
De waarde van een tunnel
Gecombineerde bijeenkomst platforms Beheer en onderhoud en Meerwaarde ondergrond 

dinsdag 19 november 2019



Programma

13.00   Opening

13.10   Dilemma’s van een tunnelbeheerder

13.30   Terugkoppeling onderzoeksresultaten ‘Waarde ondergronds bouwen’

13.50    Casuïstiek:

- Koning Willem-Alexandertunnel A2 Maastricht (Joep Tijm, CPB)

- Spoortunnel Delft (Koen Ruijven, CPB)

- Waterwolftunnel Hoofddorp (Bas Gerretsen, vml. Arcadis)

15.00   Pauze

15.20   Interactieve sessie met plenaire terugkoppeling

16.30   Afronding met hapje en drankje



Platform Meerwaarde ondergrond
Gijsbert Schuur

Donderdag 14 november 2019



Platform Meerwaarde ondergrond

Welke onderwerpen staan centraal?

◦ Verbinden van ondergrond aan bovengrondse 
ontwikkelingen en maatschappelijke opgaves

◦ Efficiënt en meervoudig ondergronds ruimtegebruik

◦ Economische en maatschappelijke waarde van de 
ondergrond



Platform Beheer en onderhoud
Hans Janssens

Donderdag 14 november 2019



Essentie van Beheer en onderhoud

100+ jaar 
effectief gebruik

techniek & kennis
inhoud & mens

Omgaan met 
wijzigingen 

Wikken en wegen, 
afstemmen, anticiperen

Doel Scope Context Aanpak

Waarde toevoegen en behouden



Platform Beheer en onderhoud

Doel

Kennis 
ontwikkelen & delen

Beheerders, onderhouders, 
leveranciers, ing-bureau’s

Samenstelling

Bijeenkomsten, gluren bij 
de buren, projectbezoeken

Aanpak



De tijdgeest – van bouwen naar behouden

Behouden

Bouwen

Projecten Projectmanagement

Complexe assets

Assetmanagement



De aanpak

Basis:
Datagedreven 
assetmanagement
tunnels

Inzicht in prestaties, 
kosten en risico’s



De aanpak

Op basis van informatie

In overleg met velenOp grote afstand van de 
daadwerkelijke tunnel(s)



Dillema’s van een tunnelbeheerder
Hans Janssens / Arie Bras / Anton Ruiter



Dilemma’s

Beheerder / 
onderhouder

Verant-
woordelijk

veilig / 
beschikbaar / 

betaalbaar

Aantoonbaar

Uitlegbaar

Duurzaam

Toenemend 
aantal 

betrokkenen

Toenemende 
technische 

complexiteit

Digitalisering 
neemt toe

Veel werk op 
komst

...

Wat is nu “betaalbaar”?



Kosten versus baten gedurende de levenscyclus

kosten-baten 
analyse (MKBA)

Trade-off’s

Kosten 
beperken

Is dat nu allemaal 
wel nodig?



Kosten versus baten gedurende de levenscyclus



Kennen we de baten nog?

• Bereikbaarheid

• Doorstroming

• Leefbaarheid

• Economische ontwikkeling

• Vestigingsklimaat

• Waardestijging woningen

• …..

Herkennen jullie dit?

Arie Bras – Kiltunnel

Anton Ruiter - Maastunnel



Project Waarde ondergronds bouwen
Gijsbert Schuur



Aanleiding onderzoek

• Imago ondergronds bouwen: duur, risicovol

• Baten onbekend en niet erkend

• Ondergronds alternatief vaak in vroegtijdig stadium afgeserveerd

PLANET PEOPLE PROFIT 
Beperking van landgebruik Leefbaarheid Vastgoed waarde 
Efficiënt/meervoudig ruimtegebruik Bereikbaarheid Economische vitaliteit 
Milieu kwaliteit (lucht, geluid, ecologie) Kortere reistijden Veerkracht  
Groene ruimte Betrouwbaarheid van transport  
Efficiënt gebruik van energie en middelen Publieke ruimte kwaliteit  

 



Doel onderzoek

Versterken van positie van 
ondergrond in stedelijke ontwerp-
en ontwikkelprocessen en 
besluitvorming daarover … 

… teneinde de potenties van de 
ondergrond beter te benutten.



Cases

Nr Project Stadium

I Haagse Tramtunnel – Souterrain A afgerond, B gedeeltelijk uitgevoerd 

II Parkeergarage Van Heekplein Enschede A afgerond, B gedeeltelijk uitgevoerd

III Ketheltunnel/A4 Schiedam A gestart

IV Waterwolftunnel Hoofddorp B afgerond

V A2-tunnel Maastricht B gedeeltelijk uitgevoerd

VI Kabels en leidingen Amsterdam A en B kwalitatief uitgevoerd

VII Kabels en leidingen Rotterdam A en B kwalitatief uitgevoerd

VIII Twee internationale cases (Boston en 

Italië)

A en B kwalitatief uitgevoerd



Enkele voorbeelden

Ketheltunnel A4 Schiedam
Voorziene kosten

• € 700 miljoen.

Niet-voorziene kosten

• Niet bepaald (geen ex-post onderzoek

gedaan).

Voorziene baten

• Niet horen, niet zien, niet ruiken

• Geen fysieke barrière

• Hoge kwaliteit sportvelden en brede 

functie sportpark

• Realisatie woningbouw in hogere 

segment

• Duurzame waterberging

• Ecologische verbindingszone

Niet-voorziene baten

• Opbrengst in het zorgdomein: er konden

woningen ontwikkeld worden voor

zorgbehoevende jongeren.

Niet-gerealiseerde baten

• Ecologische functie door aanleg

kunstgras beperkt.



Enkele voorbeelden

Souterrain Den Haag: tramtunnel en parkeergarage
Voorziene kosten

• € 139 miljoen 

• Voorziene uitvoeringsduur: 4 jaar

• Voorziene hinder: innovatieve bouwmethode moest minimale 

hinder voor de omgeving opleveren.

Niet-voorziene kosten

• € 95 miljoen (totale kosten: € 234 miljoen) a.g.v.

lekkage in de tunnel door falende innovatieve 

uitvoeringsmethode.

• Werkelijke uitvoeringsduur: 8 jaar

• Werkelijke hinder: groot

• Veel kleine winkels en bedrijven verhuisd of failliet 

vanwege de veel langere uitvoeringsduur en de 

slechte bereikbaarheid.

Voorziene baten

• Een verkeersveilige, tramvrije en prettigere leefomgeving;

• Een aantrekkelijk, levendig en bruisend centrumgebied;

• Private investeringen leidend tot verbetering van het 

omliggende onroerende goed 

• Impuls voor de (her)ontwikkeling van onroerend goed voor 

grote winkelketens;

• Verbetering van de winkel- en woonomgeving

Niet-voorziene baten

• De omvang van de private investeringen van 

ontwikkelaars in onroerend goed aan de Grote 

Marktstraat.



Conclusies kosten-baten

• Huidige waarderingsinstrumenten als MKBA geven onvoldoende ruimte voor 
langjarige leefbaarheidsbaten.

• Verdeling van investering en baten vaak scheef verdeeld tussen partijen, en 
in de tijd.

• Het slim koppelen van extra functies (meervoudig ruimtegebruik) kan de 
kosten-batenbalans positief beïnvloeden.



Besluitvorming

Ondergrondse oplossingen vallen vaak af:
(1) negatief imago (duur, complex, veel risico’s)
(2) ondergrondse oplossingen komen niet volwaardig in beeld, 
(3) de mogelijke bijdrage van ondergrondse oplossingen wordt onvoldoende uitgewerkt, 

Ondergrondse oplossingen alleen kansrijk als (1) bestuurders een ondergrondse oplossing 
(persoonlijk) ‘adopteren’, (2) als het besluitvormingsproces in een finale impasse is 
geraakt, met grote weerstand tegen een bovengrondse oplossing, en/of (3) als er geen 
andere oplossingen meer over zijn. 



Besluitvorming

Ondergronds ruimtegebruik kan volwaardige positie in besluitvormingsprocessen krijgen 
door:

1. Goede en betrouwbare informatie over de potentiële waarde. 

2. Bewustwording bij de betrokken actoren van deze waarden bij aanvang van 
gebiedsontwikkelingsprocessen.

3. Het ontwikkelen van gelijkwaardige alternatieven met zowel bovengrondse als 
ondergrondse oplossingen, vóórdat selectie en besluitvorming plaatsvindt. 

4. Het gebruik van verevenings- en value-capturing methoden om de waarde van de 
ondergrondse oplossingen daadwerkelijk te kunnen verzilveren.



Koning Willem-Alexandertunnel 
A2 Maastricht

Joep Tijm - CPB



Baten

ondertunneling

A2 bij

Maastricht
Joep Tijm

14 november 2019

www.cpb.nl  |  @CPBnl



A2-tunnel Maastricht (1)

november 2019 27

● Sinds 1960 loopt de A2 door Maastricht-Oost

● Grote overschrijdingen luchtkwaliteitsnormen

o 1997: 37 dzd en 69 dzd huizen teveel NO2 en ultrafijnstof

● Bewoners konden niet met raam open slapen, gevaarlijke kruisingen N2-traject

o “Het was alsof er een afzuigkap continu aan stond”

● Project beoogde om zowel de reistijd als de leefbaarheid te verbeteren

o “Elke zomer zag je hier op zwarte zaterdag het verkeer rijendik vaststaan. Caravans met fietsen achterop. 
Rode, verhitte gezichten achter het stuur.”



A2-tunnel Maastricht (2)

november 2019 28

● Bovengrondse N2 in tunnel onder de stad

o bouw startte in 2012.

● Het eerste deel van de tunnel opende in december 2016

● Het tweede deel opende in april 2017.

Bredere herontwikkeling:

● In 2018: realisatie park ‘de Groene Loper’ op het dak van de tunnel.

● Tot 2026 ontwikkeling van woningen en commercieel vastgoed



november 2019 29



Leefbaarheidsbaten A2-tunnel Maastricht

november 2019 30

● De Koning Willem-Alexandertunnel vervangt bovengrondse weg.

o Hierdoor neemt de leefbaarheid van het gebied toe.

● Wat zijn de leefbaarheidseffecten? 

o o.a. openbare ruimte, luchtvervuiling, geluidsoverlast, barrièrewerking

● We vinden grote leefbaarheidsbaten in Maastricht: 

o meer dan 200 mln euro.



Methode

november 2019 31

● Econometrische methode om 
een waardering te kunnen geven 
aan de verschillende 
karakteristieken van huizen.

● We vergelijken de stijging van de 
huizenprijzen dichtbij de tunnel, 
met die van huizen in Maastricht 
op grotere afstand.



Resultaten

november 2019 32

● 2016-2017

● Eerste 500m 7,1% toename van 
huizenprijzen.

● 500-1000m 4,2% toename van 
huizenprijzen.

● Ten opzichte van huizen verder dan 
2km.



Resultaten: méér dan 200 mln

november 2019 33

● De leefbaarheidsbaten voor het gebied binnen 1km van de tunnel schatten we op ruim 200 miljoen 
euro.

● We kijken alleen naar bestaande woonhuizen:

o Geen nieuwbouw

o Geen commercieel vastgoed

o Geen winst aan ontwikkelruimte 

o Alleen stijgingen tot en met eind 2017



MKBA

november 2019 34

● De kosten voor de tunnel werden op 725 mln euro geraamd

● De totale baten van de tunnel werden op 774 mln euro geraamd

● Leefbaarheid ex ante door Ecorys in 2006

o Stedelijke kwaliteit en barrièrewerking 12mln euro

o 7% waardestijging in de eerste 150m rondom de tunnel

● Leefbaarheid ex post door CPB in 2018

o Leefbaarheidseffecten meer dan 200mln euro

o 7.1% waardestijging in de eerste 500m

o 4.2% waardestijging van 500-1000m



www.cpb.nl | @CPBnl

Centraal 
Planbureau



Spoortunnel Delft
Koen Ruijven - CPB



De 

leefbaarheidsbaten

van Spoorzone Delft

Koen van Ruijven

14 november 2019

www.cpb.nl  |  @CPBnl



Belangrijkste resultaten van onderzoek

november 2019 38

● Huishoudens hebben een forse negatieve waardering voor overlast van 
spoorwegen

● Door de ondertunneling van het spoor in Delft is de leefbaarheid sterk verbeterd

o De toename in de leefbaarheid hangt samen met de grootte van de overlast

● Door de ondertunneling van het spoor vindt ‘zelfselectie’  plaats

o Relatieve toename van huishoudens met hogere sociaaleconomische status, en 
groep tussen 25 en 44 jaar oud



Spoorzone Delft - aanleiding

november 2019 39

● Net na de bouw waren mensen zeer tevreden met 
het spoorviaduct

● Overlast groeit sinds jaren 80

o Drukste spoortraject in Nederland (meer dan 350 treinen per dag!)

o Flessenhals

o “Toen dat lelijke spoorwegviaduct er nog was, was het geluid van de treinen 
overdonderend. Een gesprek aan deze keukentafel was toen onmogelijk.’’



Spoorzone Delft - tijdspad

november 2019 40

● Na lang beraad over de kosten werd in 2006 
Spoorzone Delft aangekondigd 

o Al sinds 1988 plannen voor spooruitbreiding

● Verbeteren van leefbaarheid voornaamste doel 
ondertunneling

o Geen geluidsoverlast meer van spoorlijn, opheffing 
barrierewerking, verhogen kwaliteit van publieke 
ruimte)

● In 2009 begonnen de werkzaamheden aan de 
tunnel

● In februari 2015 werd de Willem van 
Oranjetunnel geopend



november 2019 41



Negatieve waardering voor overlast

november 2019 42



Sterke verbetering leefbaarheid na ondertunneling

november 2019 43



Ondertunneling leidt tot sortering

november 2019 44

● Sommige huishoudens hebben hoge waardering voor minder overlast, 
andere hebben een lagere waardering

o Leidt tot sortering van huishoudens naar voorkeuren

● Na ondertunneling van het spoor neemt het aandeel huishoudens met een
hogere sociaaleconomische klasse toe dichtbij het ondertunnelde spoor

o Toename 25-44 jarigen, afname 65 plussers



De leefbaarheidsbaten ten opzichte van de kosten

november 2019 45

● Maastricht: circa 20%

● Delft: circa 40%

● Baten van ondertunnelingen hangen met name af van :

o De overlast vóór de ondertunneling

o De dichtheid van woningen in het gebied

o Herinrichting van publieke ruimte



www.cpb.nl/en | @CPBnl_uk

Centraal 
Planbureau



Waterwolftunnel Hoofddorp
Bas Gerretsen – vml. Arcadis



B A S  G E R R E T S E N  

M S C  S T R E E M

1 4 - 1 1 - 2 0 1 9

The effect of road traffic noise pollution on house prices

A case study in Aalsmeer and Uithoorn

48

S U P E R V I S E D  B Y  P R O F .  D R .  C . C .  K O O P M A N S



Agenda

 Why and relevance

 Literature review

 Case study

 Research questions

 Methodology

 Results

 Conclusion and Discussion
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Why and relevance

 Negative effects of noise on health, which result in an economically
effect.

 Liveability becomes more important in decision making processes

 Liveability benefits are underestimated in infrastructure projects 
(example Tijm et al., 2018)

 Next to pollution, it has an effect to property prices.

50



Conclusion Discussion

 Noise has negative effect on house price. 
The NDSI has a range of a average of 
0.16% - 0.63%. Large outliers to 12%.

 More case studies to cities have been 
done the last years, which could
improve the information about the
effect of noise (→more precise key
figures).

 Amenities could outweight the negative
effect of noise. Sometimes people do not
have a choise for housing.

 The effect of noise depends on which noise
level you start

 Outcomes depend on the data size and time 
of  doing research 

 Amenities benefits could outweight negative
noise exposure

51

Literature review



52

Case study



53

Case study area



Research questions
54

 Is there a change in house prices along the N196 
in Aalsmeer and Uithoorn after opening the 
N201 and is this positive or negative and 
significant?

 What is the effect of opening the N201 to houses 
located in the area of the N201?

 How far does the effects reach on houses 
located along the N196 and N201 after opening 
the N201?

 What are explanations for potential loss of value 
for houses in Aalsmeer and Uithoorn along the 
N196 and N201?



Methodology
55

 𝑙𝑛 𝑃𝑖𝑗𝑡 = natural logarithm of the price of house i in post code area j in period t

 lnDistanceN196 = the log distance from an transaction observation i to the N196

 lnDistanceN201 = the log distance from an transaction observation i to the N201

 OpeningN201dummy = the dummy for the N201 if it was opened or not

 X = the house characteristics of house i in period t

 A / U = log distance from an transaction observation i to the center of Aalsmeer / Uithoorn

 L = Postcode zip code (PC4 or PC6)

 T = Year observation dummy from transaction observation i

 ε = error term for unobserved house attributes or idiosyncrasies

ln𝑃𝑖𝑗𝑡 =𝛼 +  𝛽0 ln𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑁196𝑖 + 𝛽1 ln𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑁196𝑖 ∗ 𝑂𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑁201𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛽2 ln𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑁201𝑖 ∗

𝑂𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑁201𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 +  𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝛾1𝐴𝑖 + 𝛾2𝑈𝑖 + 𝛾3𝑇𝑖 + 𝜀𝑖𝑗𝑡    



Methodology
56

ln 𝑃𝑖𝑗𝑡 =𝛼 + 𝛽0𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠𝑁196𝑖 + 𝛽1𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠𝑁196𝑖 ∗ 𝑂𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑁201𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 +

𝛽2𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠𝑁201𝑖 ∗ 𝑂𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑁201𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦+ 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝛾1𝐴𝑖 + 𝛾2𝑈𝑖 + 𝛾3𝐿𝑗 + 𝛾4𝑇𝑖 + 𝜀𝑖𝑗𝑡

 𝑙𝑛 𝑃𝑖𝑗𝑡 =  the natural logarithm of the price of house i in post code area j in period t

 DistanceDummiesN196 = dummy in which distance buffer to N196 the transaction observation i is observed

 DistanceDummiesN201 = dummy in which distance buffer to N201 the transaction observation i is observed

 OpeningN201dummy = the dummy for the N201 if it was opened or not

 X = the house characteristics of house i in period t

 A / U = log distance from an transaction observation i to the center of Aalsmeer / Uithoorn

 L = Postcode zip code (PC4 or PC6)

 T = Year observation dummy from transaction observation i

 ε = error term for unobserved house attributes or idiosyncrasies



57

Table 3: Fixed effects model using Ln distance and opening dummy N201

(1) (2) (3)

OLS PC4 FE PC6 FE

Effect Ln distance to N196 before opening N201 0.0208*** 0.0107* -0.00890

(0.00415) (0.00502) (0.0227)

Extra effect Ln distance to N196 after opening N201 0.00882 0.00810 0.00619

(0.00488) (0.00488) (0.00459)

Effect Ln distance to N201 after opening N201 0.0300*** 0.0276*** 0.0190*

(0.00694) (0.00720) (0.00854)

Housing attributes Yes Yes Yes

Location attributes Yes Yes No

Year dummies Yes Yes Yes

N 3663 3663 3663

R2 0.834 0.809 0.679

Dependent variable is the natural logarithm of transaction price. (1) is a baseline OLS regression, (2) is a PC4 code 

fixed effects model and (3) is PC6 code fixed effects model. Heteroscedasticity robust standard errors in parentheses. * 

p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

With each halving of the distance to the N201 house prices decrease with 2,8% 
after the N201 was opened. 



Table 5: Fixed effects model N196 and N201 using distance buffers dummies and opening dummy N201

(1) (2) (3)

OLS PC4 FE PC6 FE

Effect 250m to N196 before opening N201 -0.0542*** -0.0223 -0.0975

(0.0137) (0.0161) (0.0564)

Effect 250-500m to N196 before opening N201 0.000391 0.0196 -0.119*

(0.0129) (0.0146) (0.0531)

Effect 500-750m to N196 before opening N201 0.0221 0.0274 -0.0652

(0.0130) (0.0141) (0.0420)

Effect 750-1000m to N196 before opening N201 0.00992 0.0147 -0.0520

(0.0129) (0.0141) (0.0314)

Extra effect 250m to N196 after opening N201 -0.0501** -0.0457** -0.0322

(0.0171) (0.0173) (0.0165)

Extra effect 250-500m to N196 after opening N201 -0.0616*** -0.0545** -0.0296

(0.0167) (0.0169) (0.0160)

Extra effect 500-750m to N196 after opening N201 -0.0782*** -0.0719*** -0.0472**

(0.0170) (0.0171) (0.0164)

Extra effect 750-1000m to N196 after opening N201 -0.0794*** -0.0757*** -0.0484**

(0.0172) (0.0172) (0.0159)

Total effect 250m to N196 after opening N201 -0.1043 -0.0680 -0.1297

Total effect 250-500m to N196 after opening N201 -0.0612 -0.0349 -0.1662

Total effect 500-750m to N196 after opening N201 -0.0561 -0.0445 -0.1124

Total effect 750-1000m to N196 after opening N201 -0.06948 -0.0610 -0.1004

Effect 250m to N201 after opening N201 -0.105** -0.0996** -0.0421

(0.0328) (0.0328) (0.0487)

Effect 250-500m to N201 after opening N201 -0.0959*** -0.0813*** -0.0677**

(0.0201) (0.0214) (0.0247)

Effect 500-750m to N201 after opening N201 -0.0441** -0.0385** -0.0297

(0.0137) (0.0143) (0.0154)

Effect 750-1000m to N201 after opening N201 -0.0358** -0.0355* -0.0281

(0.0138) (0.0141) (0.0160)

Housing attributes Yes Yes Yes

Location attributes Yes Yes No

Year dummies Yes Yes Yes

N 3663 3663 3663

R2 0.835 0.811 0.681

Dependent variable is the natural logarithm of transaction price. (1) is a baseline OLS regression, (2) is a PC4 code fixed effects model and (3) is PC6 code fixed effects model. The coefficients are the effect 

being within a certain distance from the N196 or N201 compared with houses further than 1000m to the N196 or N201. The total effect on house prices around the N196 is shown in italics. This has been added 

and entered manually, so there is no significance information. Heteroscedasticity robust standard errors in parentheses. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001



N196 N201

 It is possible that noise doesn’t
influence the quality of living

 Work on the road has not yet 
been completed

 Maybe the new N201 is not 
used by former N196 users.

 Households weren’t exposed
to road traffic noise before
the opening of the N201

 Higher willingness to pay due 
to the presence of larger 
houses

 Supply of house has 
increased after the opening

59

Explanations for effect on house prices

• Household have developed a loss aversion for noise



Traffic movements on the N196
60

Counting point 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozenburgdreef –

Fokkerweg
44.700 46.904 48.283 48.937 53.869 53.355 44.317 17.541 16.993 18.052 17.646

Fokkerweg –

Aalsmeerderdijk
36.242 36.433 37.500 38.050 40.315 41.000 34.000 25.125 25.200 24.461 24.912

Table 6. Vehicles per day on a working day, annual average in two directions.

• Another possibility is that maybe the new N201 is not used by former 
N196 users.



Conclusion
61

 No significant on house prices around the N196, but only along the
N201

 A doubling of the distance to the N201 results in a price decrease of 
2.8% after the opening of the N201.

 Houses that are within 250m of the N201 are 9.48% cheaper than 
identical houses > 1000m away



Discussion
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 Actual paid transaction prices results in different outcomes than with
key figures.

 Increase in flight movements and uncertainty about the future of 
Schiphol Amsterdam Airport.

 No commercial property was included in this study.



END

Questions?
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Discussie



Pauze



Interactieve sessie



Interactieve sessie

• 3 groepjes

• 40’, vervolgens plenaire terugkoppeling (20’)

Vragen groepjes 1 (A2) en 2 (Spoortunnel):

• In de presentatie is benoemd welke baten de tunnel kan opleveren. Zien jullie, 
naast deze baten nog andere potentiele baten? 

• Geef voor drie van deze potentiele baten hoe je deze in beeld kunt brengen en 
kunt kwantificeren.

• Hoe kan een werkbaar instrument voor de tunnelbeheerder worden gemaakt 
waarmee hij de opbrengsten van de tunnel periodiek aantoonbaar kan maken?

• Hoe kunnen de baten een volwaardige plek krijgen in afwegings- en 
besluitvormingstrajecten over nieuwe tunnels?



Interactieve sessie

Vragen groepje 3 (Waterwolftunnel):

• Welke vormen van meervoudig ruimtegebruik hadden aan de WWT kunnen 
worden toegevoegd om deze een hogere waarde voor de omgeving te 
geven?

• Geef voor drie van deze potentiele baten hoe je deze in beeld kunt brengen 
en kunt kwantificeren.

• Hoe kunnen beleidsmakers en besluitvormers worden overtuigd om voor een 
tunnel te kiezen ipv een bovengrondse oplossing?



Zijn er vragen? 


