenning van mogelijkheden wordt niet afgebakend tot de objecten zelf, maar ook 

bredere maatregelen worden in beschouwing genomen, zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperking, 

dynamisch verkeersmanagement, “lane keeping” et cetera 

 

 



 

 

Spoor 4: 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 

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.  

 

Doel 

Het doel is het creëren van een structurele samenwerking met een of meerdere tunnel project- of 

beheerorganisaties waardoor maatregelen die leiden tot energiereductie daadwerkelijk kunnen worden 

geïmplementeerd, gemonitord en breed gecommuniceerd.  

 

Aanpak 

De aanpak om te komen tot een structurele lange termijn samenwerking en de implementatie van 

kansrijke maatregelen ziet er als volgt uit.  

- Commitment van een of meerdere projecten, die de rol van icoonproject willen vervullen 

(A13/A16, IXAS: Gaasperdammertunnel, Rotterdamsebaan, Rijnlandroute, Kiltunnel (waarbij de 

laatste als te renoveren tunnel zeker extra belangrijk is. Mogelijk moet nog een te renoveren 

tunnel gezocht worden).  

- Het toepassen van de resultaten uit spoor 1,2 en 3 en 5 . 

- Het ondersteunen van de icoonprojecten bij de inrichting van energiereducerende maatregelen. 

Het kan hier gaan om visievorming, aanbesteding, onderzoek, advies enzovoorts. Alles met als 

doelstelling om de energiereductie te optimaliseren en het project te laten profiteren van zijn 

rol als icoonproject (de expertgroep als katalysator). 

- Het maken van afspraken met betrekking tot de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

samenwerking, de communicatiestrategie, het daadwerkelijk doorvoeren en monitoren van 

maatregelen die ertoe leiden dat er daadwerkelijk sprake is van een icoonproject. 

- Het doorvoeren van maatregelen / het bewijs leveren van de energiereductie door middel van 

implementatie en monitoring van concrete maatregelen in het icoonproject. Het is daarbij 

verstandig om ook ruimte te nemen om de resultaten te vergelijken met de oorspronkelijke 

situatie (bijvoorbeeld het voorlopig ontwerp) of een vergelijkbare tunnel Het delen van de 

resultaten van de doorgevoerde maatregelen tussen de icoonprojecten onderling en met de BV 

Nederland via de gebruikelijke kanalen van het COB. 

- Communicatie van de resultaten van de icoonprojecten op basis van een communicatie 

strategie.  

 

Beoogde resultaten 

De icoonprojecten dienen als concrete zichtbare referentieprojecten waarin maatregelen zijn 

doorgevoerd en tastbaar bewijs is geleverd wat de bijdrage is aan de totale energiereductie. Ook dienen 

zij ter inspiratie van andere projecten.  

 



 

Organisatie 

De organisatie wordt opgezet door het COB die de icoonprojecten werft, de specifieke vragen destilleert 

en de juiste ondersteuning vanuit de expertteams organiseert. Per icoonproject zal een projectteam 

worden opgezet, bestaand uit vertegenwoordigers van de projecten, ondersteunt door het expertteam 

A, soms aangevuld met deelnemers van expertteam C (dit afhankelijk van de specifieke vraag van het 

icoonproject). 

 

Planning 

De start van de icoonprojecten kan tegelijkertijd met de overige sporen. Voor het daadwerkelijk 

implementeren en toepassen van energiereducerende maatregelen is afstemming nodig met de 

resultaten die de andere sporen opleveren.  

 

Aandachtspunten spoor 4 

- Mogelijke projecten die nog benaderd moeten worden: ProRail tunnels, tunnels Amsterdam, 

Blankenburgtunnel,  

- Het is van belang dat de betrokken deelnemers voldoende intrinsieke motivatie hebben om 

energiereductie in tunnels door middel van icoonprojecten zichtbaar te laten zijn. De door te 

voeren maatregelen dienen in ieder geval tot energiereductie en lagere levenscycluskosten te 

leiden om een breder draagvlak te krijgen.  

- De richting van Energielabels en tunnels is goed uit te leggen, maar BREEAM zou ook toe te 

passen zijn. 

- Het is noodzakelijk om per project te regelen dat de leden van de expertteams niet worden 

uitgesloten van de aanbesteding voor dat specifieke project.  Vanuit ProRail en RWS is ervaring 

opgedaan met een mix van value engineering en markconsultatie.  De betrokken manager van 

ProRail (Alberto Sneeuw) is mogelijk een waardevol lid van expertteam 3.  Voor het eerste 

mogelijke icoonproject (Rijnlandroute) wordt zijn ervaring en de kansen voor deze werkvorm bij 

icoonprojecten verkend. 



 

 

Spoor 5: 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. 

 

Doel 

Het doel is te komen tot een concrete set van mogelijkheden die ertoe leiden dat energiereductie 

standaard onderdeel wordt van elk project. 

 

Aanpak 

De aanpak om te komen tot een contracten waarin energiereductie een standaard onderdeel is, ziet er 

als volgt uit.  

- Inventariseren en categoriseren van maatregelen die de afgelopen (3) jaren genomen zijn in 

contracten om energiereductie onderdeel te laten zijn van de uit te voeren werkzaamheden en 

het beoordelen van het succes van deze maatregelen. 

- Voor zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers inventariseren van de mogelijkheden die er 

zijn op contractueel vlak, om energiereductie succesvol onderdeel te laten zijn van contracten. 

Daarbij kan geleerd worden van aanpalende sectoren (waterschappen). 

- Het matchen van de resultaten van de opdrachtgevers en de opdrachtnemers, en komen tot 

gezamenlijke aanbevelingen van kansrijke mogelijkheden die ertoe leiden dat energiereductie 

standaard onderdeel is van elk nieuw project. 

 

Beoogde resultaten 

Een concrete set van mogelijkheden die door een opdrachtgever kunnen worden opgenomen in 

contracten, die ertoe leiden dat energiereductie daadwerkelijk onderdeel wordt van de 

werkzaamheden. 

 

Organisatie 

De organisatie is gelijk aan die van expertteam A. Dit expertteam C kent een iets ander zwaartepunt in 

kennis als expertteam A. Expertteam C zal  iets meer gericht zijn op contractkennis en juridische 

aspecten en mogelijkheden, en iets minder op de inhoudelijke maatregelen.  

 

Planning 

De start van dit spoor kan gelijktijdig met het de andere onderzoekstrajecten. Het is niet gebonden aan 

resultaten van de andere sporen. De resultaten van dit spoor kunnen mogelijk meteen worden 

toegepast in de Icoonprojecten (spoor 4).  

 

 



 

Aandachtspunten spoor 5 

- Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de financiële besparingen die gepaard 

gaan met minder energieverbruik niet in verhouding tot de levenscycluskosten van de tunnels. 

Dit mag echter het zoeken naar mogelijkheden niet in de weg staan. 

- De nadruk ligt nu op energiereductie in termen van kWh. Ook het verminderen van de CO2 

uitstoot dient meegenomen te worden.  

- We denken aan een systeem van energielabels voor tunnels (vergelijkbaar met apparaten en 

woningbouw die nu al energielabels A++ tot G kennen). Is dat mogelijk? Is dat wenselijk? Zo ja, 

welke informatie zouden we moeten verzamelen om tot deze labelling te komen? 

- Welke belemmeringen en tegenstrijdigheden staan er nu in contracten die energiereductie 

tegenhouden (bv de niet beschikbaarheidsboete). 

 

 


