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Aan het begin van grote infrastructurele projecten – 
zoals tunnels, bruggen, stations en wegen – worden 
vaak grote ambities over duurzaamheid uitgespro-
ken, maar lang niet altijd ook écht geïntegreerd. Bij 
de Rotterdamsebaan is het gelukt deze ambitie spe-
cifiek te maken, mee te nemen in de aanbesteding en 
zijn de maatregelen uiteindelijk ook uitgevoerd. Dit 
proces wordt in deze publicatie in detail omschre-
ven. Het praktijkvoorbeeld van de Rotterdamsebaan 
laat zien dat duurzaamheid niet hoeft te leiden tot 
een duurder, meer complex of minder veilig project. 
Het laat juist zien dat tunnels een nog grotere maat-
schappelijke waarde kunnen krijgen dan ze inherent 
al hebben en dat ze kunnen bijdragen aan verhogen 
van de levenskwaliteit in een gebied.

‘Een complex en omvangrijk infrastructureel project 
als de Rotterdamsebaan doet zich maar eens in 
de 20 of 30 jaar voor in een stad als Den Haag. 
Alhoewel het niet mogelijk is om een blauwdruk te 
ontwikkelen voor dergelijke projecten, vinden wij het 
van groot belang om alle ervaringen te borgen.’ Peter 
Smit, wethouder Verkeer (2007 – 2014).
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4 5voorwoord

 Voorwoord

Onze samenleving moet veranderen. De wijze waarop we pro-
duceren en consumeren is weinig duurzaam en legt een steeds 
grotere claim op de leefbaarheid en biodiversiteit van onze aarde. 
Er moet écht iets veranderen! Maar hoe? Ik zie een tweesporen-
beleid. Aan de ene kant het ontwikkelen van visies en plannen 
voor de toekomst. Deze lezen we in de krant. Aan de andere kant 
door vandaag ‘gewoon’ te starten met concrete acties binnen het 
gebied waar jij invloed op hebt. Bij de Rotterdamsebaan komen 
beide samen. Zes jaar geleden is begonnen met het realiseren 
van de meest duurzame tunnel van Europa. Deze ambitie past 
perfect binnen het beleid van Den Haag: in 2040 klimaatneutraal!
 ‘Gewoon’ starten is echter niet zo gewoon! Het vraagt durf 
om buiten jouw comfortzone te gaan. Je kwetsbaar op te stellen. 
Om anderen te inspireren en mee te krijgen. En vooral om door 
te zetten, te blijven dóórzetten! Dat is wat de hoofdrolspelers 
duurzaamheid bij de Rotterdamsebaan hebben gedaan.
 Het is een aanstekelijke reis waarin onderzoeker en inspirator 
Darinde Gijzel ons in deze publicatie meeneemt. Laat deze reis 
voor u een stimulans zijn om uw eigen omgeving – in werk en 
privé – een beetje duurzamer te maken!
 Hierbij wil ik een aantal organisaties danken voor het mogelijk 
maken van dit mooie onderzoek en deze publicatie: de project-
organisatie Rotterdamsebaan van de gemeente Den Haag, het 
cob (Centrum Ondergronds Bouwen), ams (Amsterdam Institute 
for Metropolitan Solutions) en dimi (tu Delft Deltas, Infrastruc-
tures & Mobility Initiative). 
 Bovenal wil ik iedereen danken die – elk op eigen, concrete wij-
ze – een bijdrage heeft geleverd aan ‘de meest duurzame tunnel’!
 Veel leesplezier en vooral... veel inspiratie!

Prof.dr.ir. Marcel Hertogh, Hoogleraar ‘Infrastructure Design and 
Management’ tu Delft en voorzitter dimi
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werd in het contract en de EMVI nog zoveel mogelijk ruimte 
gemaakt om invulling te kunnen geven aan de duurzaamheids-
ambitie. 
 Naast de ambitie van de meest duurzame tunnel voor de Rot-
terdamsebaan, was het de bedoeling dat kennis opgebouwd zou 
worden over duurzaamheid voor volgende projecten. Daarmee 
zou ieder nieuw tunnelproject weer een stap verder kunnen gaan, 
en rijgen we zo een ‘kralenketting’ van duurzame tunnels. Deze 
publicatie is gemaakt om de ervaringen, geleerde lessen en opge-
dane inzichten van dit project te bundelen. Zodat in een volgend 
project niet opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden. Neem 
jij in jouw project het stokje over? Het zou mooi zijn als de Rotter-
damsebaan niet lang de meest duurzame tunnel blijft…
 Duurzaamheid is en blijft een containerbegrip, maar ik 
hoop dat met de definities in deze publicatie het thema voor de 
tunnelbouw iets concreter te maken. Ook kan het inzicht dat er 
verschillende perspectieven op duurzaamheid bestaan, verhelde-
rend werken. Misschien herken je jezelf in een van de perspectie-
ven? Soms heeft duurzaamheid nog een ‘politieke bijsmaak’ of 
verkeerde connotatie, maar waar het naar mijn mening over gaat, 
is het verhogen van onze levenskwaliteit. Denk aan schone lucht, 
schoon water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat. Geen 
geluidsoverlast tijdens de bouw en exploitatiefase. Het bevorderen 
van de biodiversiteit en het behouden van onze groenvoorzienin-
gen voor recreatie. Het ontwikkelen van een tunnel die mooi is 
ingepast in het landschap. Als we duurzaamheid zo bekijken, dan 
wil iedereen daar toch aan meewerken?
 We moeten deze nieuwe waardes alleen nog leren waarderen. 
Oude systemen hierop toepassen werkt niet. Samen moeten we 
daarom op zoek naar nieuwe manieren van denken en werken. In 
Nederland zijn wij hier goed in, wij zijn creatief en innovatief. Laten 
we daarom een voortrekkersrol innemen in deze ontwikkelingen, 
ook in de tunnelbouw. Vervolgens kunnen we door ons opgedane 
kennis en ervaringen weer delen in het (buiten)land. Ik hoop dat 
deze publicatie jou inspireert om vanuit jouw expertise bij te gaan 
dragen aan de ontwikkeling van meer, nog duurzamere tunnels!

Darinde Gijzel

 Van de auteur

Projectdirecteur Paul Janssen had de ambitie dat zijn tunnel (de 
Victory Boogie Woogietunnel, onderdeel van de Rotterdamse-
baan) niet alleen technisch van topkwaliteit, maar vooral ook zo 
mooi en duurzaam mogelijk zou moeten worden. Maar wat is 
dat eigenlijk, een duurzame tunnel?
 Voor een antwoord op deze vraag deed hij samen met het 
Centrum voor Ondergronds Bouwen (cob) een uitvraag naar een 
expertteam en een afstudeerder op het thema duurzaamheid 
voor tunnels. Het expertteam, onder leiding van hoogleraar 
van de tu Delft Marcel Hertogh, bestond uit negen experts uit 
het netwerk van het cob met verschillende expertises binnen 
het brede gebied van duurzaamheid. Zij gingen aan de slag om 
duurzaamheid voor dit project te definiëren en te operationalise-
ren. Die afstudeerder, dat was ik. Ik werkte aan het identificeren 
van duurzaamheidsaspecten voor wegtunnels in het algemeen 
en bracht verschillende, bestaande perspectieven op duurzame 
tunnels binnen de tunnelconstructieketen in kaart. Het thema 
duurzaamheid ging leven binnen de projectorganisatie en de 
perspectieven zorgden voor inzicht en meer begrip tussen het 
expertteam en het aanbestedings- en contracteringsteam.
 Het onderzoek van het expertteam resulteerde in een set 
aspecten waar het aanbestedings- en contracteringsteam onder 
leiding van Cynthia Sewbalak mee aan de slag kon. Dit advies van 
het expertteam kwam vlak voordat het project de aanbestedings-
fase in ging. Voordeel daarvan was dat er snel keuzes gemaakt 
moesten worden, waardoor duurzaamheid in korte tijd concreet 
kon worden gemaakt en zo onderdeel van zowel het contract als 
de emvi werd. Nadeel was dat niet alle negen door het expert-
team voorgestelde aspecten meer geïntegreerd konden worden 
in deze fase. Hoewel duurzaamheid daardoor niet meer op de 
meest integrale wijze onderdeel van het project kon worden, 
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1 Inleiding

De Rotterdamsebaan in Den Haag, de weg met de duurzaamste 
tunnel van Europa. Dat was de ambitie. Wanneer is deze ambitie 
voor het eerst uitgesproken? Hoe hebben betrokkenen deze 
ambitie gedurende het proces weten vast te houden en ervoor 
gezorgd dat duurzaamheidsmaatregelen ook echt in het project 
geïntegreerd en uitgevoerd zijn? 
 Aan het begin van grote infrastructurele projecten – zoals 
tunnels, bruggen, stations en wegen – worden vaak grote ambi-
ties over duurzaamheid uitgesproken, maar lang niet altijd ook 
écht geïntegreerd. Bij de Rotterdamsebaan is het gelukt deze 
ambitie specifiek te maken, mee te nemen in de aanbesteding 
en zijn de duurzaamheidsmaatregelen uiteindelijk ook uitge-
voerd. Dit proces wordt in deze publicatie in detail omschreven.
 Nog (te) vaak worden allerlei excuses aangehaald om niet 
met duurzaamheid in een (tunnel)project aan de slag te gaan. 
We horen uitspraken zoals ‘tunnels zijn sowieso al duurzaam’, 
‘tunnels zijn al te complex om ook nog duurzaamheid mee te 
nemen’ of ‘veiligheid in tunnels is zo belangrijk, dat kan niet 
samengaan met duurzaamheid’. Ook wordt nog vaak beweerd 
dat het project hierdoor in elk geval veel duurder zal worden. 
Het praktijkvoorbeeld van de Rotterdamsebaan laat zien dat 
duurzaamheid niet hoeft te leiden tot een duurder, meer 
complex of minder veilig project. Het laat juist zien dat tunnels 
een nog grotere maatschappelijke waarde kunnen krijgen dan 
ze inherent al hebben door bij te dragen aan verhogen van de 
levenskwaliteit in een gebied. 

1.1 Project de Rotterdamsebaan 
De Rotterdamsebaan is een nieuwe weg in Den Haag met 
de ambitie om in het project de meest duurzame tunnel van 
Europa te realiseren. Voor we in de volgende hoofdstukken 
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uitwerken hoe met deze duurzaamheidsambitie voor de tunnel 
is omgegaan, volgt hier eerst een korte omschrijving van het 
project in het algemeen. 
 De Rotterdamsebaan loopt van het knooppunt Ypenburg 
met een tunnel onder Voorburg door en komt uit op de Binck-
horstlaan. Daar sluit de nieuwe weg bij de Neherkade direct 
aan op de Centrumring (Den Haag, 2017). De Rotterdamsebaan 
wordt aangelegd om Den Haag en de regio beter bereikbaar 
te maken, door de snelwegen (a4/a13) en de Centrumring van 
Den Haag met elkaar te verbinden. Hierdoor zal het verkeer 
van en naar de snelwegen zich beter verdelen en de druk op de 
Utrechtsebaan, waar nu dagelijks files staan, minder worden. 
De Utrechtsebaan blijft de belangrijkste toegangsweg voor 
Den Haag. Omdat er geen ruimte is om deze weg verder uit te 
breiden, zorgt de Rotterdamsebaan voor een alternatief voor 
verkeer van en naar Rotterdam, Delft en Ypenburg. 

Een aantal feiten op een rij:
-  De Rotterdamsebaan is ongeveer 4 kilometer lang.
-  De weg verbindt het rijkswegennet (a4/a13-knooppunt 

Ypenburg) met de Centrumring van Den Haag.
-  De Rotterdamsebaan bestaat voor een deel uit een geboorde 

tunnel. Deze tunnel heet de Victory Boogie Woogietunnel.
-  Het ondergrondse deel van de Rotterdamsebaan is ongeveer 

1.860 meter lang, daarvan is het geboorde deel ongeveer 
1.640 meter lang.

-  De boortunnel bestaat uit 2 tunnelbuizen van circa  
10 meter doorsnede, elke tunnelbuis heeft 2 rijstroken.

-  Het diepste punt van de weg ligt op ongeveer 29 meter onder 
de grond, ter hoogte van de volkstuinen in Voorburg-West.

-  In 2016 is begonnen met de bouw. De planning is dat de 
weg op 1 juli 2020 in gebruik wordt genomen

1.2    Belangrijkste gebeurtenissen per projectfase
In onderstaande figuur zijn alle fases en de belangrijkste ge-
beurtenissen met betrekking tot duurzaamheid in het project 
Rotterdamsebaan weergegeven. In de volgende hoofdstukken 
worden dit proces en de genoemde gebeurtenissen per fase in 
meer detail toegelicht.

1.3    Leeswijzer
Dit hoofdstuk bevat de achtergrondinformatie over het project. 
In hoofdstuk 2 presenteren we kort de belangrijkste opgehaalde 
lessen. Vanaf hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de lessen per 
fase, startend met de ideefase, vervolgens komen de verkenning 
en planvorming aan bod. De voorbereiding van de aanbesteding 
volgt in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat uitgebreid in op 
de aanbestedings- en contracteringsfase. Hoofdstuk 6 staat in 
het teken van de realisatiefase; de maatregelen en de plannen 
voor de onderhoudsfase. Tenslotte volgen in hoofdstuk 7 
algemene conclusies en de persoonlijke reflecties van een 
aantal nauw betrokkenen.
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2 De 10 belangrijkste lessen

De 10 belangrijkste lessen over duurzaamheid die we in dit 
hoofdstuk benoemen, zijn een samenvatting van alle geleerde 
lessen over duurzaamheid binnen het project Rotterdamsebaan. 
In het kort zijn dit de 10 lessen: 

1 Begin zo vroeg mogelijk in het project met duurzaamheid.
2 Benader duurzaamheid zo breed en integraal mogelijk.
3 Haal op het juiste moment de juiste mensen van buitenaf.
4  Maak de duurzaamheidsambitie voor het project zo  

concreet mogelijk.
5  Formuleer en communiceer de duurzaamheidsambitie op 

een positieve manier.
6 Pak het thema duurzaamheid op op organisatieniveau.
7  Neem de duurzaamheidsambitie serieus en laat dit zien in 

de uitvraag.
8 Sta open voor en stimuleer nieuwe manieren van werken.
9  Besef dat duurzaamheid een proces is van lange adem, 

vertrouwen en doorzettingsvermogen.
10  Haal lessen en inspiratie uit andere projecten en draag bij 

om kennis over duurzaamheid verder te brengen.

Deze algemene lessen zijn interessant voor alle betrokkenen, 
en specifiek voor projectmanagers van infrastructurele - en 
tunnelprojecten. In onderstaande paragrafen lichten we ze ver-
der toe met voorbeelden, argumenten, adviezen en voorstellen. 
Meer specifieke inzichten over een bepaalde fase en over het 
werken met een expertteam Duurzaamheid zijn verwerkt in het 
desbetreffende hoofdstuk en worden daar meer gedetailleerd 
omschreven.
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2.1  Begin zo vroeg mogelijk
-  Aan het begin van een project is alles nog open waardoor de 

kansen en mogelijkheden om duurzaamheid in het project 
te integreren maximaal zijn.

-  Al in de ideefase is het belangrijk om over duurzaamheid na 
te denken: in deze fase kunnen bijvoorbeeld nog verbindin-
gen met andere overheden en projecten worden gemaakt. 
Zo kunnen mogelijkheden ontstaan om functies en opgaven 
te combineren; zo kan bijvoorbeeld grond die vrijkomt 
gebruikt worden in een ander project in de buurt.

-  Vanaf de verkenningsfase zou het thema duurzaamheid 
integraal benaderd moeten worden. De oriëntatie van de 
tunnel (het tracé) heeft bijvoorbeeld grote effecten op 
duurzaamheid. Het advies is om duurzaamheid daarom een 
verplicht en integraal onderdeel van de m.e.r. te laten zijn.

-  Als duurzaamheid in de eerste kwalificatie en selectiefase 
van de aannemers een rol speelt, ontstaat het besef bij 
aannemers dat duurzaamheid een belangrijk en blijvend 
onderdeel van een project is. Het betekent dat zij de kennis 
en capaciteit voor duurzaamheid in huis moeten hebben, 
net als de financiële en technische kennis voor een project. 
Ook zullen aannemers hierdoor al in een vroeger stadium 
over het thema gaan nadenken.

-  Hoewel je in een project het beste zo vroeg mogelijk met 
duurzaamheid kunt beginnen, is ‘niet vroeg begonnen’ geen 
excuus om er niet alsnog in een latere fase mee aan de slag 
te gaan. Uit de ervaringen van de Rotterdamsebaan, waar 
het thema werd opgepakt vlak voor de aanbesteding, blijkt 
dat nog veel mogelijk is. Het is nooit te laat.

Aankomst tunnelboormachine 
na boren eerste tunnelbuis, 
begin juli 2018 – fotograaf 
Jurriaan Brobbel
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 .  Werk samen met een netwerk en maak gebruik van 
bestaande aanpakken uit deze netwerken. Maak bijvoor-
beeld gebruik van de ‘Aanpak Duurzaam gww’ om 

  duurzaamheid voor het project concreet te maken –  
  www.duurzaamgww.nl.
 .  Breng een of meerdere externe expertteams in het pro-

ject ter ondersteuning en inspiratie en/of laat mensen 
uit een expertteam intensief in het projectteam meewer-
ken voor een bepaalde tijd. Zo is bij de Rotterdamsebaan 
een expertteam Duurzaamheid betrokken om mee te 
denken en duurzaamheid te concretiseren.

 .  Betrek markt- en kennisinstellingen om de expertteams 
samen te stellen, zij hebben vaak kennis van innovaties 
en zien de nieuwe mogelijkheden. 

 .  Organiseer trainingen en sessies voor kennis, inspiratie 
en persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers op dit 
vlak.

2.4  Maak de duurzaamheidsambitie concreet
-  Het is raadzaam om het thema duurzaamheid eerst in de 

breedte te benaderen. Maar uiteindelijk moet je als op-
drachtgever binnen dit brede thema een focus durven  
kiezen en concreet worden: Welke aspecten hebben de 
meeste kans van slagen in deze specifieke projectomgeving? 

-  Met een concrete omschrijving van de duurzaamheids- 
ambitie wordt het eenvoudiger om het thema te operationa-
liseren en in latere fases te monitoren.

-  Neem de concrete duurzaamheidsambitie vervolgens in alle 
projectfases mee. Zowel in de tracé-verkenning en plan- 
vorming als in het contract (‘Wat eis ik?’) en in de aanbeste-
ding/emvi (‘Wat wens ik?’). 

-  In de realisatiefase kan het invoeren van een bonus/malus-
systeem de opdrachtnemer stimuleren om verder te denken 
over duurzaamheid.

-  Om zo duurzaam mogelijk te blijven opereren in de onder-
houdsfase, is het belangrijk dat er ook dan daarvoor incen-
tives zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de onderhoudsperiode 
bij de opdrachtnemer te leggen.

2.2 Benader duurzaamheid breed en integraal
-  Een gezamenlijke en brede visie op duurzaamheid die voor 

het hele traject als inspiratie en basis kan dienen, is cruciaal 
voor het draagvlak. Formuleer deze visie daarom samen met 
betrokkenen.

-  Leg in de planvormingsfase nog zo min mogelijk vast: wat 
nog niet vastgelegd moet, mag open blijven. Dit creëert 
ruimte voor duurzame oplossingen die tijdens het traject 
ontstaan en niemand van tevoren had kunnen bedenken.

-  Als opdrachtgever moet je zowel de aannemer als de eigen 
projectorganisatie stimuleren écht anders te gaan denken. 
Daarom kun je in de voorbereiding ook zelf duurzaamheid 
niet benaderen als iets wat ‘er bovenop’ kan – wat traditio-
neel vaak gebeurde. Om een duurzaam project te kunnen 
opleveren, moet duurzaamheid integraal onderdeel van de 
uitvraag zijn.

-  Duurzaamheid wordt nog vaak te nauw geformuleerd. 
Daardoor ontstaat snel een eenzijdige focus, bijvoorbeeld 
op energie, die kansen op inbreng van andere thema’s mi-
nimaliseert. Zoek bij alle thema’s en aspecten uit te zoeken 
wat duurzamer kan in het project én zijn omgeving en daar 
mensen uit verschillende disciplines in te laten meedenken. 

2.3  Haal de juiste mensen van buitenaf
-  Om duurzaamheid succesvol in een project te integreren 

is specifieke kennis en ervaring nodig. Bedenk tijdig welke 
experts en ervaringsdeskundigen je nodig hebt. 

-  Inventariseer welke kennis intern aanwezig is en waardeer 
deze. Zoek iemand binnen je organisatie die het thema 
duurzaamheid voor het project wil verzorgen en bewaken. 

-  Wees eerlijk over welke kennis binnen de organisatie mist en 
haal deze zo snel mogelijk van buitenaf. Binnen het project 
Rotterdamsebaan zijn goede ervaringen opgedaan met de 
volgende aanpakken:

 .  Organiseer positieve, inspirerende sessies met niet-alle-
daagse input. Zo inspireerden de kinderen van de Lego 
League en kunstenaar Daan Roosegaarde tijdens de 
kick-off duurzaamheidsdag van de Rotterdamsebaan.
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En maak het een vast onderdeel van de beoordelings-
 gesprekken: ‘Wat heb je dit jaar in jouw functie gedaan op 
 het gebied van duurzaamheid?’
-  Zorg dat duurzaamheid niet alleen een streven van de 

opdrachtgever blijft, maar ook een echte ambitie van de 
opdrachtnemer en van de omgeving wordt.

2.7  Neem de duurzaamheidsambitie serieus in de uitvraag
-  Ken duurzaamheid de juiste waarde toe. Eén emvi-criterium 

met een hoge waarde voor duurzaamheid is krachtiger en 
duidelijker over je wensen als opdrachtgever dan meerdere 
emvi-criteria waarvan duurzaamheid maar een klein onder-
deel is. Zorg dat de juiste kennis in huis is om in te schatten 
binnen welke thema’s de grootste duurzaamheidsbijdrage 
gemaakt kan worden.

-  Maak een duidelijke keuze binnen alle mogelijke aspecten 
over wat je écht wilt en dus eist (in het contract) en wat je 
wenst (in de emvi).

-  ‘Prijs’ mag niet dermate dominant in de criteria zijn dat ont-
breken van duurzaamheid bij wijze van spreken kan worden 
‘afgekocht’. Zorg daarom dat het niet mogelijk is dat een 
opdrachtnemer die duurzaamheid niet heeft geïntegreerd 
in het project, toch kan winnen.

-  Voorkom in de eisen dat partijen zich niet kunnen onder-
scheiden op het duurzaamheidsaspect of dat standaard- 
oplossingen voldoende zijn om aan de eisen te voldoen. 
Bouw een marktstimulans in die duurzamere alternatieven 
en innovaties stimuleert; bijvoorbeeld door ruimte voor 
proeftuininnovaties te maken.

2.8  Sta open voor en stimuleer nieuwe manieren  
van werken

-  Duurzaamheid vraagt om andere denk- en werkwijzen. Dat 
kan in het begin onwennig aanvoelen en tot onzekerheid 
leiden. Controle en zekerheden loslaten en openstaan voor 
nieuwe manieren van werken vereist ook moed. Antwoorden 
hoeven niet meteen bekend te zijn, ze mogen komen in de 
loop van het proces. 

2.5  Communiceer de duurzaamheidsambitie positief
-  Door duurzaamheid positief te formuleren, kan het thema 

leiden tot meer enthousiasme, creativiteit, samenwerking en 
innovatie binnen een project. Het wordt zo een stimuleren-
de uitdaging in plaats van een extra opdracht.

-  Extra verbinding tussen opdrachtgever, omgeving en 
opdrachtnemer kan ontstaan door een gedeelde, positieve 
ambitie. De ervaring van de Rotterdamsebaan leert dat het 
kiezen van het gezamenlijk thema ‘duurzaamheid’ om in te 
excelleren, binding en trots gaf en werkte als een stimulans 
voor het gehele project.  

-  Voor het imago van de betrokken bedrijven kan duurzaam-
heid positief werken. Bijvoorbeeld door aantrekkelijke 
nieuwsitems in de communicatie over het project.

-  Voor medewerkers kan duurzaamheid een project interes-
sant maken in termen van positieve zingeving. Zorg daarom 
binnen het project voor een brede definitie van duurzaam-
heid waar iedereen zich in kan vinden. Dit geeft iedereen 
kansen om vanuit zijn expertise en kwaliteiten bij te dragen 
aan het verduurzamen van het project.

-  Duurzaamheid kan tot meer draagvlak en meer medestan-
ders rondom het project leiden. Positieve aandacht voor 
de omgeving van het project direct vanaf de aanvang kan 
helpen om later weerstand te voorkomen, of sterker nog: 
om enthousiasme te krijgen. Dit kan een gunstig effect op 
de besluitvorming creëren. 

-  Voor politieke acceptatie van het project kan aandacht voor 
duurzaamheid een positieve rol spelen.  

2.6  Pak duurzaamheid op op organisatieniveau
-  Iedereen kan vanuit zijn eigen expertise en discipline iets 

bijdragen aan de duurzaamheidsambitie. Dit moet vanaf de 
start van het project een integraal onderdeel en manier van 
denken worden.

-  Ondersteunende sessies en workshops kunnen helpen om 
deze nieuwe manier van denken en werken te stimuleren. 

-  Formaliseer de duurzaamheid in de managementstructuur: 
is er bijvoorbeeld een duurzaamheidsmanager ter plaatse? 
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-  Succesvolle samenwerkingen vragen om een lange adem, 
zorg ervoor dat mensen het langetermijndoel zien en zo 
commitment hebben om lang op het project te blijven om 
daaraan bij te kunnen dragen. Ga moeilijke gesprekken en 
situaties niet uit de weg.

-  Heb vertrouwen dat zich oplossingen voor de duurzaam-
heidsvraagstukken zich zullen aandienen, ook als je die 
niet meteen voor ogen hebt. Soms komen oplossingen uit 
onverwachte hoek. 

-  Ook als een beloofd aspect uit het emvi-plan duurzaamheid 
niet lukt, probeer om samen naar oplossingen te zoeken en 
niet meteen in boetesferen te komen.

2.10 Leer en raak geïnspireerd door andere projecten en 
draag opgedane kennis over 
-  De duurzaamheidsmaatregelen die je toepast in het project 

hoeven niet origineel te zijn, zoek voor inspiratie naar best 
practices in andere projecten en sectoren.

-  Denk aan de maatschappelijke waarde van het project. 
Vraag jezelf af: ‘Hoe gaan wij er met dit project voor zorgen 
dat duurzaamheid echt een stap verder komt?’ Bijvoorbeeld 
door in een aanbesteding ruimte te maken voor (proeftuin)
innovaties, help je nieuwe maatregelen verder te ontwikke-
len die anders niet aangeboden zouden kunnen worden.

-  Accepteer dat niet alles kwantitatief gemaakt kan worden. 
Neem daarom een zekere ruimte op in het project voor 
maatregelen die lastig ‘smart’ gemaakt kunnen worden.

-  Denk bij de voorgestelde maatregelen verder dan alleen het 
lopende project. Hoe kan de ontwikkeling van deze maat-
regelen zowel dit project, als ook andere projecten of de 
industrie internationaal verder helpen? Uiteindelijk leven we   
in een groot ecosysteem. Als we de klimaatdoelen willen 
halen, moeten we verder kijken dan land- en projectgrenzen. 
Laat aanbieders hiervoor ook met proces-aanpakken en niet 
alleen met concrete technische maatregelen komen om 
duurzaamheid verder te brengen.

-  Deel opgedane ervaringen en inzichten om bij te dragen aan 
de versnelling van duurzame ontwikkeling.

Dat kan bijvoorbeeld door:
 .  Het scheppen van ruimte voor nieuwe samenwerkingsver-

banden: zorg voor meer samenwerking binnen de keten 
en voor multidisciplinaire teams. Creëer een open cultuur, 
met veel onderlinge communicatie, gelijkwaardigheid van 
deelnemers en moedig delen van kennis aan. 

 .  Openstaan voor andere manieren van kijken naar waarde 
en waardering (bijvoorbeeld het waarderen van natuurlijk 
kapitaal).

 .  Gebruik maken van de (ontwerp)principes van de circulai-
re economie.

 .  Samenwerken met de natuur: probeer inspiratie uit de 
natuur te halen (‘biomimicry’).

 .  Een open en nieuwsgierige houding naar nieuwe ontwik-
kelingen: denk niet alle antwoorden al te hebben.

2.9  Heb een lange adem, vertrouwen en doorzettingsvermogen
-  Besef én communiceer dat duurzaamheid een proces is van 

een lange adem, vertrouwen en doorzettingsvermogen.
-  Een projectteam heeft vertrouwen en vrijheid nodig om 

zoveel mogelijk zelfstandig en ‘los’ te kunnen werken. De 
‘moederorganisatie’ van zowel opdrachtgevers als opdracht-
nemers moet het projectmanagement vertrouwen en onder-
steunen in zijn duurzaamheidsambities.

-  Langdurige betrokkenheid van dezelfde mensen op het 
project heeft meerwaarde op diverse fronten. Idealiter is het 
team dat de tender heeft doorlopen, er in de realisatiefase 
nog bij: zo gaat geen waardevolle informatie en ervaring op 
het gebied van duurzaamheid  verloren. Zorg daarom voor 
een goede sfeer en inhoudelijke uitdagingen binnen het team 
zodat mensen blijven. 

-  Als dezelfde mensen betrokken blijven bij het project en de 
duurzaamheidsambities, bestendigd dit de vertrouwensband 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

-   Langdurige betrokkenheid van (politiek) management is 
ook belangrijk: aanhoudende betrokkenheid van dezelfde 
projectdirecteur (die achter de duurzaamheidsambities staat) 
is hiervoor belangrijk en bevorderend. 
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3 Duurzaamheid in de eerste projectfases

‘Een complex en omvangrijk infrastructureel project als de Rotter-
damsebaan doet zich maar eens in de 20 of 30 jaar voor in een stad 
als Den Haag. Alhoewel het niet mogelijk is om een blauwdruk te 
ontwikkelen voor dergelijke projecten, vinden wij het van groot be-
lang om alle ervaringen te borgen.’ Peter Smit, wethouder Verkeer 
(Den Haag, 2007 – 2014)

Al in de eerste projectfases had het project Rotterdamsebaan 
ambities en doelstellingen die te maken hadden met duur-
zaamheid. Zo speelden milieu- en omgevingsaspecten vanaf 
het begin een prominente rol. Dit betekende dat al vroeg werd 
gezocht naar samenwerking en akkoorden met de omgeving. 
Mede hierdoor is het project uiteindelijk soepel doorlopen. 
 Duurzaamheid, hoewel niet direct onder die noemer en van-
uit heel verschillende motieven, speelde op meerdere manieren 
een rol in de ideefase, de tracévorming en de planvorming. 
Allemaal voordat de formele duurzaamheidsambitie écht op de 
agenda kwam.

3.1  Duurzaamheid in de ideefase: autostad versus ov-stad 
In de ideefase was veel discussie over de noodzaak van de inves-
tering in de Rotterdamsebaan. Een van de eerste vragen in deze 
fase was: ‘Is de aanleg van een nieuwe autoweg überhaupt duur-
zaam?’ De verbinding zelf was geen nieuw idee, er bestaan al 
documenten uit 1949 met een autoweg op de plaats waar nu de 
Rotterdamsebaan ligt (gemeente Den Haag, 2014). Deze keer 
echter, voordat definitief werd besloten tot aanleg van de weg, 
is gekeken naar de mogelijkheid om niet alleen autobereikbaar-
heid maar ook het openbaar vervoer (ov) te verbeteren. Dat 
leidde tot onderzoek naar een mogelijke tramverbinding naar 
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3.3  Duurzaamheid in de planvorming: milieuaspecten om te 
voldoen aan de regelgeving
De planvormingfase is de fase van ‘voldoen aan de regelgeving’; 
milieuaspecten zijn hier vast onderdeel van. In Nederland is 
in de normale procedure aandacht voor dergelijke aspecten in 
de m.e.r.. Het belangrijkste milieuaspect bij dit project was de 
impact van de tunnel bij de tunnelmonden. In de planvormings- 
fase werd een tweede m.e.r.-studie doorgevoerd, dit keer voor 
de gekozen locatie. In deze studie zijn vooral de aspecten 
Verkeer, Lucht, Geluid, Archeologie, Budget en Ecologie beke-
ken. Duurzaamheid kwam al wel aan bod maar werd vrij snel 
vertaald naar ‘energie’ en ‘materiaal’ aspecten. 
 Op basis van de tweede m.e.r.-studie nam de gemeente Den 
Haag in juni 2013 het uitvoeringsbesluit. Niet toevallig werd dit 
besluit vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2014. 
In de planning van het project Rotterdamsebaan werd erkend 
en rekening gehouden met het feit dat politieke beslismomen-
ten belangrijk zijn en invloed hebben op het projectproces. Dit 
creëerde niet alleen momentum voor het project, maar leidde 
ook tot beslissingsbevoegdheid die pal achter het project stond, 
en daarmee tot een versnelling van het proces. 

3.4 Inzichten uit vroege projectfases
Twee elementen zijn heel belangrijk gebleken om het project 
in de vroege fases succesvol te laten verlopen: een goede 
procesbegeleider en een budgetreservering. Zo is in deze 
fases bijvoorbeeld besloten de tunnel langer te maken om de 
omgeving minder te belasten. Dit betekende extra kosten voor 
de bouw, maar zorgde ervoor dat de omgeving meeging en later 
geen vertraging veroorzaakte in het project, wat dan proces- en 
andere kosten bespaart. 
 Een ander aspect dat regelmatig genoemd wordt als essen-
tieel voor het slagen van het project, is een ‘harde politieke wil’. 
De vvd was fel voorstander van het project en deed er alles aan 
om het project door te laten gaan. Daarnaast ondersteunde 
het Rijk de noodzaak voor het project, wat hielp om sommige 
twijfelaars mee te krijgen. Tenslotte was het rekening houden 
met politieke beslismomenten (zoals het nemen van een 

de Binckhorst. Daar bleek echter geen ruimte voor een tram die 
direct de woonwijken in kon gaan. 
 Toch is besloten om, naast het tracé voor de autoweg, ook 
een ruimtereservering voor een eventueel toekomstige ov- 
verbinding te maken. De gemeente kocht hiervoor percelen 
langs het traject en de ov-verbinding is meegenomen in het 
schetsontwerp en voorlopig ontwerp van de Rotterdamsebaan.

3.2  Duurzaamheid tijdens de tracévorming: leefomgevings-
aspecten belangrijk voor haalbaarheid project
In de jaren ’90 voerde de gemeente een variantenstudie uit naar 
de mogelijkheden voor aansluiting van de stad via de Binckhorst 
op het Rijkswegennet: het zogenaamde ‘Trekvliettracé’. De Trek-
vliet is een kanaal dat loopt tot in het centrum van Den Haag. 
Het idee was destijds om deze oude (water)toegangsweg te ge-
bruiken als tracé, omdat gevreesd werd dat een open tunnelbak 
het landschap zou ‘doorboren’, bijvoorbeeld bij Voorburg. 
 Omgevingsaspecten als leefbaarheid en milieu speelden in 
deze periode al een dominante rol in de discussie rondom de 
projectvarianten. Hoewel de term ‘duurzaam’ destijds nog geen 
onderwerp van gesprek was, was wat we nu verstaan onder 
duurzaamheid indirect maar onmiskenbaar aanwezig. De om-
gevingsaspecten werden echter vooral van belang geacht in ver-
band met de maakbaarheid van het project en de haalbaarheid 
in de omgeving. De grootste motivatie om deze aspecten mee 
te nemen, was de kans op minder overlast tijdens de uitvoering. 
Hierdoor werd minder weerstand uit de omgeving verwacht (en 
daarmee minder vertraging) tijdens de bouw. Uit deze redene-
ring is ook het idee voor de geboorde tunnel ‘geboren’: door 
deze manier van bouwen hoefde noch het landschap, noch een 
woonwijk doorkruist te worden. 
 Hoewel omgevings- en leefbaarheidsaspecten uiteindelijk 
dus doorslaggevend waren bij de tracékeuze, werd duurzaam-
heid nog niet integraal bekeken. Wel is in deze fase de eerste 
Milieueffectenrapportage (m.e.r.) studie gedaan om verschillen-
de locaties te vergelijken. Op basis van deze studie is gekozen 
voor een boortunnel en is de huidige locatie van die tunnel 
vastgelegd.
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uitvoeringsbesluit net vóór de gemeenteraadsverkiezingen) van 
groot belang om de snelheid in het proces te houden. 
 De duurzaamheidsambities werden pas breder bekeken 
toen het project echt een bouwproject werd en het expertteam 
Duurzaamheid begon met haar werk. Vanaf dat moment is het 
thema meer integraal aangepakt: ook Energie, Materialen en 
Sociale aspecten werden nu onderwerp van discussie, terwijl 
voorheen vooral Geluid, Lucht en Omgevingsaspecten aandacht 
kregen. Toch hebben diverse keuzes in de voorfase, naast die 
ten aanzien van omgevings- en milieuaspecten, ook bijgedragen 
aan het integreren van duurzaamheid in het project. Bijvoor- 
beeld de keuze voor de contractvorm en het feit dat de aannemer  
15 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud (zie hoofdstuk 5 
voor meer details).

3.5  Geleerde lessen uit de eerste projectfases
Duurzaamheid verbindt 
-  Duurzaamheidsambities in het project helpen politieke 

partijen te argumenteren vóór het project en zo meer  
medestanders te krijgen. In dit geval boden de ambities de 
vvd extra argumenten om te pleiten en zo het project over 
de streep te trekken. 

-  Inpassing van duurzaamheid geeft lokaal draagvlak: een 
goede inpassing, in dit geval het verlengen van de tunnel, 
hielp om draagvlak te creëren en omliggende gemeentes 
als Leidschendam-Voorburg en Rijswijk mee te krijgen. Dit 
versoepelt het proces in een later stadium doordat de kans 
op weerstand in latere projectfases vermindert.

Persoonlijke motivatie is cruciaal
-  Het helpt als betrokkenen, en vooral degenen met beslis-

singsbevoegdheid, persoonlijk gemotiveerd zijn om met 
duurzaamheid aan de slag te gaan. In dit geval kwam de 
projectdirecteur met het initiatief om duurzaamheid expli-
ciet mee te nemen in het project. Ook de wethouder (met 
beslissingsbevoegdheid) was enthousiast over integreren 
van duurzaamheid, gesterkt door de initiatieven van de 
projectdirecteur.
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hierin samen te werken met andere partijen. In deze fases 
ligt nog niks vast en zijn nog veel mogelijkheden om het 
ontwerp aan te passen. 

Haal kennis van buitenaf
-  Schroom niet om, als het nodig is, kennis van buiten de 

gemeente te halen. In het project Rotterdamsebaan ging dat 
bijvoorbeeld om experts op het gebied van duurzaamheid 
en innovatief aanbesteden. Andere sleutelpersonen die van 
invloed waren op het slagen van de duurzaamheidsambitie 
waren een procesbegeleider in het voortraject en de project-
directeur. Mocht hiervoor intern geen expert aanwezig zijn, 
dan is het raadzaam deze van buiten in te huren. 

-  De projectorganisatie Rotterdamsebaan is een sterk  
autonoom projectteam dat redelijk los van de gemeentelijke 
organisatie te werk is gegaan. Zij achtte het van belang dat 
experts van buiten de gemeente gehaald mochten worden 
voor een project van deze omvang en specialisatie, omdat 
binnen een gemeente niet regelmatig zulke grote projecten 
zijn. Daarnaast is geen specifieke technische kennis en 
ervaring over boortunnels en innovatieve manieren van 
aanbesteden binnen de gemeente aanwezig, in dit geval 
noodzakelijke kennisgebieden. Hoewel het project aan het 
begin nog wat vertraging opliep omdat geprobeerd is het 
op te zetten met alleen mensen van binnenuit, is tijdig het 
tij gekeerd door goede experts met ervaring van buiten te 
halen. 

duurzaamheid in de eerste projectfases

Gebruik ‘window of opportunity’
-  Op een juist moment introduceren van het thema duur-

zaamheid is belangrijk voor het slagen van het project en 
het behouden van de duurzaamheidsambitie. Een van deze 
zogenaamde ‘windows of opportunity’ (Kingdon, 1984) 
was duidelijk in het project Rotterdamsebaan. Het waren 
de gemeenteraadsverkiezingen, een moment waarop het 
politiek goed uitkwam om met een duurzaamheidsambitie 
te komen. 

-  Veel landen, steden en organisaties zoeken momenteel 
naar manieren om de duurzaamheidsdoelstellingen van het 
klimaatakkoord te concretiseren; dit biedt goede mogelijkhe-
den om duurzaamheid expliciet op te nemen in een project. 
Zoeken naar de juiste ‘window of opportunity’ daarvoor, 
betekent rekening houden met politieke beslismomenten en 
nadenken over welke invloed deze zouden kunnen hebben 
op het proces.

Maak duurzaamheid voorstelbaar
-  De juiste formulering (‘framing’) is bij duurzaamheid 

belangrijk: als het thema op de juiste manier breed ge-
formuleerd wordt, kunnen veel wensen samen komen en 
kan het voor alle betrokkenen écht een win/win worden. 
Het krijgen van bestuurlijk commitment en het vinden van 
budget om het project naar de volgende fase te brengen, is 
het belangrijkste doel in de verkenningsfase. Daarom moet 
duurzaamheid dan al worden ingebracht en op de juiste 
manier worden geformuleerd en geraamd (projectbudget 

  vaststellen). Als dit pas in een latere fase in het project 
gebeurt, kunnen bepaalde duurzaamheidsaspecten nog 

  wel worden ingebracht, maar niet meer op echt integrale 
wijze. 

Creëer meeste garantie voor integraliteit
-  Duurzaamheid zo vroeg mogelijk in het project integraal 

benaderen biedt mogelijkheden om niet alleen naar omge-
vingsaspecten te kijken, maar veel breder naar kansen voor 
verwezenlijken van duurzaamheidsambities te zoeken en 
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4 Voorbereiding aanbesteding

‘Ik wil de duurzaamste tunnel van Europa, ik wil van een tunnel die 
iets kost naar een tunnel die iets oplevert.’ – Paul Janssen, 
projectdirecteur Rotterdamsebaan

‘Gaandeweg ben ik mij pas gaan realiseren hoe bijzonder dit proces 
is geweest.’ – Marcel Hertogh, voorzitter expertteam Duurzaam-
heid

Na het uitvoeringsbesluit begonnen de voorbereidingen voor de 
aanbesteding. In deze fase ontstond voor het eerst een concrete 
duurzaamheidsambitie voor het project, gebaseerd op een per-
soonlijke ambitie van projectdirecteur Paul Janssen. Met zijn rui-
me ervaring in dergelijke projecten wilde hij de lat hoger leggen 
door duurzaamheid in de Rotterdamsebaan als extra uitdaging 
te introduceren. Hij stapte naar de wethouder en zei: ‘Laten we 
het een kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk project maken. Een 
zo duurzaam en vooral ook zo mooi mogelijke tunnel, met zo 
min mogelijk onderhoud over de gehele levensduur.’ 
 De wethouder stond open voor deze insteek, mede omdat 
het project aan de linkerzijde van het politieke spectrum 
nog enigszins omstreden was. Het paste politiek gezien dus 
goed om een dergelijke ambitie in het project te integreren. 
Daarnaast strookte het plan van Paul Janssen met de nieuwe 
duurzaamheidsambities van de gemeente Den Haag. De stad 
had net een ‘Beleid duurzaamheid’ opgesteld met de ambitie 
in 2040 klimaatneutraal te zijn. Ze vond dat elk project hier iets 
mee moest doen, wat goed geconcretiseerd kon worden in het 
project Rotterdamsebaan. Want wat is mooier dan een duur- 
zame stad binnen te komen via de meest duurzame tunnel? De 
wethouder nam de duurzaamheidsambitie voor het project dus 
graag over en stond er vanaf dat moment ook echt voor.
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Oproep en selectie
Het cob organiseert elk jaar een groot congres voor alle leden 
van het netwerk. Het congres in 2013 diende als podium om 
de zoektocht naar leden voor het expertteam te starten. Ook 
via andere kanalen zoals LinkedIn, Twitter, de cob-website en 
nieuwsbrief is de oproep verspreid. Geïnteresseerden moesten 
binnen twee weken een motivatie insturen. Voorwaarde was wel 
dat wie mee wilde doen, niet betrokken kon worden in de aan- 
bestedingsfase vanuit de markt. Tot verrassing van Paul Janssen, 
Karin de Haas en Marcel Hertogh meldden zich maar liefst 76 
kandidaten, waaruit zij vervolgens de, naar zij aangeven lastige, 
selectie maakten.

Samenstelling
Voor de samenstelling van het expertteam waren meerdere 
aspecten van belang: diversiteit, motivatie en draagvlak. Bij 
de selectie werd gelet op diversiteit in zowel professionele en 
organisatie-achtergronden als expertise van de leden. De voor-
keur ging uit naar teamleden van zowel opdrachtgevers- als 
opdrachtnemerszijde, een teamlid van het Rijk, de gemeente, 
een ingenieursbureau, kennisinstellingen en bedrijven, zowel 
groot als klein. Daarnaast werd gezocht naar ervaring in ver-
schillende fases en rollen van projecten. Ook was belangrijk dat 
de meningen van het team geaccepteerd zouden worden door 
het netwerk, wat betekende dat zij representatief voor hun  
achterban moesten zijn. Dit hield in dat idealiter vanuit verschil-
lende instituties en rollen representanten zouden zijn, zodat  
zowel kennis uit de industrie, als innovatieve kennis van start-
ups, als wetenschappelijke kennis gewaarborgd zou zijn. 
 De wens om afgevaardigden van zowel opdrachtgevers als 
van opdrachtnemers in te zetten, gaf een extra uitdaging van-
wege het besluit dat als iemand deelnam aan het expertteam, 
zijn of haar organisatie uitgesloten was voor deelname aan de 
aanbesteding. Voor werknemers van bouwbedrijven of ingeni-
eursbureaus die wilden deelnemen aan de aanbesteding, was 
het dus niet mogelijk deel te nemen aan het expertteam. Dit is 
opgelost door ook teamleden te selecteren van bouwbedrijven 

 Door de ambitie van de projectdirecteur en het commitment 
van de wethouder kreeg het thema duurzaamheid een concrete 
plek in de aanbesteding. Maar er was nog geen ervaring met 
hoe dit precies te formuleren. Dit leidde, in samenspraak met 
het Centrum voor Ondergronds Bouwen, tot het beluit voor 
aanstellen van een extern expertteam, dat het aanbestedings-
team van de Rotterdamsebaan ging ondersteunen in zowel 
het formuleren van de ambitie als het concretiseren van deze 
ambitie in het project.

4.1  Het expertteam Duurzaamheid

Aanleiding
Wat is een duurzame tunnel? Om die vraag te verkennen stapte 
Paul Janssen eerst naar het Centrum Ondergronds Bouwen 
(cob), een netwerkorganisatie op het gebied van ondergronds 
bouwen met duurzaamheid als een van de pijlers. Met Karin de 
Haas, destijds programma coördinator bij het cob, ontstond 
het idee een team van experts te betrekken om duurzaamheid 
voor het project te definiëren. Een mooie kans voor de Rotter-
damsebaan en voor het cob-netwerk een extra mogelijkheid om 
nog meer te leren over duurzaamheid.
 Het ging Paul Janssen in eerste instantie om een definitie- 
studie: ‘Wat is eigenlijk een duurzame tunnel?’ Daarnaast was 
het van belang breed draagvlak te vinden voor die definitie. 
Duurzaamheid moest daarom niet focussen op een enkel 
aspect, maar op integrale manier worden benaderd. Een ex-
pertteam bestaande uit leden met verschillende professionele 
achtergronden en expertises zou daarin kunnen voorzien. Als 
voorzitter werd prof.dr.ir. Marcel Hertogh gevraagd, op basis 
van zijn ervaring met integrale benaderingen van grootschalige 
infrastructurele projecten. Het, samen met Marcel Hertogh, 
10-koppige expertteam kreeg als opdracht een definitie en een 
visie voor een duurzame tunnel te ontwikkelen. De verwachting 
was dat door hun achterban en het netwerk van het cob mee te 
nemen, ‘automatisch’ draagvlak voor deze definitie gecreëerd 
zou worden. 
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Claudia Heimensen
Head of Sustainability services, Jones Lang 
LaSalle
 

René de Klerk
Oprichter Rendemint: circulair inkopen en 
aanbesteden
 

Henk van Laarhoven
Projectcoördinator, BiermanHenket  
architecten
 

Jochem Mos
Oprichter EcoChain Technologies
 

Joris Vijverberg
Coördinerend adviseur Innovatie en markt, 
Rijkswaterstaat
 

Jan van Vliet
Voormalig directeur Techniek bij Croon 
Elektrotechniek

die weliswaar geen ervaring hadden met infrastructurele projec-
ten, maar wel bijvoorbeeld binnen vastgoed en duurzaamheid. 
Op deze manier was toch marktkennis aanwezig in het expert-
team.
 Tenslotte was een belangrijk criterium dat de teamleden een 
aansprekende persoonlijke motivatie hadden om deel te nemen. 
Geprobeerd is al deze aspecten en criteria zo goed mogelijk in 
ogenschouw te nemen, wat uiteindelijk leidde tot de selectie van 
de volgende experts:

Marcel Hertogh (voorzitter) 
Hoogleraar Integraal ontwerp en beheer, 
tu Delft
Managing partner Triple Bridge

Mirjam Nelisse (secretaris/rapporteur)
Technical consultant Tunnel safety, tno

Léon Dijk
Stategisch adviseur Duurzame 
ontwikkeling, Ingenieursbureau Rotterdam

Jasper Griffioen
Bijzonder hoogleraar Waterkwaliteits-
beheer, Universiteit Utrecht
Senior-expert, Deltares en tno
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Daan Roosegaarde samen met 
het team NXT generation

‘Zoek naar creëerplekken waar verschillende disciplines samen-
werken en waar je de ruimte krijgt om foutjes te maken. Dan doe 
je opeens dingen die je nooit alleen had kunnen bereiken’, aldus 
Roosegaarde tijdens zijn presentatie. Aan de hand van een aantal 
voorbeelden liet hij de experts en andere aanwezigen zien hoe ver-
wondering en ‘anders kijken’ tot onverwachte inzichten en oplossin-
gen kan leiden. Beroemd is zijn idee voor glow in the dark-belijning 
op snelwegen, waarin hij veiligheid en besparing op energiekosten 
voor verlichting combineert. In het voetgangersgedeelte van de 
Maastunnel in Rotterdam stond het tijdelijke kunstwerk Dune 4.1. 
De honderden ledlampjes reageerden op het geluid en de bewe-
ging van passanten. Dit had veel effect op de beleving; de tunnel 
werd zelfs een gewilde locatie voor trouwreportages.’ – Bericht in 
cob-Magazine ‘De Onderbouwing’ (januari 2014)

4.2 Bijeenkomsten Duurzaamheid in voorbereiding  
aanbesteding
Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding organiseerde de 
projectorganisatie Rotterdamsebaan twee bijeenkomsten die 
geheel gewijd waren aan het thema duurzaamheid. Het doel was 
dat het thema zou gaan leven bij de gegadigden, juist al voordat 
zij de aanbestedingstukken binnen hadden. Op deze manier 
konden ze zonder beperkende kaders vast over duurzaamheid 
gaan nadenken.

Kick-off bijeenkomst Duurzaamheid 
In december 2013 vond de ‘Kick-off Duurzaamheid’ plaats, 
georganiseerd door de projectorganisatie in samenwerking met 
het cob. Alle gegadigden waren uitgenodigd en het was een 
uitgelezen gelegenheid om het expertteam Duurzaamheid, dat 
kort daarvoor geselecteerd was, te presenteren. Voor de experts 
was deze kick-off de start van de samenwerking als team. 
Maar de dag bood vooral een mooie kans om de verschillende 
consortia aan te kondigen dat duurzaamheid een belangrijke rol 
ging spelen in de aanbesteding en de gegadigden op die manier 
te prikkelen om na te denken over mogelijke duurzaamheidstoe-
passingen in het project.
 De ‘Kick-off Duurzaamheid’ vond plaats op een inspirerende 
plek dicht bij de projectlocatie: de Caballerofabriek. ‘s Ochtends 
presenteerden inspirators met heel verschillende invalshoeken. 
Tijn Brands, stadsarchitect van de gemeente Den Haag, gaf een 
impressie van de eerste ontwerp-ideeën en vertelde hoe duur-
zaamheid en ontwerp samengaan. Daan Roosegaarde, kunste-
naar en innovator, inspireerde de aanwezigen met zijn originele 
visie op samenwerken en duurzaamheid en innovatie in tunnel-
projecten. ‘The nxt Generation’, een team van 15 jongeren, 
kwam met allerlei creatieve ideeën voor een duurzame tunnel.
 In de pauzes en tijdens de lunch was ruimte voor discussies 
over het thema duurzaamheid. Het was opvallend hoe snel en 
sterk het onderwerp begon te leven. Doordat de presentaties 
door mensen uit verschillende vakgebieden werden gegeven, 
voelde iedereen zich wel ergens aangesproken. De geselecteerde 
leden van het expertteam konden aan de slag!
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‘Ook vijftien dwarsdenkende jongeren van de nxt Generation zorgden 
voor inspiratie. Het team deed mee aan de first lego League, een 
wedstrijd die jongeren tussen de negen en vijftien jaar uitdaagt om 
de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken. 
Hiervoor bedachten ze een ondergronds tunnelsysteem om een stadje 
tegen tornado’s te beschermen. Voor de Rotterdamsebaan hebben 
ze een aantal aanbevelingen opgesteld onder het motto ‘Duurzaam 
moet je niet doen, maar duurzaam moet je zijn’. Bedrijven die bij de 
bouw van de tunnel betrokken zijn, moeten bijvoorbeeld laten zien 
dat ze zelf ook duurzaam zijn. Verder moet er van tevoren nagedacht 
worden over toekomstig hergebruik: waar ga je de tunnel voor gebrui-
ken als er niet zo veel verkeer meer is?’– Bericht uit cob-Magazine 
‘De Onderbouwing’ (januari 2014)

Themabijeenkomst duurzaamheid 
Een half jaar later, in juni 2014, konden gegadigden deelnemen aan 
een nieuwe themabijeenkomst, nu volledig gericht op het thema 
duurzaamheid. Het expertteam Duurzaamheid presenteerde op 
deze dag 9 aspecten in de vorm van het inspiratiedocument dat zij 
in dat half jaar op basis van hun Visie Duurzaamheid hadden ont-
wikkeld (zie ook volgende paragraaf). Na introducerende presen-
taties van de projectdirecteur en de voorzitter van het expertteam 
kon elk consortium naar 3 sessies over de volgende onderwerpen: 
-  Het aanbestedingsproces
-  De duurzaamheidsvisie
-  De 9 aspecten
Bij elke sessie waren afgevaardigden van de gemeente en het ex-
pertteam aanwezig. De aanwezigen uit de verschillende consortia 
konden bij hen terecht met al hun vragen over het onderwerp.

4.3 Expertteam: Visie Duurzaamheid 
De leden van het expertteam werd aan het begin van het proces 
gevraagd om hun individuele visie op een duurzame tunnel te 
formuleren. Deze 10 verschillende visies waren het startpunt voor 
het formuleren van de brede gemeenschappelijke visie van het ex-
pertteam. Dit is de volgende visie, zoals in het inspiratiedocument 
opgenomen:

  
  

Inspiratiedocument 
Duurzaamheid 
 
27 juni 2014 
 
Expertteam: 
prof.dr.ir. Marcel Hertogh (voorzitter), ir. Mirjam 
Nelisse (secretaris), Léon Dijk MSc., prof. dr. Jasper 
Griffioen, Karin de Haas, ir. Claudia Heimensen, René 
de Klerk, Henk van Laarhoven, drs. Jochem Mos, Joris 
Vijverberg, ing. Jan van Vliet 
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Deze gemeenschappelijke visie vormde de basis van waaruit 
de concrete emvi-criteria op het gebied van duurzaamheid 
ontwikkeld konden worden. Het blijkt bij het ter perse gaan van 
deze publicatie (2019) nog steeds een relevante en ambitieuze 
visie te zijn. Doordat duurzaamheid wat later in het project 
is ingebracht, is het wellicht niet volledig doordrongen van 
duurzaamheid en circulariteit, maar het heeft een basis gelegd 
waar andere projecten gefundeerd op voort kunnen bouwen. 
En bovenal toonde het project een ambitie die nog geen enkel 
ander tunnelproject in Nederland ooit heeft gehad.

4.4 Expertteam: Inspiratiedocument Duurzaamheid
Nadat het expertteam haar duurzaamheidsvisie had geformu-
leerd, benoemden ze in een aantal bijeenkomsten de concrete 
emvi-criteria voor duurzaamheid bij de Rotterdamsebaan. Het 
team definieerde uiteindelijk 9 criteria, die gezamenlijk tot een 
duurzame tunnel zouden kunnen leiden, mits de aanbesteders 
op al deze aspecten zouden letten. Deze criteria waren:

1 Functiecombinaties en flexibiliteit
2 Landmark
3 Maatschappelijke participatie en kennisborging
4 Social Fairness
5 Geluid
6 Luchtkwaliteit
7 Natuurlijke inpassing
8  Grondstoffengebruik
9  Energie

Deze lijst was de uitkomst van een aantal brainstormsessies, 
discussieavonden en onderzoek. Het team was zich bewust dat 
niet alles meer mogelijk was in dit project, maar wilde zich ook 
niet te veel inperken, zodat hun aanbevelingen ook voor andere 
tunnelprojecten gebruikt zouden kunnen worden. Ze kozen 
voor ‘criteria’, omdat deze aansluiten bij belevingswerelden 
van opdrachtgevers en –nemers en de mogelijkheid bieden tot 
operationalisering in de aanbesteding. 
 De 9 criteria werden vastgelegd in het ‘Inspiratiedocument 

Als we de duurzame tunnel voor ons zien, zien we een tunnel die in aanleg, 
gebruik en onderhoud de aarde en haar bewoners beter achterlaat dan voor 
haar aanleg. Niet alleen op de uiteindelijke locatie van de tunnel, maar 
ook op al die locaties, waar ook ter wereld, die betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van de tunnel. De duurzame tunnel maakt de omgeving 
mooier en is zelf ook mooi. De duurzame tunnel is een icoon waar bouwers, 
gebruikers en omwonenden trots op zijn en waarbij omwonenden, lokale 
netwerken en kennisinstellingen actief bij het project zijn betrokken. 
 We hebben hiervoor een uitdagende ambitie, waarbij het rijden door de 
tunnel op zichzelf een belevenis is van duurzaamheid. De duurzame tunnel 
is energieneutraal in de gebruiksfase en energiearm of met duurzame energie 
aangelegd. De lucht is schoner dan de omringende buitenlucht, ook bij de 
tunnelmonden. De tunnel is een inspiratie van ketensamenwerking voor de 
sector. Grondstoffen en materialen zijn zo veel mogelijk duurzaam gepro-
duceerd en toegepast, met aandacht voor mens en milieu. Hierbij is de hele 
levenscyclus van producten in ogenschouw genomen. De tunnel biedt ruimte 
om naast de vervoersfunctie ook nieuwe functies toe te voegen. De tunnel 
wordt onderhoudsarm uitgevoerd, zodat afsluitingen tot een minimum wor-
den beperkt; dat scheelt omrijden. ‘Social fairness’ staat hoog in het vaandel. 
 De duurzame tunnel heeft respect voor het verleden, is gemakkelijk te 
onderhouden in het heden en is voorbereid op een onbekende toekomst. Met 
minimale ingrepen kan de duurzame tunnel anticiperen op ander gebruik. 
De duurzame tunnel is internationaal de norm voor duurzame tunnels en is 
het startpunt van waaruit nieuwe tunnels ontwikkeld gaan worden, wat leidt 
tot nieuwe kennis. 
 We zijn ervan overtuigd dat de duurzame tunnel gebouwd kan worden. 
Binnen tijd en beschikbaar budget, en zonder afbreuk te doen aan de basis- 
eisen van veiligheid en architectonische keuzes die al gemaakt zijn. 
 De tunnel komt tot stand via co-creatie van bestuurders, omgeving en 
opdrachtgever, en daarbij sluit u als markt aan om van een gezamenlijke 
droom tot een gedeelde werkelijkheid te komen. 
 Met dit document wil het expertteam een ieder inspireren als het gaat 
om duurzaamheid en tunnelbouw. Wij hopen u uit te dagen het beste uit 
uzelf te halen om een toekomstbestendige tunnel te ontwerpen, bouwen, 
beheren en onderhouden. Wij kijken uit naar een inspirerend en innovatief 
traject. 

Namens het expertteam Duurzaamheid Rotterdamsebaan van de gemeente 
Den Haag en het cob, Prof.dr.ir. Marcel Hertogh, Voorzitter expertteam 
Duurzaamheid 
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Duurzaamheid’. Dit document is als een aparte, concrete 
uitgave gepubliceerd, wat het mogelijk maakt om het mee te 
geven aan volgende tunnelprojecten. Inmiddels is er bij de a16 
en Rijnlandroute verder mee gewerkt. En voorzitter van het ex-
pertteam, professor Marcel Hertogh, heeft het regelmatig onder 
de aandacht gebracht tijdens internationale congressen (onder 
andere in Shanghai en Curitiba) en in colleges op de universiteit.
 De volgorde van de 9 criteria bevat geen prioritering. Toch 
moest het expertteam deze in een bepaalde volgorde presen-
teren. Welke volgorde? Ze kozen om de ‘usual suspects’, zoals 
grondstoffen en energie, als laatste op te nemen en juist de vaak 
minder genoemde, en wellicht meer verrassende, naar voren te 
halen.

4.5 Uitkomsten parallel lopend afstudeertraject over duur-
zaamheid in tunnelprojecten
Terwijl het expertteam de duurzaamheidscriteria voor de 
Rotterdamsebaan ontwikkelde, deed de auteur van deze publi-
catie, Darinde Gijzel, in het kader van haar afstuderen aan de 
tu Delft, onderzoek naar het specificeren van duurzaamheid bij 
emvi-aanbestedingen van wegtunnelprojecten in het algemeen. 
De Rotterdamsebaan diende daarbij als praktijkvoorbeeld. Ook 
vervulde zij de rol van verbindingsofficier tussen het aanbeste-
dingsteam van de Rotterdamsebaan en het externe expertteam 
Duurzaamheid. 
 In 2014 werd duurzaamheid echt nog als een vaag begrip 
gezien. Om er überhaupt iets mee te kunnen in tunnelprojecten 
zou het eerst voor dit type projecten moeten worden gespecifi-
ceerd. Daarom was een eerste stap in het onderzoek het creëren 
van een raamwerk met mogelijke duurzaamheidscriteria voor 
wegtunnelprojecten. Na een brede inventarisatie van meer dan 
100 mogelijke criteria,  ontstond uiteindelijk een raamwerk met 
33 duurzaamheidscriteria die duurzaamheid voor een (weg)tun-
nel zouden kunnen definiëren. Hieruit kon een opdrachtgever 
of projectorganisatie dan een selectie maken met een zwaar-
tepunt passend bij het specifieke project. Op deze manier kan 
duurzaamheid eerst specifiek, en uiteindelijk meetbaar, worden 
gemaakt.
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1""Func'onal"flexibility"
2""Mul'func'onality"
3""Visual"sustainability"and"experience"
4""Climate"adap'on"
5""Influence"on"surface"area"
6""Design"for"disassembly"
7""Material"and"resource"usage"
8""Origin"of"the"materials"and"resources"
9""Recycling"and"reIusage"
10""Construc'on"Waste"
11""Energy"usage"
12""Energy"efficiency"
13""Renewable"energy"sources"
14""Energy"produc'on"
15""CO2"emission"
16""Transport"
17""Fossil"fuels"
18""Water"quality"
19""Water"usage"

19""Water"usage"
20""Hydrological"system"
21""Use"of"excess"soil"
22""Soil"quality"
23""Value"of"soil"
24""Biodiversity"
25""Noise"
26""Air"quality"
27""Toxic"materials"
28""Educa'onal"outreach"
29""Local"stakeholder"involvement"
30""Human"rights"and"fair"trade"
31""Social"return"
32""Sustainable"leadership"
33""Sustainable"business"opera'ons"
34""Life"Cycle"Cost"
35""Value"op'miza'on""

 Aan de hand van deze criteria kon de onderzoekster vervol-
gens verschillende perspectieven op duurzame tunnels binnen 
de tunnelwereld in kaart brengen en tenslotte een methodiek 
opstellen die opdrachtgevers zou kunnen helpen bij het selecte-
ren van duurzaamheidscriteria voor hun specifieke project.

Huidige perspectieven op duurzame tunnels
Om duurzame ontwikkeling in de tunnelsector te versnellen, 
bleek niet alleen technische kennis nodig, maar ook inzicht in 
verschillende perspectieven op duurzame tunnels. Werkend bin-
nen de projectorganisatie de Rotterdamsebaan en het expert-
team duurzaamheid bleek namelijk dat bij de term ‘duurzame 
tunnel’ niet iedereen hetzelfde bedoelde. Deze definitie hangt af 
van het individuele perspectief op duurzaamheid. Inzicht in de 
verschillende perspectieven biedt tegelijkertijd ook inzicht in de 
samenhang tussen de verschillende duurzaamheidsaspecten uit 
het raamwerk. 
 Voor het onderzoek naar de perspectieven werd een groep 
van 26 personen geselecteerd, die representatief was voor de 
gehele tunnelconstructieketen. Zij kregen de geïnventariseerde 
duurzaamheidsaspecten voor zich en werden gevraagd ze 
te rangschikken naar mate van belangrijkheid middels een 
wetenschappelijke methodiek (de zogenaamde q-methodologie).
Uit een factoranalyse van de resultaten van elke individuele 
‘q-sort’ bleek dat de betrokkenen zich lieten onderverdelen in 
4 collectieve perspectieven op duurzame tunnels. Dit waren de 
volgende perspectieven:

Energieperspectief
De groep met dit perspectief, gevormd door deelnemers met 
een analytische achtergrond, benadrukte het belang van het  
aspect Energie binnen duurzaamheid. Volgens hen richt een 
duurzame tunnel zich voornamelijk op energie-efficiëntie, 
duurzame energieproductie en minimalisatie van energie- 
gebruik. Maar zij achten ook het aspect Life Cycle Cost en 
andere kwantificeerbare aspecten, zoals co2, belangrijk.
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torganisatie in kaart gebracht worden, waardoor duurzaamheid 
concreet en daardoor bediscussieerbaar wordt. De uitkomsten 
van de workshop kunnen de opdrachtgever bovendien onder-
steunen bij selecteren van de duurzaamheidscriteria voor de 
aanbesteding van een specifiek project.
 Tijdens een dergelijke workshop waarderen de deelnemers 
eerst de duurzaamheidsaspecten uit het raamwerk volgens de 
q-methodiek; dat houdt in dat zij de 33 aspecten naar mate van 
hoe belangrijk zij deze achten voor de duurzaamheid van een 
tunnel in een piramide vorm neerleggen. Vervolgens wordt (na 
factoranalyse van de resultaten) gekeken wat de verschillende 
perspectieven binnen het team zijn. Welke individuele perspec-
tieven, maar vooral ook of er gemeenschappelijke perspectie-
ven te benoemen zijn. Daarnaast worden overeenkomende en 
conflicterende aspecten uitgelicht; deze bieden goede startpun-
ten voor de discussie. Deze discussie kan geleid worden aan de 
hand van deze aspecten en de in kaart gebrachte perspectieven 
en uiteindelijk resulteren in een gemeenschappelijke visie en 
daarbij behorende duurzaamheidsaspecten voor het project. 
Meer informatie over de verschillende perspectieven, het raam-
werk met duurzaamheidsaspecten of de methodiek is te lezen 
in het afstudeerrapport ‘Tunnel visions on sustainability’ (Gijzel, 
2014). 

4.6 Geleerde lessen tijdens de voorbereiding van de aanbe-
steding
Inspirerende evenementen geven een ‘boost’ 
Door gedurende het project inspirerende evenementen/sessies 
over duurzaamheid te organiseren, gaat het thema vroeg leven 
binnen de aannemerscombinatie en laat je zien dat je het als 
opdrachtgever belangrijk vindt. Het is tevens een leuke manier 
voor de opdrachtgever en potentiële opdrachtnemers om elkaar 
te leren kennen. 

Plan evenementen op passende momenten
De planning van inspirerende evenementen is iets om bewust 
over na te denken. De kick-off dag over duurzaamheid vond 
al plaats vóórdat de aanbestedingsdocumenten naar buiten 

Veerkrachtperspectief
De groep met dit perspectief, gevormd door voornamelijk civiel 
technici, concentreerde zich op optimalisatie: ‘Optimaliseer 
de functionaliteit en de waarde van de tunnel over de gehele 
levenscyclus van het project.’ Een duurzame tunnel gaat volgens 
hen over het slim combineren van functies binnen het project 
en over technische optimalisatie. Multifunctionaliteit, Life Cycle 
Cost en Waarde-optimalisatie waren criteria die door hen hoog 
gewaardeerd werden.

Sociale perspectief
De groep met dit perspectief, die vooral uit projectmanagers 
bestond, zag een duurzame tunnel vooral als een tunnel die 
gebouwd wordt in maximale samenwerking met lokale partijen 
en met maximale aandacht voor de (veranderende) omgeving 
van het project. Zij geloofden dat wanneer belanghebbenden be-
trokken zouden worden, er niet alleen minder weerstand tegen 
het project zou komen, maar dit zelfs tot meerwaarde zouden 
kunnen leiden en in ieder geval tot meer draagvlak. Deze groep 
vond dat het project meer dan één functionaliteit zou moeten 
hebben en vond ook Luchtkwaliteit een heel belangrijk aspect.

Transitieperspectief 
De groep met dit perspectief, gevormd door deelnemers zonder 
een puur technische achtergrond, zag een duurzame tunnel als 
een project zonder schade voor mens en milieu. Duurzaamheid 
gaat volgens hen over mensen en vraagt om een totaal nieuwe 
benadering. Volgens hen zijn op de lange termijn winstaspecten 
niet meer belangrijk. Aspecten zoals Toxische materialen, Recy-
cling en hergebruik en Duurzame energiebronnen werden door 
hen hoog gewaardeerd. Zij waren ook de enigen die het belang 
van een Circulaire Economie toen al benoemden.

Methodiek voor opdrachtgevers
Tijdens het afstudeeronderzoek is ook nog een aanpak bedacht 
die opdrachtgevers kan helpen om de eigen visie op een duur-
zame tunnel te concretiseren. Tijdens een workshop kunnen de 
verschillende perspectieven op duurzaamheid binnen de projec-



48 49voorbereiding aanbesteding voorbereiding aanbesteding

Betrek een expertteam vroegtijdig 
Bij de Rotterdamsebaan kwamen de criteria van het expertteam 
pas laat in het proces, namelijk tijdens de aanbesteding. Het 
bleek dat in deze fase lang niet alles meer mogelijk is. Het is 
daarom raadzaam een expertteam vroeger in het proces te 
betrekken. 

Creëer duidelijkheid over de rol en taken van externe (expert)
teams 
Laat het expertteam eerst los van juridische kaders werken om 
hen niet meteen te beperken in creativiteit en ambitie. Zorg dat 
voldoende marktkennis in het expertteam aanwezig is, zodat 
de criteria zodanig geformuleerd worden dat de markt er mee 
kan werken. Bepaal van te voren of het expertteam alleen een 
adviserende rol heeft, of ook bepaalt welke de criteria worden 
meegenomen in het contract.

Wees duidelijk over de fase waarin het expertteam betrokken 
wordt
Een extern expertteam kan mogelijke kaders leveren voor de 
aanbesteding en zo helpen het projectteam van de opdracht-
gever te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Van 
belang daarbij is vooraf duidelijk te definiëren in welke fases 
het expertteam wel en niet is betrokken en in welke mate ze 
meepraten of zelfs meebeslissen in de definitie en beoordeling 
van de duurzaamheidscriteria. Het voordeel van het werken met 
het expertteam gedurende de voorbereiding van de aanbeste-
ding van de Rotterdamsebaan was dat dit het lopende proces 
dwong tot maken van keuzes en concretiseren. Het nadeel was 
dat in deze fase niet alles meer mogelijk was qua integratie van 
duurzaamheid.

gingen. Dit creëerde een ‘mindset’ bij de gegadigden: ze hoefden 
niet te wachten op de stukken, maar konden vast gaan nadenken 
over duurzaamheid.

Selecteer externe experts met aandacht 
Bij gebrek aan interne kennis en ervaring is het werken met een 
expertteam behulpzaam gebleken. Geef hierbij de selectie van de 
leden van een expertteam voldoende aandacht en maak tijd en 
budget beschikbaar. In dit project is de selectie gedaan op basis 
van een motivatiebrief, maar selectiedagen met interviews met 
kandidaten zijn ook denkbaar.

Let op de samenstelling van een expertteam 
Het is belangrijk dat ook marktkennis (een aannemer) in het 
team aanwezig is, zodat het team weet wat mogelijk is en daar-
mee aspecten zo concreet mogelijk kan formuleren. Een risico 
is dat (een groot deel van) het team bestaat uit experts die veel 
weten over één gebied en dat het ‘stokpaardje’ van het team 
wordt, waardoor zij niet meer open staan voor andere moge-
lijkheden of naar het belang van het grotere geheel kijken. Het 
is dus van belang dat de experts naast hun inhoudelijke kennis 
over een gebied ook open willen en durven staan voor andere 
perspectieven.

Betrek studenten 
Ten eerste kunnen studentassistenten worden betrokken voor 
deskresearch voor het expertteam. Als het team tegen vraagstuk-
ken aan loopt, kunnen deze studenten dit in detail uitzoeken. Nu 
kostte dit niet alleen veel tijd en daardoor geld, maar ook eigen 
tijd van de leden van het expertteam terwijl dit misschien niet 
hun hoogst mogelijke toegevoegde waarde is. 
 Ten tweede kan het betrekken van een afstudeerder een 
waardevolle toevoeging zijn. Deze student kan dieper op een the-
ma ingaan waar in de praktijk vaak geen tijd voor is, of wat niet 
direct effect voor het project heeft maar wel maatschappelijke 
waarde kan creëren. Ook kan de afstudeerder tijdelijk een rol in-
vullen waar anders niet een apart persoon voor beschikbaar zou 
zijn geweest, bijvoorbeeld in de vorm van een (afstudeer)stage. 
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5 Aanbesteding en contractering

‘Als we de markt echt willen stimuleren om met duurzame 
oplossingen te komen dan moeten we duurzaamheid ook hoger 
durven te waarderen in de gunning.’ – Cynthia Sewbalak, manager 
Aanbesteding & Contractering Rotterdamsebaan

Nadat het expertteam Duurzaamheid hun visie en de 9 duur-
zaamheidscriteria in het Inspiratiedocument had gepubliceerd, 
kon de uitvraag voor het project Rotterdamsebaan gespeci-
ficeerd worden en konden de aannemerscombinaties aan de 
slag om een zo duurzaam mogelijk ontwerp en werk te maken. 
Deze combinaties hebben hun eigen visie op duurzaamheid 
– en de door hen te nemen maatregelen om die visie op dit 
project te kunnen realiseren – geformuleerd in hun emvi-plan 
Duurzaamheid. De contractvorm, de aanbestedingsprocedure, 
de gunningscriteria, de aanpak van het winnende consortia en 
de evaluatie van het emvi-criterium duurzaam worden in dit 
hoofdstuk omschreven. 

5.1 Contract
Voor het project Rotterdamsebaan is gekozen voor een Design 
Build Maintain (dbm) contract. Dit houdt in dat de opdracht- 
nemer verantwoordelijk is voor het ontwerp, de realisatie en het 
onderhoud van het werk gedurende de gehele contractperiode. 
Daarbij is gekozen voor een onderhoudsperiode van 15 jaar ‘van 
slagboom tot slagboom’. 

Tunnelsegmenten voor de Rotterdamsebaan 
liggen klaar bij de fabrikant in Duitsland  
– november 2017 – fotograaf Jurriaan  
Brobbel – Max Bögl
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mogelijk om specialistische gesprekken aan te vragen, bijvoor-
beeld over het thema duurzaamheid. 
 Na de selectiefase en de concurrentiegerichte dialoog is een 
inspiratie-dag georganiseerd waarbij uitsluitend over duurzaam-
heid is gesproken met de gegadigden om hen extra te inspireren 
en te enthousiasmeren voor dit thema (zie 4.2). 

5.3 Gunningscriterium
Het gunningscriterium voor de aanbestedingsprocedure was de 
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (emvi). Dit betekent 
dat zowel prijs als kwaliteit worden meegewogen. Kwaliteit is 
hierbij vertaald naar de volgende aspecten: Risicobeheersing, 
Hinderbeperking, Integraal werken en Duurzaamheid. Op basis 
van de ingediende emvi-plannen konden de gegadigden een 
fictieve korting krijgen op hun inschrijvingssom. 

emvi-criterium Fictieve korting

Duurzaamheid € 17,5 miljoen 
Risicobeheersing € 22,5 miljoen 
Hinderbeperking € 20,0 miljoen 
Integraal werken € 15,0 miljoen 

Voor het criterium Duurzaamheid werden twee documenten 
gevraagd: 

-  een opgave van het co2-Prestatieladder niveau, en 
-  een duurzaamheidsplan. 

Reden voor deze splitsing was om in het duurzaamheidsplan 
specifiek ruimte te bieden aan de ideeën voor duurzaamheid 
vanuit de markt. De invulling hiervan is, binnen kaders, zoveel 
mogelijk vrij gegeven en was dus niet enkel een invuloefening 
met cijfers. 
 emvi was volgens de projectorganisatie een geschikt instru-
ment om de gegadigden te stimuleren meerwaarde te bieden 
op de specifieke thema’s. De aannemerscombinaties konden zo 
zelf de invulling van deze meerwaarde bepalen en met oplossin-
gen komen die zij het meest passend en optimaal achtten.  

 De keuze voor een dbm-contract maakt het mogelijk om 
duurzaamheid op eenvoudige wijze te stimuleren. Een onder-
houdsperiode van, in dit geval, 15 jaar bouwt een prikkel in voor 
de aannemer om te kijken naar investeringen die misschien 
aan de voorkant iets meer kosten maar wel langer meegaan. 
Daardoor zijn op termijn minder onderhoudsinvesteringen of 
vervangingen nodig, wat weer positief effect heeft op beschik-
baarheid van de tunnel. 
 De projectorganisatie maakte een bewuste keuze om dit 
project geen nieuwe technische uitdaging te laten zijn, maar 
om de aannemers op andere aspecten uit te dagen. Zoals op 
duurzaamheid! De ambitie van de projectorganisatie was om  
de aannemers te stimuleren om met oplossingen te komen 
die zorgen dat het systeem op lange termijn robuust, mooi en 
beschikbaar zou zijn. Bij een contractvorm als een Design & 
Construct-contract bestaat het risico dat een aannemer voor de 
goedkoopste oplossing kiest in plaats van een meer duurzame  
(onderhoudsvrije) oplossing, met als resultaat voor de  
opdrachtgever een lagere beschikbaarheid. Om dit te voor- 
komen is de M (Maintain = onderhoud) als incentive inbegre-
pen in het Rotterdamsebaan contract.

5.2 Aanbestedingsprocedure
Voor de aanbestedingsprocedure is gekozen voor een concur-
rentiegerichte dialoog. Het voordeel daarvan is de mogelijkheid 
om individueel met de markt in dialoog te gaan en af te tasten 
wat het aanbod van de markt kan zijn in dit specifieke geval. De 
gesprekken tijdens een concurrentiegerichte dialoog zijn gericht 
op het verkrijgen van wederzijds inzicht voor opdrachtgever en 
markt. De markt krijgt hiermee de kans om de opdrachtgever 
en zijn ambities en wensen te leren kennen, en de opdracht- 
gever krijgt de kans om de capaciteiten en mogelijkheden van 
de aanbieders te begrijpen. De dialoog kan dus goed dienen om 
vraag en aanbod zo optimaal mogelijk af te stemmen en zo een 
maximaal resultaat te bereiken. 
 Bij het project de Rotterdamsebaan konden de aannemers-
combinaties tijdens de concurrentiegerichte dialoog zelf aan-
geven over welke onderwerpen zij wilden spreken. Ook was het 
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al voldoende in het contract als eis waren opgenomen. Dat 
gold bijvoorbeeld voor Natuurlijke inpassing, opgenomen in 
de vorm van het Molenvlietpark met een calamiteitenberging. 
Het aspect Functiecombinaties heeft invloed op de scope van 
het project en kon daardoor niet meer worden meegenomen.
Het wegontwerp was namelijk al behoorlijk gedetailleerd en 
ook tunnelveiligheid gaf inmiddels duidelijke kaders. Daarnaast 
was de architectuurvisie al als ‘baseline’ door de gemeenteraad 
vastgesteld. Ook was de inpassing met vele stakeholders vast-
gelegd, wat de oplossingsruimte voor dit aspect beperkte. 
 Voor het opnemen van elk aspect was de vraag ‘Zijn er nog 
kansen op dit thema voor dit project binnen deze fase?’ van 
groot belang. Ook moest worden nagedacht op welke aspecten 
de gegadigden nog zouden kunnen concurreren. De aspecten 
Natuurlijke inpassing en Maatschappelijke participatie bleken te 
lastig om nog een onderscheidend criterium uit te formuleren. 

5.5 Aanpak thema duurzaamheid vanuit het consortium 
tijdens de tender
Het thema duurzaamheid bij de Rotterdamsebaan begon bij 
de partijen uit de Combinatie Rotterdamsebaan daadwerkelijk 
te leven na de inspiratiedag ‘Kick-off Duurzaamheid’ die vooraf 
ging aan de aanbesteding van het project de Rotterdamsebaan. 
Na deze dag wisten zij aan welke thema’s de opdrachtgever 
aandacht wilde besteden en was het aannemelijk dat deze via 
emvi tot uitdrukking gebracht zouden worden. Daardoor kon 
het tenderteam al beginnen zich (intern) te oriënteren en te 
kijken wie er op het criterium Duurzaamheid tijdens de tender 
kon gaan assisteren. Ze wachtten echter met definitief betrek-
ken van ‘duurzaamheidsexperts’ in het team totdat de uitvraag 
bekend was. Duurzaamheid is een breed begrip en het was nog 
onbekend hoe de opdrachtgever het zou definiëren en specifi-
ceren. 
 Het onderwerp duurzaamheid is gedurende de tender bij de 
Combinatie Rotterdamsebaan (bestaande uit bam en Volker-
Wessels) altijd integraal behandeld. Alle sleutelfiguren in het 
project, zoals ontwerpers, architecten en werkvoorbereiders, 
werden betrokken en gestimuleerd om te kijken hoe zij in hun 

 Het nadeel van emvi is dat niet gegarandeerd is dat de 
gegadigden ook daadwerkelijk met de (meest) gewenste the-
ma’s aan de slag gaan. Er is altijd een mogelijkheid om een of 
meerdere thema’s links te laten liggen en vooral te focussen op 
een zo laag mogelijke prijs. Door een beperkt aantal emvi-crite-
ria op te nemen in de uitvraag en die criteria zwaarder te laten 
meetellen, kun je dit voorkomen.

5.4 emvi Duurzaamheid specif iceren
Met het besluit voor het gunningscriterium emvi en dat Duur-
zaamheid één van de emvi-criteria werd, was het belangrijk dat 
dit criterium verder werd gespecificeerd. Zoals in hoofdstuk 4 
is beschreven, was een extern expertteam Duurzaamheid inge-
schakeld om met een advies te komen welke duurzaamheidsas-
pecten belangrijk zijn voor het project Rotterdamsebaan. Nadat 
het Inspiratiedocument en daarmee het advies van het expert-
team was overhandigd aan de projectorganisatie, maakte deze 
de ‘vertaling’ naar het project. De technisch manager (‘Wat 
is technisch nog mogelijk binnen het ontwerp?’), de juridisch 
manager (‘Wat is nog mogelijk binnen deze fase van de aanbe-
steding?’) en de projectdirecteur (‘Wat zijn realistische criteria 
waar de aannemers wat mee kunnen?’) besloten uiteindelijk 
om in deze fase 5 van de 9 aspecten uit het inspiratiedocument 
mee te nemen als emvi-criterium Duurzaamheid. Dit waren de 
volgende aspecten:

-  Geluid
-  Luchtkwaliteit
-  Materiaal- en grondstoffengebruik
-  Energie
-  Toekomstwaarde

Social Fairness is als algemene eis in het contract opgenomen. 
De overblijvende 3 aspecten (Functiecombinaties, Maatschap-
pelijke participatie en Natuurlijke inpassing) zijn uiteindelijk niet 
meegenomen. De redenen hiervoor waren dat enerzijds het pro-
ject te ver gevorderd was om deze aspecten nog realiseerbaar 
mee te kunnen nemen en anderzijds enkele van deze aspecten 
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 Ten eerste is een kwalitatieve beoordeling in de regel sub-
jectief. Door experts op het betreffende thema in te schakelen, 
wordt getracht de beoordeling te objectiveren. Er bestaat echter 
altijd een risico dat een afgewezen partij een rechtszaak aan-
hangig maakt op een dergelijke beoordeling. Het is daarom van 
belang zowel de beoordeling als de verwoording daarvan zeer 
zorgvuldig te doen. 
 Een tweede aspect is dat het mogelijk is dat experts tege-
lijkertijd betrokken zijn in verschillende trajecten en projecten. 
Duurzaamheid is nog een relatief nieuw thema binnen deze 
sector en nieuwe kennis, initiatieven en technieken zijn hierdoor 
nog in ontwikkeling. Daarnaast is het inherent aan het thema 
dat het zich blijft ontwikkelen: steeds zullen zich nieuwe focus-
gebieden binnen het brede thema duurzaamheid aandienen en 
binnen deze sub-thema’s zullen altijd weer nieuwe aanpakken 
ontwikkeld worden. Dergelijke ontwikkelingen vinden vaak in 
nauwe samenwerking tussen de praktijk en wetenschap plaats 
en zeker in een klein land als het onze, met nog een beperkt 
aantal experts op dit vlak, is daardoor belangenverstrengeling 
potentieel mogelijk. Het aantal duurzaamheidsexperts zal 
echter toenemen (en is al enorm toegenomen nu in 2019, ver-
geleken met de start van dit project in 2014) als duurzaamheid 
een belangrijkere rol gaat spelen in projecten en daarmee dit 
probleem verminderen. Aan de andere kant zijn brede samen-
werkingen en kruisbestuivingen juist heel vruchtbaar en is het 
raadzaam niet vanuit angst maar vanuit de potentiële mogelijk-
heden en vertrouwen te werken. Bij de keuze van experts is het 
echter belangrijk om duidelijke afspraken te maken over (het 
voorkomen van) belangenverstrengeling om rechtszaken te 
voorkomen.

De emvi-duurzaamheidsplannen van de verschillende consortia 
zijn uiteindelijk door een beoordelingscommissie beoordeeld. 
Zij hebben hierbij gebruik gemaakt van advies van een advies-
commissie duurzaamheid bestaande uit 4 leden van het expert-
team Duurzaamheid.

opgave duurzamer konden werken. Zo werd bijvoorbeeld de 
verantwoordelijke voor de keuze van het asfalt gevraagd naar 
duurzamer asfalt te kijken. 
 De emvi-verantwoordelijke was niet per se degene die met 
ideeën moest komen, maar vooral verzamelaar van alle ideeën. 
Uiteindelijk heeft het criterium Duurzaamheid geen centrale 
rol in het ontwerp gespeeld omdat de 3 andere emvi-criteria 
ook van belang waren voor het uitwerken van een compleet en 
evenwichtig plan voor een complex project als de Rotterdam-
sebaan. Duurzaamheid kreeg wel meer aandacht dan normaal, 
maar was nog niet belangrijk genoeg in de aanbesteding om de 
meeste aandacht te krijgen. 
 Het nadrukkelijk uitvragen van duurzaamheid in dit project, 
gaf de Combinatie Rotterdamsebaan echter wel de kans om 
innovaties die zij al hadden uitgeprobeerd en getest (‘proven 
innovations’) nu ook daadwerkelijk toe te passen. Alles wat 
zij aanboden, moest echter wel in een gevorderd stadium zijn 
(dus geen ‘early stage innovations’). In dit contract boden de 
consortia de opdrachtgever namelijk niet een product maar een 
prestatie aan; een toezegging van een daadwerkelijk resultaat. 
Mocht het systeem niet werken zoals verwacht, dan moeten 
compenserende maatregelen getroffen worden. Ook moeten de 
kosten van de maatregelen binnen het project terug te verdie-
nen zijn, anders zijn deze niet haalbaar. 

5.6 Beoordeling duurzaamheid en evaluatie duurzaamheids-
plannen
Een reden (of excuus) om niet met duurzaamheid aan de slag te 
gaan binnen een aanbesteding, is het argument dat het bewe-
zen effect van duurzaamheid lastig meetbaar en daardoor niet 
of nauwelijks te beoordelen zou zijn in een aanbestedingspro-
cedure. Kwalitatieve criteria vragen om een ‘expert judgement’: 
een beoordeling door experts op dit gebied. De juiste expertise 
is meestal niet binnen de projectorganisatie aanwezig en daar-
om worden vaak externe experts ingeschakeld. Er is echter een 
aantal aspecten om rekening mee te houden bij het inschakelen 
van experts duurzaamheid.
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meegenomen worden in de aanbieding. Het idee was dat zo de 
ontwikkeling van deze innovaties versneld kon worden. Aanbie-
ders moesten een procesaanpak aanbieden (en dus niet een 
bewezen effect): ‘Wat doe je eraan om deze innovatie verder te 
ontwikkelen? Wat voor processen richt je in je eigen organisatie 
in om de aangeboden maatregelen verder te brengen? Eerst in 
dit project, maar vooral ook door samenwerkingen aan te gaan 
(lokaal, binnen de industrie, met de wetenschap, enzovoort) om 
zo een vliegwiel effect te creëren.’

Neem duurzaamheid als enige emvi-criterium
Een van de inzichten uit het project Rotterdamsebaan was dat 
duurzaamheid af en toe haaks staat op andere eisen of emvi-
criteria . Dat gold voor de thema’s Veiligheid en Vormgeving, 
maar ook voor andere emvi-criteria zoals Hinderbeperking en 
Integraal werken. Het is makkelijker en krachtig om voor een 
focus op duurzaamheid te kiezen. Zorg dat alles wat je écht wilt, 
is vastgelegd in de eisen van het contract en gebruik de emvi 
echt alleen voor de extra wensen. Als duurzaamheid een echte 
eis is, moet worden gezorgd dat het niet conflicterend kan zijn 
met andere eisen of met emvi-maatregelen op andere thema’s. 
Als dat geregeld is, heeft iedereen dezelfde focus, kan de discus-
sie volledig over duurzaamheid gaan en kunnen vragen tijdens 
de dialoog en gesprekken uitsluitend op dit thema gericht zijn. 

Zorg voor een referentieontwerp voor tunnels
Bij de start van de aanbesteding voor de Rotterdamsebaan was 
nog geen referentieontwerp beschikbaar voor tunnels. Als dat 
het geval was geweest, hadden de besparingen veel duidelijker 
gemeten kunnen worden. Ook is dan beter bekend wat invloed 
heeft op bijvoorbeeld het energiegebruik en waar dan de groot-
ste besparingen te halen zouden zijn geweest. Nu was dat lastig 
te berekenen. 
 Bij deze uitvraag bleek ook lastig dat nog geen uniform re-
kensysteem voor het meten van de duurzaamheidseffecten was 
voorgeschreven. Emissiefactoren die consortia destijds gebruik-
ten om effecten te meten, waren toen actueel maar sommige 
zijn inmiddels verouderd. Om nu te berekenen of de beloofde 

5.7 Inzichten en ideeën na aanbesteding 
Niet alleen een boete maar ook een bonussysteem
Bij dit project is geen specifieke emvi-boeteclausule opgeno-
men in het contract. De emvi-aanbieding is vertaald naar eisen 
en verliep vervolgens via hetzelfde regime als de andere eisen. 
Indien niet voldaan werd aan een eis, kon dit een tekortkoming 
opleveren en werd de aannemer gevraagd alsnog te voldoen aan 
de eis. Indien hij deze niet nakomt, kan de opdrachtgever in een 
uiterste geval een betaling achterhouden omdat de prestatie 
niet geleverd is. Vaak zal de aannemer dan het hiervoor begroot-
te bedrag terugbetalen. Bij duurzaamheid gaat het echter niet 
om het geld, maar om een maatschappelijk belang, een ambitie. 
Een opdrachtgever zal ter compensatie dus eerder vragen naar 
een andere maatregel met een soortgelijk effect op duurzaam-
heid dan een financiële tegemoetkoming. 
 Met de kennis van nu zou een goede methodiek voor 
volgende projecten het introduceren van een bonus/malus- 
systeem kunnen zijn. Dit stimuleert de aannemer ook tijdens de 
realisatiefase maximaal om nog meer te doen op het gebied van 
duurzaamheid. Als de aannemer dan met meer maatregelen of 
minder co2 uitstoot komt dan vooraf beloofd, kan hij daarmee 
geld verdienen. 
 Stel, het lukt de aannemer niet om iets wat hij beloofd heeft 
te leveren, dan volgt eerst een boete. Kan hij vervolgens iets 
anders bedenken om te compenseren en dat leveren, dan leidt 
dat weer tot een bonus. Zo hoeft de aannemer geen geld te ver-
liezen als het anders loopt dan voorzien. En blijft de focus niet 
op dat iets niet is gelukt, maar is er een incentive om te kijken 
wat dan wél kan om beter te presteren op duurzaamheid. 

Geef ruimte aan proeftuininnovaties
Een andere mooie manier om innovatie te stimuleren, is het cre-
eren van ruimte voor proeftuininnovaties binnen het contract. 
Hier zien we de leercurve vanuit het project Rotterdamsebaan. 
Cynthia Sewbalak, de contractmanager van de Rotterdamse-
baan, was na haar ervaringen in dit project betrokken bij de 
N211. In dat project was ruimte gemaakt voor proeftuininnova-
ties: binnen het contract konden ook niet-bewezen innovaties 
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dominant zijn dat duurzaamheid bij wijze van spreken kan 
worden ‘afgekocht’. Als bepaalde duurzaamheidsdoelen zeker 
moeten worden gehaald, stop ze dan niet in de emvi maar 
neem ze op in de eisen. Dit heeft misschien een minder creatief 
karakter, maar verzekert dat de gegadigden met een duurzaam 
ontwerp komen. 

Zorg voor de juiste expertise
Zorg in de beoordelingscommissie van de emvi-plannen voor 
een commissielid met kennis van het thema duurzaamheid. 
Omdat het thema echter zo breed is, is het verstandig om voor 
de beoordeling van de verschillende duurzaamheidsaspecten 
aanvullend advies te vragen van (externe) experts. Bij de keuze 
van experts is belangrijk om duidelijke afspraken te maken om 
eventuele belangenverstrengeling te vermijden. Dat vraagt 
om de juiste afbakening: duidelijke kaders stellen als met een 
innovatieve aanbestedingswijze wordt gewerkt. En duidelijk 
definiëren in welke fase welke personen of organisaties worden 
betrokken. Om belangenverstrengeling te voorkomen kan ook 
helpen om een extern expertteam in een heel vroege fase te 
benaderen en benoemen.

Meet duurzaamheid op de juiste manier
Operationaliseer en monitor de duurzaamheidsaspecten in 
samenwerking met experts op de gebieden van de gekozen 
criteria. Kijk en meet verder dan alleen co2. co2 dekt slechts 
een deel van de duurzaamheidseffecten. Werk met de juiste en 
meest recente cijfers, methodieken en referenties. 

Creëer experimenteerruimte
Juridisch bestaan strakke aanbestedingsregels en -kaders. Dit 
kan demotiverend werken voor creativiteit en innovatie op het 
gebied van duurzaamheid: criteria worden bij voorkeur kwanti-
tatief geformuleerd, terwijl veel duurzaamheidsaspecten vragen 
om een kwalitatieve beoordeling. Het is een uitdaging hoe dit 
mee te nemen en uiteindelijk te beoordelen. Ruimte creëren 
voor proeftuininnovaties is een mogelijkheid om meer flexibili-
teit en kansen voor innovatie in te bouwen.

effecten van de door de aannemer genomen maatregelen ook 
behaald worden, moet dus met oude getallen gewerkt worden 
om het vergelijkbaar te maken. 

Vraag duurzaamheid breder uit dan alleen co2

Duurzaamheid uitvragen alleen op co2 bleek uiteindelijk voor 
het project Rotterdamsebaan te beperkend. co2 dekt namelijk 
slechts een bepaald type milieueffect en daarmee maar een deel 
van de duurzaamheidseffecten. Het is beter om met de Stichting 
Bouwkwaliteit (sbk) bepalingsmethodiek te werken, waar de ‘Life 
Cycle Analysis’ (lca) methodiek aan ten grondslag ligt. Deze 
geeft de mogelijkheid veel meer effecten dan alleen co2 mee te 
nemen, zoals ook stikstof, fijnstof en de schadelijke effecten van 
de winning van grondstoffen. Dit wordt in de Milieukosten- 
indicator (mki) gekwantificeerd. 
 In de aanbesteding voor de Rotterdamsebaan werd duur-
zaamheid nog niet op kwantitatieve wijze beschouwd. Maar de 
ontwikkelingen op dit vlak in de afgelopen jaren zijn bemoedi-
gend. Zo voorkomt de mki, en de lca methodiek die daaraan ten 
grondslag ligt, dat vrijblijvend met getallen kan worden omge-
gaan. Het geeft de mogelijkheid een duidelijke kwantitatieve 
grens te stellen en daarmee een consequentie bij het wel of niet 
halen van de grens (inclusief een eventuele bonus als het resul-
taat er ver boven zit).

5.8  Geleerde lessen voor contract, procedure en gunning
Beperk het aantal emvi
Door minder emvi-criteria in de aanbesteding mee te nemen en 
deze veel zwaarder te laten meewegen in de beoordeling, kan een 
thema als duurzaamheid een nog centralere rol krijgen in een 
project. Als je als opdrachtgever duurzaamheid echt belangrijk 
vindt, neem dan alléén Duurzaamheid als emvi-criterium mee. 
Een goede uitvraag is essentieel voor het latere resultaat op het 
gebied van duurzaamheid. 

Leg een bodem op duurzaamheid
Zorg dat met geen mogelijkheid een opdrachtnemer kan winnen 
die niets aan duurzaamheid doet. Prijs mag dus niet dermate  



de 10 belangrijkste lessen62 63realisatiefase

6  Realisatiefase

‘Dat duurzaamheid zo expliciet werd meegenomen in de tender 
heeft ertoe bijgedragen dat werknemers van het project zich ook 
in de realisatiefase nog afvragen: wat kan ik in mijn werkzaam-
heden nog betekenen op het gebied van duurzaamheid? Zo zijn 
er in de realisatiefase nog een aantal duurzaamheidsmaatregelen 
bijgekomen.’ – Michel Langhout, projectmanager Combinatie 
Rotterdamsebaan

De aanneemcombinatie die uiteindelijk de opdracht gegund 
kreeg, is de ‘Combinatie Rotterdamsebaan’ bestaande uit 
bam Infra en Wayss & Freytag Ingenieurbau en tenslotte ook 
VolkerWessels. De door hen in het ontwerp en in het emvi-plan 
voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen zijn vertaald naar 
eisen voor de uitvoering. Tijdens de realisatiefase kwamen er 
zelfs nog nieuwe duurzaamheidsmaatregelen bij. Maar ook zijn 
maatregelen beloofd die in de praktijk niet uitvoerbaar bleken. 
In dit hoofdstuk worden eerst de voorgestelde maatregelen 
besproken, en daarna meer in detail ingegaan op de punten 
waar de opdrachtgever en opdrachtnemer in de realisatiefase 
tegenaan liepen. 

6.1  Resultaat: de duurzaamheidsmaatregelen
De uitgevraagde duurzaamheidsaspecten waren Energie, Lucht-
kwaliteit, Geluid, Materialen, en Toekomstwaarde. Per aspect 
worden de belangrijkste aangeboden duurzaamheidsmaatrege-
len hieronder kort benoemd.

Energie
-  Het toepassen van zonnepanelen bij de ingang zorgt voor 

een geleidelijke inval van licht bij de tunnelentree, daardoor 
is minder kunstlicht nodig.
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Toekomstwaarde
-  Zichtbare duurzaamheid/landmark door zonnepanelen op 

het dak en een groene inpassing.
-  Informatiepaneel op de loopbrug voor Drievliet, met infor-

matie over duurzaamheidsmaatregelen in het project.
-  Brede boortunnel geeft extra flexibiliteit voor de toekomst. 
-  Modulaire installaties (ruimte voor gemakkelijk onderhoud 

en vervanging).

De nadrukkelijke uitvraag van duurzaamheid in dit project gaf 
de Combinatie de kans om innovaties toe te passen die zij al 
hadden uitgeprobeerd en getest (‘proven innovations’) maar 
nog nooit hadden toegepast in een project. Zo kon het ‘Fine 
Dust Reduction System’ (fdrs), ontwikkeld samen met tu 
Delft, aangeboden worden. Hetzelfde geldt voor asfaltmengsels 
die de bam al langere tijd ontwikkelt – nu kregen zij de kans om 
deze op grotere schaal uit te proberen. 

6.2 De maatregelen tijdens de realisatiefase
Alle emvi-producten hebben in de realisatiefase een hoed(st)er
gekregen bij de Combinatie Rotterdamsebaan. Zo had ook 
iemand duurzaamheid onder zijn hoede. Uit alles wat aan emvi 
is gedefinieerd en dus aan maatregelen bedacht, is een set met 
eisen gedestilleerd. Deze zijn aan alle andere eisen toegevoegd 
en vervolgens toegewezen aan bepaalde disciplines en docu-
menten. Zo staat in het ontwerp bijvoorbeeld de eis van de 
gekozen asfaltsoort en het nieuwe fijnstofsysteem als nieuw 
deelsysteem. 
 De hoed(st)er zorgt dat hij/zij op de hoogte blijft van de 
ontwikkelingen en veranderingen op zijn of haar specifieke 
gebied en of de Combinatie de eisen en emvi-beloften daadwer-
kelijk nakomt. Voor het criterium Duurzaamheid is er binnen de 
Combinatie ook nog een duurzaamheidscoördinator aange-
steld. Deze stelt onder andere een kwartaalrapportage over alle 
duurzaamheidseisen. Zo wordt de opdrachtgever op de hoogte 
gehouden over de voortgang van de implementatie van de duur-
zaamheidsmaatregelen. 

-  Het toepassen van zonnepanelen op de bouwkeet zorgt 
voor een duurzame uitstraling en levert duurzame energie.

-  Een energieneutraal dienst- en techniekgebouw (door de 
toepassing van zonnepanelen).

-  Energiebesparing door inzet van het Busbar-systeem zorgt 
voor minder energieverlies.

-  Energiebesparing door toepassen van ledverlichting  
(tunnel-, bouwplaats- en tijdelijke openbare verlichting) in 
de bouwfase.

-  Het gebruiken van een logistieke hub.
-  Gebruik van groene stroom tijdens de bouwfase (100% met 

smk-keurmerk).
-  Energiereductie door gebruik van Laag Energie Asfalt Beton 

(leab).
-  Tunnelelementen worden per trein naar het bouwterrein 

vervoerd in plaats van over de weg.

Luchtkwaliteit
-  Vermindering van fijnstof door de inzet van het ‘Fine Dust 

Reduction System’ (fdrs systeem).
-  Vermindering van uitstoot door groene golfsysteem.

Geluid 
-  Een geluidsreductie van 5dB door inzet van geluid reduce-

rend asfalt en het aanbrengen van diffractoren (geluids- 
omvormers).

-  Verminderen van geluidsoverlast door groene golfsysteem.

Materialen
-  Hoogwaardig hergebruik met pa-stone in asfalt (vermindert 

behoefte aan nieuwe stenen).
-  Toepassen van leab.
-  Gebruik van geoptimaliseerde betonmengsels.
-  Hergebruik van de tunnelboormachine.
-  Afvalmanagement voor maximale recycling.
-  Damwandplanning (hergebruik van damwanden met name 

binnen het project, maar ook uit andere projecten).
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 Op deze manier probeert de uitvoerende partij het thema 
duurzaamheid te bewaken. In de praktijk blijkt echter dat emvi’s 
na gunning generiek onder druk liggen omdat ze vrijwel altijd 
geld kosten en zaken complexer maken, of in elk geval anders 
dan hoe iedereen het gewend is. Aannemers zien emvi’s uit-
eindelijk meer als zaken uit het contract die afgevinkt moeten 
worden, dan dat er uitgesproken commitment op de werkvloer 
is. De opdrachtgever viel op dat alle voorgestelde duurzaam-
heidsmaatregelen uiteindelijk eigenlijk in 3 categorieën (die bij 
alle aanbieders te vinden waren) waren in te delen:

1   Eyecatchers – zowel qua zichtbaarheid als qua innovatie.
2   Basismaatregelen – met name materiaalgebruik en uit-
 voeringsmaatregelen.
3   Opportunistische maatregelen – zaken die toch al zouden 

gebeuren als kostenoptimalisatie maar als duurzaamheids-
maatregelen worden omschreven.

De maatregelen uit categorie 2 zijn de meest kwetsbare. Catego-
rie 1 en 3 komen in de praktijk minder onder druk. De maat- 
regelen uit categorie 1 vallen op en zijn daarom goed voor- 
bereid. De maatregelen uit categorie 3 zijn juist door hun aard 
goed te realiseren en zouden, zonder ze expliciet onder de noe-
mer duurzaamheid te scharen, vaak sowieso wel meegenomen 
zijn. De volgende paragrafen geven van alle categorieën een 
paar voorbeelden vanuit het project Rotterdamsebaan.

Categorie 1: Eyecatchers 
Iconische entree
De Combinatie Rotterdamsebaan en de opdrachtgever zijn heel 
trots op het ontwerp van de tunnelmond en het bedienings-
gebouw. Dit is echt een duurzaamheidsstatement geworden. 

Impressie toerit Rotterdamsebaan met het  
dak van zonnepanelen boven de ingang van  
de tunnel – bron: gemeente Den Haag,  
projectorganisatie Rotterdamsebaan
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stikstof en fijnstof aanwezig. De Combinatie Rotterdamsebaan 
gaat bij de tunnelmonden fijnstof afvangen door middel van een 
‘Fine Dust Reduction System’ (fdrs), een door de bam en tu 
Delft ontwikkeld concept. De aannemer verwacht dat hiermee 
50% van het fijnstof dat door het verkeer in de tunnel gepro-
duceerd wordt, te kunnen reduceren. Het systeem werkt op 
spanningsverschil: positief geladen draden worden gebruikt om 
de fijnstofdeeltjes neer te laten slaan. Dit neergeslagen fijnstof 
kan vervolgens verwijderd worden.

Geluidsomvormers (diffractoren)
De diffractoren zijn een derde voorbeeld van een innovatieve 
maatregel in het project Rotterdamsebaan. Deze innovatie 
komt van de tu Twente en is al eerder toegepast. Het gaat om 
een betonnen constructie met holtes parallel aan het wegdek. 
Geluidsgolven worden afgebogen, zodat ze naar boven kunnen 
worden gericht en daarmee de geluidsbelasting naast de weg 
verminderen (mp, 2013).

Over het bedieningsgebouw en de tunnelmond is een 
overkapping van zonnepanelen gemaakt. In dit ontwerp is 
ook het effect van lichtroosters inbegrepen, waardoor minder 
tunnelverlichting nodig is. Het dienstgebouw gebruikt de door 
de zonnepanelen opgewekte energie en is daardoor energie-
neutraal. 
 Het idee voor dit ontwerp kwam tot stand tijdens een 
brainstormsessie met verschillende disciplines, waaronder 
architecten, een energie-expert, een emvi-strateeg, een 
ontwerpleider, een calculator, en anderen. In het ontwerp is 
gewerkt met reeds beschikbare en toegepaste technieken, 
maar de combinatie van een dak met zonnepanelen boven 
een tunnel was nooit eerder gedaan. 

Fijnstof afvangen bij de tunnelmonden door een ‘Fine Dust 
Reduction System’ 
Het is bekend dat de luchtkwaliteit bij tunnelmonden heel 
slecht is, omdat daar een sterk geconcentreerde hoeveelheid 

Links en boven: ‘Fine 
Dust Reduction System’. 
https://www.finedustre-
duction.com/ 

Rechts: Geluidsomvor-
mers (diffractoren). 
https://www.mp.nl/ac-
tueel/diffractor-geluidaf-
buiger-geluidgoot-het-wat 
(MP, 2013)
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ging om een systeemconcept dat tijdens de tender is geïntro-
duceerd, maar waarin de mensen van het ontwerpteam (zowel 
van de Combinatie als van de opdrachtgever) geen heil zagen. 
De beloofde berekende co2 besparing zal moeten worden 
gecompenseerd.

Het toepassen van pa-stone
De Combinatie had aangeboden om een bepaalde hoeveel-
heid pa-stone toe te passen in het asfalt. Door hergebruik van 
deze stenen zouden minder nieuwe stenen nodig zijn voor het 
asfalt, waardoor co2 wordt bespaard. De asfaltmengsels zijn 
echter gewijzigd en de beloofde hoeveelheid blijkt onhaalbaar 
te zijn, omdat later in het werk VolkerWessels tot de Combinatie 
toetrad en kws nu ook een bepaalde hoeveelheid van het asfalt 
produceert.

Categorie 3: Opportunistische maatregelen
Hergebruik van de tunnelboormachine 
De tunnelboormachine (tbm) die gebruikt is bij de Sluiskil-
tunnel is aangeboden in de tender. tbm’s worden echter altijd 
hergebruikt, of op z’n minst worden alle onderdelen gerecycled 
(in elk geval wordt 99% van al het staal hergebruikt) en in 
andere machines weer ingezet. Materiaalbesparing specifiek 
voor de Rotterdamsebaan lijkt daardoor wat minder relevant als 
duurzaamheidsaspect. Maar de aannemer had wel een goede 
strategische keuze gemaakt om de tbm in eigendom te houden 
voor toekomstige projecten, waardoor deze hergebruikt kon 
worden bij de Rotterdamsebaan. Dit leverde de aannemer voor-
deel op (zowel in prijs als voor wat betreft duurzaamheid) in de 
tender. De beschikbare tbm bleek een iets grotere diameter te 
hebben dan noodzakelijk was, wat is ingezet als het creëren van 
extra functionaliteit en flexibiliteit.

Categorie 2: Basismaatregelen
Tunnelelementen per trein
Het idee om de tunnelelementen per trein te vervoeren, zou een 
mooie besparing co2 hebben opgeleverd. De leverancier die de 
Combinatie voor ogen had, was dicht bij een station/spoorlijn 
gestationeerd. Maar deze leverancier bleek niet aan de brand-
proeven van de tunnelelementen te kunnen voldoen. De keus 
voor een andere leverancier bracht echter met zich mee dat niet 
meer mogelijk was de tunnelelementen per trein te vervoeren. 
Om het beloofde duurzaamheidseffect te compenseren zal dus 
een compenserende maatregelen bedacht moeten worden. 

Busbar-systeem
Het beloofde Busbar-systeem, gericht op energiebesparing 
door het gebruik van minder kabels, is komen te vervallen. Het 

De tunnelboormachine opgesteld bij 
de fabrikant in Duitsland – fotograaf 
Jurriaan Brobbel
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6.3 Compenserende en additionele maatregelen
In de praktijk is gebleken dat niet alle maatregelen zo uit te voe-
ren waren als tijdens de aanbesteding was bedacht. Toch zal de 
beloofde duurzaamheid (of co2-winst) behaald moeten worden, 
desnoods door compenserende maatregelen. Zoals eerder aan- 
gegeven, had de opdrachtnemer al extra duurzaamheidsmaat- 
regelen bedacht na de gunning. Doordat het thema duurzaam-
heid voortdurend een rol speelde en echt bij de identiteit van het 
project ging horen, stopte de betrokkenheid niet na de aan- 
besteding. Dit leidde ertoe dat werknemers gingen nadenken 
over wat binnen hun vakgebied nog haalbaar was op het gebied 
van duurzaamheid. 
 Zo is vroeg in de realisatiefase bedacht dat de energie slur-
pende segmentenwagen die de tunnelboormachine bevoorraadde 
misschien wel elektrisch kon worden. Dit zou niet alleen veel 
energie besparen, maar er ook voor zorgen dat in de tunnel geen 
dieseldampen bleven hangen waar werknemers gezondheids-
schade van zouden kunnen oplopen. In de onderhandelingen met 
de leveranciers werd gevraagd of een dergelijke wagen mogelijk 
was, en dat bleek zo te zijn. Deze elektrische segmentenwagen, 
ook wel ‘tunnelTesla’ genoemd, is ontwikkeld en na uitgebreide 
testen daadwerkelijk ingezet bij de bouw van de tunnel. De elek-
trische segmentenwagens reden bovendien op groene energie.
 Een ander voorbeeld is dat toen Shell hoorde van de ‘meest 
duurzame tunnel van Europa’, zij het projectteam benaderde 
met de vraag of zij niet een nieuwe, duurzamere vorm van diesel 
konden toepassen op de bouwplaats. Dit had positieve effecten 
op de luchtkwaliteit op de bouwplaats, wat positief is voor de 
werknemers. Voor Shell was het voordeel dat zij de brandstof op 
grote schaal konden testen. Deze maatregel zou eventueel als 
compenserende maatregel ingezet kunnen worden.

Damwandplanning
Opnieuw gebruiken van damwanden van andere projecten 
wordt niet echt als een unieke duurzame maatregel gezien. Het 
is puur materiaalbesparing en daarmee kostenbesparing, en 
wordt altijd gedaan wanneer mogelijk. Daarnaast worden de 
damwanden anders ook gerecycled, want vrijwel al het staal 
wordt hergebruikt.

Logistieke hub
Een logistieke hub als een tijdelijk opslagterrein is een maat- 
regel die tegenwoordig algemene praktijk is en noodzakelijk als 
gewerkt moet worden in een druk en volgebouwd gebied, zoals 
de stad Den Haag. De opdrachtgever beschouwde dit daarom 
niet als een échte duurzaamheidsmaatregel. 

De elektrische segmentenwagen in bedrijf bij de 
bouw van de tunnel. De ‘tunnelTesla’ leidde tot 
winst op meerdere vlakken zoals kostenbesparing en  
betere werkomstandigheden (luchtkwaliteit) voor  
de medewerkers – fotograaf Frank Janssen.
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Weet waar de prioriteiten liggen
Soms zijn duurzaamheidsmaatregelen conflicterend met elkaar 
en blijkt dat pas in de realisatiefase. Bijvoorbeeld als aangebo-
den maatregelen niet kunnen worden gerealiseerd of anders 
uitpakken dan van tevoren verwacht. Als de opdrachtgever de 
prioriteiten helder voor ogen heeft, is duidelijk wat het meest 
belangrijk is en hoe het kan opgelost. 

Probeer opportunistische maatregelen te ontmoedigen
Belonen van emvi-maatregelen vanwege de meerwaarde kan 
alleen als aannemelijk is dat deze meerwaarde er zonder emvi 
niet was geweest.

Realiseer je dat basismaatregelen kwetsbaar zijn
Bespreek basismaatregelen uitvoerig met de opdrachtnemer en 
geef ze extra aandacht tijdens de realisatiefase.

6.4 Geleerde lessen realisatiefase
Maak emvi duurzaamheid substantieel
De emvi-korting bepaalt hoeveel een bedrijf kan investeren in be-
paalde oplossingen. Des te hoger de emvi, des te meer inspanning 
er op een bepaald thema geleverd kan worden. emvi moet dus 
altijd een substantieel getal en ergens concreet objectiveerbaar 
zijn, zodat een bedrijf kan inschatten of het zinvol is om bepaal-
de investeringen te doen (of het de kans op het winnen van het 
project daadwerkelijk vergroot). Ook moet de opdrachtgever een 
idee kunnen hebben waar mogelijkheden zitten en waar de emvi’s 
eventueel in zouden kunnen resulteren. Dit voorkomt dat te veel 
gewicht komt op een aspect dat nauwelijks mogelijkheden biedt.

Maak de vraagspecificatie niet te specifiek
De eisen in de vraagspecificatie staan in directe relatie met wat in 
de emvi nog kan. Door de vraagspecificatie minder specifiek te 
maken en open te staan voor de dialoog, blijven meer mogelijkhe-
den open. Als opdrachtgever echter iets heel specifieks voor ogen 
heeft, is het raadzaam het wel expliciet uit te vragen of, beter nog, 
in de eisen te stoppen.

Blijf in gesprek
Vanuit de opdrachtnemer is tijdens de tender altijd een afwe-
ging hoeveel hij al in detail zal uitdenken en specificeren, met de 
beperkte data, kennis en budget die er op dat moment zijn. ‘Wat 
durven we al aan te bieden?’ De opdrachtgever moet blijven mee-
denken over ‘Wat is het beoogde effect, wat willen we nou eigenlijk 
bereiken?’ waardoor hij zich niet ongewild vastpint op bepaalde 
oplossingen. Ook niet omdat de aannemer deze al beloofd heeft in 
de aanbesteding. Dan is het zaak om samen naar een nieuwe op-
lossing te zoeken waarmee het beoogde effect ook wordt bereikt. 
Het is belangrijk dat opdrachtnemers en opdrachtgever over dit 
spanningsveld in gesprek blijven.

Sta open voor ‘unproven’ maatregelen
Alleen door nieuwe dingen in de praktijk uit te proberen, ontstaat 
de mogelijkheid uit te vinden of iets wel of niet werkt. Dit helpt 
duurzaamheidsmaatregelen verder te ontwikkelen.  
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7 Conclusies en ref lecties 

‘De impliciete duurzaamheid van bouwen voor de lange termijn 
benutten, dat is bij tunnels interessant!’ – Joost Joustra, project-
manager techniek en uitvoering

7.1 Conclusies
De vraag die ten grondslag ligt aan deze publicatie ‘Een duur-
zame tunnel ontwikkelen, hoe doe je dat eigenlijk?’ kan nu wel 
beantwoord worden. Na een tijd lang betrokken te zijn geweest 
bij het project de Rotterdamsebaan, gesproken te hebben met 
verschillende betrokkenen verdeeld over verschillende fases van 
het project, en documentatie te hebben bestudeerd, kan dit ant-
woord samengevat worden in de volgende kernachtige lessen:

1  Begin zo vroeg mogelijk in het project met duurzaamheid.
2   Benader duurzaamheid zo breed en integraal mogelijk.
3  Haal op het juiste moment de juiste mensen van buitenaf.
4  Maak de duurzaamheidsambitie voor het project zo   

concreet mogelijk.
5  Formuleer en communiceer de duurzaamheidsambitie   

op een positieve manier.
6  Zorg dat het thema duurzaamheid echt gaat leven binnen   

de organisatie.
7  Neem de duurzaamheidsambitie serieus en laat dit zien   

in de uitvraag.
8 Sta open voor en stimuleer nieuwe manieren van werken.
9  Besef dat duurzaamheid een proces is van lange adem, 

vertrouwen en doorzettingsvermogen.
10  Haal lessen en inspiratie uit andere projecten en draag bij 

om duurzaamheid verder te brengen.

Deze lessen staan uitgebreid omschreven in hoofdstuk 2. 
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Vervolgens zijn meer gedetailleerde lessen van specifieke 
projectfases beschreven in de hoofstukken 3 tot en met 6. Dit 
hoofdstuk 7 geeft naast bovenstaande kernachtige conclusies 
ook een reflectie op de gekozen duurzaamheidsaspecten en 
duurzaamheidsambitie en sluit vervolgens af met persoonlijke 
reflecties van de belangrijkste betrokkenen. 

7.2  Ref lectie op de 5 gekozen duurzaamheidsaspecten
De opdrachtgever koos uit 9 door het expertteam Duurzaam-
heid gedefinieerde aspecten, 5 aspecten om mee te nemen 
in het emvi-criterium Duurzaamheid. Dit waren de aspecten 
Geluid, Luchtkwaliteit, Materiaal- en grondstofgebruik, Energie, 
en Toekomstwaarde. 
 Een belangrijke, maar lastig te beantwoorden vraag over 
duurzaamheid in het project Rotterdamsebaan is: ‘Waren de 
5 aspecten die uiteindelijk gekozen zijn om duurzaamheid te 
specificeren, de juiste?’ Gezien de omstandigheden waarschijn-
lijk wel. Maar niet om het thema duurzaamheid op integrale 
wijze te kunnen benaderen. We hebben gezien dat het thema 
daarvoor al veel vroeger in een project moet worden meegeno-
men. Nu was het niet dominant genoeg (ook vanwege te veel 
andere emvi-criteria en onvoldoende financiële waardering) 
om ook echt maatgevend te zijn tijdens de tenderfase voor de 
aannemers. Daarnaast lag al te veel vast in het ontwerp en was 
geen ruimte voor proeftuininnovaties. Later is ingezien dat dit 
laatste een goede manier zou zijn geweest om ook ‘non-proven’ 
innovaties mee te kunnen nemen in de aanbesteding. 
 We kunnen ook kijken hoe op deze 5 aspecten gescoord is. 
Op het gebied van Energie zijn veel maatregelen bedacht en kan 

In januari 2018 werd de tunnelboormachine  
naar aloude traditie gezegend en werd haar  
naam bekend gemaakt: ‘Catharina-Amalia’  
(v.l.n.r. Ellen ten Damme, wethouder  
Boudewijn Revis, minister Cora van Nieuwen- 
huizen) – fotograaf: Frank Jansen
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gesteld worden dat dit een goed criterium was om mee te ne-
men. Op het aspect Luchtkwaliteit zijn maar weinig maatrege-
len bedacht. Maar de maatregel díe bedacht is, is wel een sterke 
(‘Fine Dust Reduction System’) als inderdaad de verwachte 
50% reductie van fijnstof gerealiseerd wordt. Voor Geluid geldt 
hetzelfde. De verschillende aanbieders konden hier weinig 
bedenken; de winnende Combinatie is maar met één, maar wel 
een goede maatregel gekomen (diffractoren). Eén ding staat 
vast: als deze aspecten niet waren uitgevraagd, dan hadden 
deze innovaties ook niet de ruimte gekregen om hier toegepast 
en daarmee verder ontwikkeld te worden. Het aspect Materialen 
is zonder twijfel een belangrijk en dominant duurzaamheids-
aspect. Hierbij bleek echter dat de manier waarop dit aspect 
wordt uitgevraagd, zeer bepalend is voor de uitkomst. Alleen op 
co2 uitvragen is te beperkend, omdat op deze manier niet alle 
milieu-equivalenten meegenomen kunnen worden. Beter is om 
voor het aspect Materialen met de Milieukostenindicator (mki) 
te werken. Daarmee kunnen ook de schadelijke effecten van de 
winning van grondstoffen worden meegenomen. Het laatste 
aspect Toekomstwaarde bleek een lastige te zijn voor de aanbie-
ders, misschien was het niet concreet genoeg. Een duurzame 
beleving is lastig concreet te maken en om te scoren op dit 
aspect, zijn dan ook vooral aspecten opgenomen die in andere 
categorieën al werden aangeboden. Zo is het de vraag of dit 
aspect doorslaggevend is geweest voor het iconische ontwerp 
van de tunnelentree met zonnepanelen en lichtroosters, of dat 
dit ontwerp er ook zou zijn gekomen op basis van het criterium 
Energie alleen. 
 Al met al zou achteraf bezien meer op duurzaamheid  
geconcurreerd hebben kunnen worden, als meer aspecten in 
de eisen waren opgenomen en minder of zelfs geen andere  
emvi-criteria geformuleerd waren. De projectorganisatie was 
zich nog niet bewust van de directe relatie van duurzaamheid 

Onthulling van de naam van de tunnel-
boormachine: ‘Catharina-Amalia’  
– fotograaf Frank Jansen
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met vormgeving en veiligheid. Ook was nog niet duidelijk dat 
het emvi-criterium Duurzaamheid soms strijdig was met de 
andere emvi-criteria. Daarom is het belangrijk als project-
organisatie een concrete visie op duurzaamheid en duidelijke 
prioriteiten te hebben. 
 En dan de vraag: ‘Is dit de meest duurzame tunnel van Euro-
pa?’ Laten we beginnen met Nederland. Het antwoord daarop 
is: ‘Ja!’ De tunnel in de Rotterdamsebaan wordt bij oplevering in 
2020 de meest duurzame tunnel van ons land. Nog niet eerder 
is zo sterk op duurzaamheid ingezet. Is het dan ook de meest 
duurzame tunnel van Europa? Kijkend naar internationale tun-
nelprojecten die claimen duurzaam te zijn, blijkt dat die claim 
meestal berust op één dominant element, bijvoorbeeld energie. 
Een tunnel met de breedte aan criteria zoals bij de Rotterdam-
sebaan (ondanks de relatief late fase van introductie), hebben 
we niet elders kunnen vinden. Maar een objectieve beoordeling 
is lastig. Wel kunnen we stellen dat duurzaamheid serieus is 
opgepakt bij het project Rotterdamsebaan en dat het echt is 
gaan leven bij de gemeente en de Combinatie. Daardoor is een 
unieke prestatie geleverd die zeker navolging zal krijgen vanuit 
de betrokkenen en het cob.

7.3 Ref lectie duurzaamheidsambities voor vergelijkbare  
projecten
In het project Rotterdamsebaan is duurzaamheid geïntrodu-
ceerd door de projectdirecteur. Het zou echter niet meer mogen 
afhangen van een individu of duurzaamheid in een project 
een belangrijke rol speelt. Gemeentes moeten harde eisen en 
plannen op dit gebied hebben, zodat projecten en daarmee 
bedrijven er niet meer omheen kunnen. De projectorganisaties 
kunnen zelf verantwoordelijk blijven voor de invulling van dit 
beleid, maar om duurzaamheid zwaar te laten meewegen, moet 
het een eis zijn. De markt kan in principe alles, als de juiste uit-
vraag haar maar op de juiste manier uitdaagt. Een expertteam 
Duurzaamheid kan een projectorganisatie hierbij ondersteunen.
 Of duurzaamheid en de gestelde ambitie uiteindelijk gaan 
leven in een project, hangt altijd af van de betrokkenen. Die 
moeten het niet alleen zien als verplichting, maar ook zin 
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krijgen en houden om met duurzaamheid aan de slag te gaan. 
Daarom is het belangrijk het volledige team te betrekken bij het 
opzetten van de duurzaamheidsambitie, zodat elke discipline 
zich aangesproken voelt en iets bij kan dragen. Het moet echt 
een gezamenlijke uitdaging worden. 
 Om duurzaamheid nog meer te stimuleren, is het belangrijk 
dat hiervoor nationale normen en richtlijnen worden opgesteld 
voor infrastructurele projecten (zoals tunnelprojecten). Daar-
mee kan duurzaamheid niet meer genegeerd worden binnen 
een project. Naast de algemene normen en richtlijnen kunnen 
opdrachtgevers vervolgens zelf nog kijken of zij aanvullende ei-
sen of criteria willen en kunnen formuleren voor hun specifieke 
project. Dat vraagt dus om zowel een algemene tunnelaanpak, 
als een project-specifieke aanpak. Een voordeel van nationale 
richtlijnen is dat bedrijven weten wat ze de komende jaren kun-
nen verwachten en ze niet pas met duurzaamheid aan de slag 
hoeven te gaan als een uitvraag op de markt komt.
 Pas als duurzaamheid een vast en integraal onderdeel van 
ieder project is, heeft het zin voor medewerkers om zich er echt 
in te verdiepen. Dan zijn deze vaardigheden en kennis gewoon 
nodig op de huidige arbeidsmarkt. Ditzelfde geldt voor bedrij-
ven voor wat betreft de investering in ontwikkeling van kennis 
over duurzaamheid en duurzame producten: zij weten dan dat 
het in elk project weer terugkomt.
 In ieder geval is belangrijk dat de patstelling doorbroken 
wordt. Dat opdrachtgevers niet meer tegen de aannemers 
zeggen ‘Jullie bouwen niet duurzaam genoeg’ en dat opdracht-
nemers niet meer beweren dat duurzaamheid niet uitgevraagd 
en gewaardeerd wordt. Ook externe consultants die door beide 
partijen op dit gebied worden ingehuurd, moeten niet meer de 
volledige verantwoordelijkheid krijgen. Elke partij en betrokkene 
moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van 
duurzaamheid en ermee aan de slag gaan. In dit project zijn de 
eerste stappen voor de tunnelindustrie gezet. Wij hopen dat 
deze publicatie inspireert om het proces van grotere duurzaam-
heid weer een stap verder te brengen. Hoe meer voorbeelden er 
straks zijn, hoe makkelijker het voor iedereen wordt!
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7.4 Persoonlijke ref lecties nauw betrokkenen

Paul Janssen, project- 
directeur Rotterdamsebaan
‘De duurzaamste tunnel van 
Europa, nou in ieder geval 
van Nederland. Dat was 
eigenlijk een makkelijk uitge-
sproken ambitie in 2013. En 
als ik had geweten wat we 
daarmee overhoop hebben 
gehaald…. Dan was ik er veel 
eerder aan begonnen!
 Gek eigenlijk dat waar 
wij één woord kennen voor 
duurzaamheid, de Engelsen 

hebben er twee: durability en sustainability. Lange tijd hebben 
we in de civiele techniek gedacht dat duurzaamheid hetzelfde 
is als robuust, weinig onderhoudsgevoelig en ontworpen voor 
een lange levensduur. Het spoorwegviaduct in Delft is daar een 
treffend voorbeeld van. Hoog op de lijst voor durability…..
 Toen ik me ging verdiepen in duurzaamheid van tunnels 
kwam ik er snel achter dat de uitdaging veel meer zit in de sus-
tainability van constructies. Dat viaduct, ontworpen voor 100 
jaar, is na 50 jaar met veel energie gesloopt en vervangen door 
een tunnel. Absoluut niet sustainable.
 Meer en meer houden we rekening met meervoudig gebruik 
van kunstwerken, ook in de toekomst. We zetten zo’n ding tijde-
lijk neer, met gebruikmaking van schaarse goederen en met een 
behoorlijke impact op de omgeving.
 Dat is voor mij wel een ontdekkingstocht geworden gedu-
rende het proces van ontwerp en bouw van niet alleen de meest 
duurzame maar ook de mooiste tunnel van Nederland. En 
vormgeving en duurzaamheid gaan hand in hand!
 Duurzaamheid is zoveel meer dan co2-reductie. Het is het 
zorgvuldig omgaan met schaarse goederen, fossiele brandstof-
fen, ruimtegebruik, allerlei resources op het gebied van kennis 
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en inzet. Kijken naar de toekomst en fouten durven maken. Als 
Rotterdamsebaan zijn we dan wel de competitie begonnen, 
andere projecten zijn ons gaan volgen en gaan ons inhalen. En 
zo hoort het ook. Want denken en acteren op het gebied van 
duurzaamheid levert veel meer op dan dat het kost!’

Michel Langhout, project- 
manager Combinatie  
Rotterdamsebaan vof 
‘Het is belangrijk gebleken 
dat de opdrachtgever en 
opdrachtnemer bij dit thema 
echt met elkaar in overleg 
zijn. Een concurrentie- 
gerichte dialoog biedt hier 
de ruimte voor. Vaak werden 
plannen of ideeën al voor 
een gesprek opgestuurd, 
zodat de opdrachtgever 
zich kon voorbereiden en 

mochten zij bepaalde duurzaamheidsplannen en technieken 
dan nog niet kennen, dan konden zij vooraf nog informeren 
bij het expertteam Duurzaamheid. Het is dus belangrijk om 
inhoudelijke gesprekken over dit thema te hebben. emvi en de 
concurrentiegerichte dialoog zijn hier wel passende methodes 
voor gebleken. Die gesprekken zijn noodzakelijk om de uitvraag 
van de opdrachtgever ook goed te begrijpen. Want er staan wel 
eisen op papier, maar wat bedoelt de opdrachtgever hier precies 
mee? Wat zijn de achterliggende gedachten? Om misverstanden 
te voorkomen zijn dergelijke gesprekken heel waardevol. Het 
contract met 15 jaar onderhoud was een stimulans en geeft de 
ruimte voor de aannemer om wat grotere investeringen aan 
de voorkant te doen die de kwaliteit van het project ten goede 
komen.
 Het is mooi te zien dat door de persoonlijke ambitie van 
de projectdirecteur duurzaamheid in dit project een thema 
geworden is. Maar voor mij was het wat teleurstellend te horen 

dat er helemaal geen concrete duurzaamheidsambities vanuit 
de gemeente Den Haag aan het opdrachtgeversteam waren 
meegegeven. Volgens mij moeten gemeentes hiervoor een-
duidige plannen en eisen hebben of tenminste een concreet 
uitgewerkt beleid. Dat is er nu in 2019 al wel een stuk meer dan 
aan het begin van het project de Rotterdamsebaan. Maar of dit 
altijd al wordt doorvertaald naar infrastructurele projecten, dat 
is nog de vraag. De projecten moeten hun verantwoordelijk-
heid nemen voor de invulling van dit beleid. Volgens mij kan de 
markt in principe alles, als zij maar op de juiste manier worden 
uitgedaagd door de juiste uitvraag. Een expertteam zou hierbij 
kunnen ondersteunen.’

Joost Joustra, project- 
manager techniek en  
uitvoering
‘Ik denk dat duurzaamheid 
een veel te breed begrip is. 
Alles wat je onder ‘kwali-
teit’ of ‘goed fatsoen’ zou 
kunnen onderbrengen heet 
ondertussen duurzaam-
heid. Bovendien is het een 
ongelooflijk politiek correct 
begrip: je kan/mag er niet 
tegen zijn of onderdelen ter 
discussie stellen. Iedereen 

kan dus zijn ambitie of stokpaardjes onder duurzaamheid kwijt. 
Hierdoor verlies je richtingsgevoel, een duidelijke visie en focus. 
Het gevolg is een opeenstapeling van goede bedoelingen,  
opportunisme en tegenstrijdigheden.
 Wat ik persoonlijk blijf missen, is de impliciete duurzaam-
heid van iets dat extreem lang mee gaat. En tunnels zijn daar 
van alle door mensen gecreëerde gebruiksobjecten een van de 
meest uitgesproken voorbeelden van. Dus moet je zo’n con-
structie zodanig bouwen dat je er nooit spijt van krijgt. Dat be-
tekent concreet op de juiste plek, zorgvuldig vormgegeven, niet 
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te krap en van de best mogelijke materialen. Het bouwen ten 
behoeve van de sloop is voor een tunnel onzin. Maar rekening 
houden met het vervangen van onderdelen die daarvoor te 
zijner tijd in aanmerking komen, is heel verstandig. Anticipe-
ren op andere functies dan wegverkeer is nogal theoretisch en 
maakt zaken onnodig ingewikkeld. Het is heel aannemelijk dat 
we altijd wielvoertuigen op een vlak wegdek blijven gebruiken, 
los van de wijze van besturing, aandrijving, enzovoort.
 Hetzelfde langetermijnperspectief zet maatregelen tijdens 
de uitvoering ook in een ander perspectief. Optimalisaties 
met betrekking tot duurzaamheid in de uitvoering (materialen, 
gereedschap, bouwvolume) vallen qua duurzaamheidseffect 
in het niet als je het afzet tegen de winst die je over hele lange 
tijd boekt. Met andere woorden: focus op de kwaliteit van het 
eindresultaat en staar je niet blind op kleine winstjes tijdens de 
uitvoering.
 Naast een zeer zorgvuldige ruimtelijke inpassing zit de 
grootste uitdaging met het meer dan 100 jaar-perspectief 
volgens mij in 1) de bouwkwaliteit, 2) de gecreëerde ruimte 
en 3) de vormgeving. Ik ben wat dat betreft zowel trots als 
voorzichtig kritisch over de Rotterdamsebaan als het gaat 
over de vormgeving. We hebben door de vormgevingsambitie 
weliswaar een bij oplevering mooie tunnel gekregen, maar 
ik vraag me af of dat ontwerp mooi oud wordt, met weinig 
onderhoud enzovoort. Theoretisch is dat geborgd, maar of dat 
ook werkelijk gaat lukken moet nog blijken. Ik zou wel eens een 
analyse willen zien van objecten die extreem lang meegaan, 
een functie blijven vervullen, er (letterlijk!) goed uit blijven 
zien (mooi oud worden) en gunstige eigenschappen hebben 
qua beheer en onderhoud. Dat zou pas waardevol zijn voor 
duurzaamheid in de infra! Ik ben ook van mening dat vormge-
ving ongelooflijk belangrijk is in de context van duurzaamheid. 
Ga maar na, onze oudste gebouwen hebben we niet alleen 
bewaard omdat ze goed gebouwd zijn, maar omdat ze mooi en 
(daardoor) bijzonder zijn!’

Cynthia Sewbalak,  
manager Aanbesteding  
& Contractering  
Rotterdamsebaan
‘Het stimuleren van duur-
zaamheid door middel van 
emvi voor een tunnelproject 
in een stedelijk gebied is een 
uitdagende keuze. Daar-
mee bedoel ik dat er voor 
een complex project als de 
Rotterdamsebaan genoeg 
andere uitdagingen te be-
denken zijn waar je de focus 

van de verschillende aannemers in concurrentie op wil hebben. 
Daar waar ze ook echt goed in zijn. Denk aan bouwlogistiek, be-
heersing van diverse uitvoeringsrisico’s. Dat hebben we bewust 
niet (alleen) gedaan. De ambitie van duurzaamheid lag er en 
daar wilden we wat mee doen op dit project. emvi ligt dan voor 
de hand. Achteraf bezien zou ik meer duurzaamheidseisen in de 
vraagspecificatie opnemen. Het gaat dan om eisen waarvan we 
zeker weten dat daarvoor ‘proven’ oplossingen bestaan. Partijen 
zullen zich daar niet snel op onderscheiden en dat hebben we 
dan al binnen. 
 Waar ze zich wel beter op kunnen onderscheiden is crea-
tiviteit, de inbedding van duurzaamheid in de organisatie, en 
bijvoorbeeld een procesaanpak om van een ambitie naar de 
realisatie daarvan te komen. Een ander belangrijk aspect is de 
wijze waarop zij zich doorontwikkelen na gunning, gedurende 
de realisatiefase en misschien ook wel in de fase daarna. Duur-
zaamheid staat nog zo in de kinderschoenen en de ontwikkeling 
gaat zo snel dat op het moment dat een aannemer start met de 
werkzaamheden zijn aanbieding op het vlak van duurzaamheid 
reeds ‘verouderd’ kan zijn. Nieuwe ontwikkelingen worden dan 
niet meer meegenomen. Dit is een gemiste kans! Het denken 
over duurzaamheid zou niet moeten stoppen na indiening van 
het emvi-plan. In een emvi duurzaamheid zou ik hier nu expli-
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ciet ruimte maken voor waardering van procesaanpakken. Hoe 
gaat de aannemer ervoor zorgen dat we echt verder komen op 
dit gebied? 
 Het is belangrijk dat duurzaamheid ook echt iets van de 
opdrachtnemer wordt en niet alleen bij de opdrachtgever blijft. 
Het moet een gezamenlijke opgave worden. Wat mij betreft 
wordt er dan ook verder gekeken dan het project. Wat doe je 
zodat duurzaamheid echt verder komt, in de stad Den Haag, 
misschien wel in Nederland, in de tunnelbouw, en zelfs interna-
tionaal. Zodat niet alleen dit project er wat aan heeft, maar dat 
het een breder maatschappelijk thema wordt. Als je echt ambi-
tie hebt als land met het klimaatakkoord etc., dan moeten we 
iedereen mobiliseren en alle kennis en disciplines inzetten. Wil 
je dit echt bereiken dan verdient het aspect duurzaamheid dat 
het hoger gewaardeerd wordt bij de gunning van een opdracht!’

Marcel Hertogh, voorzitter expertteam Duurzaamheid

‘Karin de Haas en Paul Janssen klopten aan mijn deur: ‘Wil je met 
ons sparren, hoe tot de meest duurzame tunnel te komen?’ Nu 
kende ik beiden als mensen die weten hoe van iets een succes 
te maken en bovendien zorgen dat het ook altijd gezellig is – 
belangrijk voor een duurzame relatie – dus dat klonk mij als mu-
ziek in de oren. Wat ik niet kon bevroeden was dat een traject zou 
volgen van inmiddels zes jaar! We zetten het in als tweeklapper. 
 De eerste klapper: het expertteam Duurzaamheid. Een bij-
zonder inspirerend gezelschap! Hiermee hebben we de visie en 
de negen aspecten ontwikkeld. Op een gegeven moment waren 
we zo enthousiast dat we een heel raamwerk met voor elk van 
de 9 aspecten 3 duurzaamheidsstadia ontwikkelden. Dat vond 
het project iets te dol voor de aanbesteding, maar op een hoger 
niveau vormde ons werk wel de basis voor emvi duurzaamheid. 
Daar zijn we best trots op. Met vier collega’s hebben we advies 
gegeven voor de beoordeling van de emvi van de aanbieders voor 
de tunnel van de Rotterdamsebaan. Mooi was dat de winnaar ook 
hoog op duurzaamheid scoorde. 
 De tweede klapper: het afstuderen van Darinde Gijzel. Zij 
ontwikkelde onder andere een duurzaamheidsraamwerk en ook 
perspectieven op duurzaamheid. Met die perspectieven kon 
ik de discussies in het expertteam ineens veel beter plaatsen. 
Voor de een is duurzaamheid iets dat je kunt uitrekenen tot een 
paar cijfers achter de komma. Voor een tweede is het iets dat 
je samendoet om met het project een beweging creëren, etc.! 
Hoogtepunt was, naast de 9 die Darinde kreeg voor haar scriptie, 
dat ze de prestigieuze Schreudersstudieprijs won die ik mocht 
uitreiken in 2014.
 Darinde ging in Duitsland werken en de aannemer ging aan 
de slag bij de Rotterdamsebaan. En Paul geeft sindsdien ieder 
jaar aan onze inmiddels 450 eerstejaars studenten civiele tech-
niek een inhoudelijk én amusant gastcollege ‘Rotterdamsebaan’. 
Verheugd was ik toen Darinde in 2017 nog verder wilde en we het 
onderzoeksproject konden vervolgen in de uitvoeringsfase. Het 
resultaat van deze inspirerende reis ligt voor u.’
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Karin de Haas, programma 
coördinator cob 
‘Bij de Rotterdamsebaan 
is het begonnen: het in 
cob-verband nadenken over 
duurzaamheid. Ik ben er nog 
altijd dankbaar voor dat Da-
rinde, Paul en Marcel samen 
met de overige leden van het 
expertteam Duurzaamheid 
ooit begonnen zijn aan die 
abstracte puzzel: wat is een 
duurzame tunnel? Als cob 
zijn we, na de oplevering van 

het document met 9 aspecten van duurzaamheid, aan de slag 
gegaan met een van die aspecten waarvan we op dat moment 
het meeste rendement verwachtten: de energiehuishouding van 
een tunnel. Dat expertteam heeft een maatregelencatalogus 
energiereductie opgeleverd waarmee binnen de wet en binnen 
de landelijke tunnel-standaard minstens 50% energiereductie 
kan worden bereikt. De a16, waar de eerste energie neutrale 
tunnel zal worden opgeleverd, heeft alle suggesties uit die 
catalogus meegenomen en nog wat innovaties toegevoegd. 
Spannend! Nu gaan we als cob weer verder en kijken we naar 
het koppelen van de renovatie-opgave aan duurzaamheid, aan 
de mogelijkheid om een duurzaamheidslabel voor tunnels te 
ontwikkelen en nog veel meer. Het is een zeer belangrijk onder-
werp waar we als cob een grote steen aan willen bijdragen.’
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