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De Rotterdamsebaan

• Nieuwe duurzame entree voor Den Haag

• Verbindt knooppunt Ypenburg (snelwegen A4/A13) met de 

Centrumring

• Verbetert de verkeersafwikkeling A4/A12/A13 en Centrumring

• Verbetert de leefbaarheid langs de stedelijke doorgangsroute





Traject Rotterdamsebaan



Het begint bij ambitie!

• Wat?

• Waar?

• Les 1

Den Haag 2040 klimaatneutraal!

Nieuwe toegang Den Haag!

Te vroeg beginnen kan niet!



Twee trajecten

Expertteam

Duurzaamheid
Afstudeerder
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Duurzaamheid?

Hoe kunnen we 

aannemers triggeren?

Wat is duurzaamheid?

Is er een geschikt 

model?

Kralenketting?



Hoe pakken we dit aan?

1. Kick-off:

» Daan Roosengaarde

» Kids Lego League

» Discussies met geïnteresseerden

2. Visie op duurzaamheid team

3. Duurzaamheidsthema’s

4. Contractuele inpassingen

5. Selectieproces   



EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving



9 Duurzaamheidsaspecten

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 

: EMVI?
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3-trappen in beoordeling

Extra

waardecreatie

Laatste

stand

ontwikkeling
Basis

nieuwe

tunnel



Wat heeft het opgeleverd?

Les 2



• Energie is te goedkoop om er duurzaamheid mee af te dwingen



Levensduur

Ontwerp Uitvoering Onderhoud Aanpassing
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Wat heeft het opgeleverd?

Les 3



Vormgeving            Duurzaamheid
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DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK

6 november 2019

Noor Gerretsen

Combinatie Rotterdamsebaan



1. Toekomstwaarde

2. Geluidsreductie

3. Luchtkwaliteit

4. Grondstoffengebruik

5. Energieverbruik en -opwekking

• Duurzaamheidsplan CRB: 33 maatregelen 

• Integraal onderdeel van verificatie en validatie van eisen 

(ontwerp, voorbereiding, uitvoering en onderhoud) 

Invulling Duurzaamheid



Invulling Duurzaamheid

Met de maatregelen uit ons Duurzaamheidsplan 

voorkomen we circa 37.000 ton CO2-uitstoot.



Toekomstwaarde

Het creëren van een landmark van duurzaamheid, waarbij 

de bestuurder een directe beleving heeft van duurzaamheid.

• Landmark met een duurzaam karakter en uitstraling

• Dak van zonnepanelen en energieneutraal dienstgebouw

• Lichtrooster dak entreegebouw

• Doorlopende ledverlichting

• Bredere boortunnel biedt extra flexibiliteit voor de 

toekomst



Geluidsreductie

Het realiseren van een acceptabel (prettig) geluidsniveau als de tunnel en aansluitende 

wegen in gebruik zijn

• Geluidsreducerend asfalt (‘stil’ asfalt, kwaliteit en kwantiteit)

• Praktijk: 

• Verdeling BAM / VW heeft tot verscheidene mengsels geleid.

• Uitwerking ontwerp leidt tot aanpassingen. Mengseleigenschappen 

i.c.m. eisen gemeente Den Haag beperken hoeveelheid. 



Geluidsreductie

•Extra geluidsafname door diffractoren

•Praktijk: 

• inpassing in Binckhorst – conflict met bomen en kabels en leidingen opgelost met zgn. “treeparkers”



Luchtkwaliteit

Het realiseren van een gezond niveau van luchtkwaliteit in de 

tunnel en bij de tunnelmonden voor de gehele gebruiksperiode.

• Afvangen van fijnstof met Fine Dust Reduction System (FDRS) 

vangt ca. 50% van fijnstofbijdrage verkeer af.



• 66 units (2 x 16 + 2 x 17) van ca. 6 m in uitgang van tunnelbuizen

• Door het principe van ionisatie klonteren de fijnstofdeeltjes samen 

en slaan neer als grovere stofdeeltjes.

• In verband met de luchtcirculatie is een tunnel geschikt voor een 

dergelijk systeem.



Luchtkwaliteit

Aanvullende maatregel:

• Voor het materieel wordt als test  GTL (Gas To

Liquid) Brandstof toegepast i.p.v. diesel

• Reductie fijnstof  en NOx - daadwerkelijk vastgesteld 

door meting TNO SGS op het materieel bij 

Rotterdamsebaan



Materiaalverbruik

Grondstoffen en materialen worden milieu- en mensvriendelijk geproduceerd. De 

productieketen wordt actief betrokken om de meest duurzame producten aan te bieden en 

toe te passen. 

• Hoogwaardig hergebruik met PA-stone (steen voor asfalt)

• Verduurzamen van beton 

(optimalisatie cement en productie tunnelelementen)

• Hergebruik tunnelboormachine

• Hergebruik materiaal uit boorproces in parkeerterrein Drievliet



Energie

Het realiseren van een energiezuinige, bij voorkeur 

energieneutrale, tunnel. De benodigde energie dient op een 

duurzame wijze te worden opgewekt. 

• Energiebesparing dankzij Laag Energie Asfaltbeton

• 450 zonnepanelen op entree: energieneutrale dienst-

en techniekgebouwen

• Bodemkoelingssysteem voor serverruimtes



Energie

Zonnepanelen op de bouwkeet; 

62.000 kWh/jaar



Energie + Luchtkwaliteit

Aanvullende maatregel:

Inzet elektrisch tunnelvoertuig voor segment-

en morteltransport naar TBM (ook wel tunnelTesla) 

Praktijk:

• Ontwikkeltraject i.s.m. leverancier binnen vaste 

projectplanning is risicovol – wagens (te) laat waardoor 

tijdelijke inzet van dieselvoertuigen toch nodig was.



Overige maatregelen

En nog meer…

• Gebruik 100% groene stroom

• ledverlichting in bouwfase

• Afvalmanagement

• Informatievoorziening / Workshops



Award voor de leefomgeving

(congres Geluid Trillingen en Energie)

November 2017 winnaar in twee categorieën: 

Gemeente en Industrie

Rotterdamsebaan – waardering



Vragen?

Kijk voor meer informatie op: www.rotterdamsebaan.nl

Download de app in de App Store, Google Play Store of 

Microsoft Store

Twitter, Facebook en Instagram: @rotterdamsebaan 

E-mail: rotterdamsebaan@denhaag.nl 

http://www.rotterdamsebaan.nl/


Rotterdamsebaan
Duurzaamste tunnel van Europa



Welke slimme ideeën ten aanzien van 

duurzaamheid kun je bedenken die een 

positief effect hebben op het 

energieverbruik van de gebruikers van 

een tunnel?

38



Gebruikers

 Initiatieffase

 Ontwerpfase

 Gebruiksfase

 Beheerfase
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Gebruikers

 Auto’s

 Vrachtwagens

 Bussen

 Motorfietsen

 Diesel

 Benzine

 LPG

 Elektriciteit
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Gebruikers
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Energieverbruikers
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Energieverbruik

 Berg af / berg op

 Stoplicht

 Drukte

 Files

Afremmen & Optrekken
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Energieverbruik

 Berg af / berg op

 Stoplicht

 Drukte

 Files

Afremmen & Optrekken

Optimale, zo constant 

mogelijke snelheid
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Bron: https://www.baminfra.nl/projecten/de-rotterdamsebaan [28-10-2019]
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https://www.baminfra.nl/projecten/de-rotterdamsebaan


Bron: https://www.baminfra.nl/projecten/de-rotterdamsebaan [28-10-2019, bewerkt]
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https://www.baminfra.nl/projecten/de-rotterdamsebaan


Laserstreep voor snelheidsindicatie

 Dalen en stijgen

 Gebruiker die relatief sneller rijdt dan de rest 

van het verkeer

 Vertragen / versnellen op basis van stoplicht

groen/rood verderop > Groene Golf
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Laserstreep voor snelheidsindicatie

Voordelen

 Minder optrekken, dus minder 

brandstofverbruik

 Constantere snelheid verkeer, dus

betere doorstroom

 Mogelijkheid tot preventief

vertragen toestroom bij file, dus

goed voor de veiligheid

Nadelen

 Afleiding bestuurder > mogelijk

onveilige situaties
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Conclusie

 Laserstreep met snelheidsindicatie

 Duurzaam

 Innovatief

 Goede doorstroom
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Rotterdamsebaan
Duurzaamste tunnel van Europa


