
Welkom bij de tweede zomersessie 
Circulaire tunnels!

Darinde Gijzel, coördinator Duurzaamheid COB



Programma van deze sessie

10:30 Welkom door Darinde Gijzel, coördinator duurzaamheid

10:35 Presentatie Esther van Eijk, initiatiefnemer 1e circulaire viaduct

10:55 Vragen

11:00 Subsessies: hoe zou moeten worden aanbesteed om de circulaire tunnel te 
kunnen realiseren?

11:05 Uiteen in drie sessies o.l.v. Steven de Kruijf, Esther van Eijk en Onno Sminia

11:30 Terug in de hoofdsessie: conclusies subsessies (3 min. per groep)

11:40 Afsluiting
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De tweede van een reeks van drie

Zomersessies circulaire tunnels

1. 16 juli 2020: circulair ontwerpen → introductie circulariteit, de belangrijkste lagen en elementen 
van een circulaire tunnel gedefinieerd

2. 20 augustus 2020: circulair aanbesteden → welke vorm van aanbesteden is nodig om deze 
circulaire elementen te kunnen realiseren?

3. 17 september 2020: circulaire initiatieven → wat kan er allemaal al? Voorbeelden uit zowel de 
tunnelsector als andere sectoren

Lerend document

Een document waarin we gezamenlijk kennis opbouwen over circulaire tunnels en achteraf 
beschikbaar stellen als kennisdocument voor het netwerk via de COB-website
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Regels voor virtuele sessies
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Welkom!
Esther van Eijk, duurzame projectleider en initiatiefnemer eerste circulaire viaduct



BASIS

1. … 



ONTDEKKINGSREIS
2018 BOUW

2017 ONTWERP
2016

CIRCULAIR 
VIADUCT Landsvrouwe



ONTDEKKINGSREIS
2020

2E LOCATIE

2019 DEMONTAGE
2019

TESTEN
Landsvrouwe



2019

Open Leeromgeving

Circulair viaduct –

Uitgangspunten inkoop en 

aanbod.

2020

SBIR Circulair viaduct –

Innovatie uitvraag circulaire 

oplossingen.

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving/

Kennis beschikbaar:

www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-

leefomgeving/circulaire-economie/bouw-circulair-viaduct

Landsvrouwe



De beste manier om de toekomst te voorspellen, 

is haar te creëren!

Transitiekunde:

 1. Visie

 2. Sociale innovatie 

 3. Technologische innovatie

 4. Proces innovatie

 Hoe zien de processen en contracten eruit? 

 Welke wet- en regelgeving moet er komen? 

Landsvrouwe
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Circulair is hele keten = ketensamenwerking

Landsvrouwe



Circulair is nieuw is innovatie.
 Vereist open houding, willen ontdekken, kunnen verwonderen, respectvol zijn.

 Omgaan met het niet weten.

Het is:

 GEEN vastomlijnd traject/proces, zoals bij het bekende nogmaals doen.

 WEL creatief traject/proces, zoals bij de eerste keer doen.

 Niet alles is vooraf vast te leggen, want dan komt er juist niets tot stand!

Circulair aanbesteden vraagt om:

Samen aan de slag –> samen doen –> onderweg ontdekken en vastleggen.  

Landsvrouwe



Vragen?



In de eerste sessie hebben we de belangrijkste lagen en 
elementen van een circulaire tunnel gedefinieerd
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AFBOUW
De inrichting van de tunnel met bijvoorbeeld 
vluchtdeuren en andere elementen die in de 
structuur ingebracht worden.

CONSTRUCTIE
De structurele opbouw van de tunnel met 
dragende delen, fundering etc.

INSTALLATIES
Licht, sensoren, wegdekverwarming, ventilatie, 
verlichting,

0 5 2010 8040 320160

GEHELE 
GEBRUIKSDUUR

40 JR

25 JR

CONSTRUCTIE

AFBOUW

INSTALLATIES

Civiele constructie (betonreparatie, materialen in kaart, einde levensduur)
Afbouw (vluchtdeuren, asfalt, hittewerende beplating en weginrichting)
Installaties (verlichting, ventilatoren, noodstroominstallaties, etc.)



In deze tweede sessie gaan we kijken wat er nodig is om 
deze circulaire elementen per laag te realiseren
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CONSTRUCTIE

AFBOUW

INSTALLATIES

1. Civiele constructie o.l.v. Steven de Kruijf
2. Afbouw o.l.v. Esther van Eijk
3. Installaties o.l.v. Onno Sminia



Welke sessie wil jij naartoe? Raise your hand!
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Ga naar de break-outsessie via
https://www.cob.nl/breakoutsessies

Typ in je browser of klik op de link in de chat

https://www.cob.nl/breakoutsessies


Resultaten en inzichten uit de sub-sessies

Aanbesteden: wat is er nodig om de belangrijkste circulaire elementen te realiseren?

Voor de..

- civiele constructie?

- afbouw?

- installaties?
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Wat is er nodig om de belangrijkste circulaire 
elementen voor de constructielaag te realiseren?

maandag 24 augustus 2020

0 5 2010 8040 320160

CONSTRUCTIE

AFBOUW

INSTALLATIES

Voorbeeldelement 
constructieAfvragen waarom 

je een tunnel 
adaptief zou maken

In de aanbesteding 
de dialoog voeren

Kennis ontwikkelen over bestaande 
tunnels en materialen: wat kunnen 
we ermee?

Zoveel 
mogelijk 
functionele 
eisen

Levensduur: belangrijk om de juiste 
vragen te stellen. Draagt MKI bij aan 
toekomstbestendig bouwen? 

Zorg voor 
component
en met een 
oneindige 
levensduur

OG: zoveel 
mogelijk ruimte 
geven
ON: met creatieve 
oplossingen 
komen (die evt. 
gestandaardiseerd 
kunnen worden

Samenwerking!!



Wat is er nodig om de belangrijkste circulaire 
elementen voor de afbouwlaag te realiseren?

maandag 24 augustus 2020
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CONSTRUCTIE

AFBOUW

INSTALLATIES

Voorbeeldelement 
afbouw

Data strategie 
nodig

Open kennis delen 
is nog strijdig met 
concurentie
(inzicht)

Blackbox organisatie die alle 
informatie verzameld en kennis 
heeft zonder concurrentie 
(industrial symbiosis)

Opdrachten geven in 
samenwerkingsverband 

Meerjarige 
samenwerkingsovereenkomsten



Wat is er nodig om de belangrijkste circulaire 
elementen voor de installatielaag te realiseren?

maandag 24 augustus 2020
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CONSTRUCTIE

AFBOUW

INSTALLATIES

Voorbeeldelement 
installatiesRoadmap van de 

technologische 
ontwikkeling voor 
komende 10-20 jaar

Met roadmap
rekening houden 
bij installaties

Meer toekomstvastheid in de 
installaties op het gebied van 
communicatie

Bij hergebruik 
ook aan andere 
sectoren denken

! Belangrijkste inzicht: we 
moeten het ergens gaan 
doen. Eerste stap gaan 
maken



Wat gaat er nog komen?

Zomersessies circulaire tunnels

- 16 juli 2020: circulair ontwerpen

- 20 augustus 2020: circulair aanbesteden

- 17 september 2020: circulaire initiatieven, o.l.v. nieuwe coördinator Onno Sminia
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Vragen? 
Tips of ideeën voor de volgende sessies?

Neem contact op met onze nieuwe coördinator Duurzaamheid: 
Onno.Sminia@cob.nl

Donderdag 20 augustus 2020 

mailto:Onno.Sminia@cob.nl


Dank voor het meebouwen aan kennis over Circulaire tunnels! 
Tot ziens bij de volgende sessie!


