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Hoofdstuk 0 - Inleiding

0 Inleiding 0
Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair 
werken. Wat betekent dat voor tunnels? Wat is dat eigenlijk, een circulaire tunnel? dit is wat de deel-
nemers van het platform duurzaamheid samen met andere geïnteresseerden uit het CoB-netwerk 
hebben onderzocht in drie digitale zomersessies. de resultaten staan in dit document.

tijdens deze sessies, die op 16 juli, 20 augustus en 17 september 2020 plaatsvonden, is er geza-
menlijk kennis opgebouwd over circulaire tunnels. die kennis is vastgelegd in dit ‘lerend document’. 
doordat het document steeds aan het begin van een sessie werd opgestuurd naar alle deelnemers, kon 
iedereen steeds met dezelfde informatie van start gaan en van daaruit verder werken. Bovendien kan 
het gezamenlijk kennisdocument na de sessies beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerden die 
niet aan de sessies hebben kunnen deelnemen.

Definities
de eerste versie van het lerend document is gebruikt als input voor de eerste sessie, over circulair ont-
werpen, zodat iedereen met dezelfde definities van start ging. Volgens de spreker van de eerste sessie, 
david thelen, expert op het gebied van de circulaire economie, zijn er meer dan honderd definities van 
circulariteit. Als uitgangspunt voor de zomersessies zijn de definities uit het Lexicon Circulaire Bouw 
van CB’23 gebruikt. Hierin worden circulair bouwen en een circulair bouwwerk als volgt gedefinieerd:

Circulair bouwen:

“Ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke 
hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen 
op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, 
nu en later.”

Circulair bouwwerk:

“Bouwwerk dat is ontworpen en uitgevoerd volgens circulaire ontwerpprincipes* en/of is gerealiseerd met 
circulaire producten, elementen en materialen.”

* tijdens de eerste sessie zijn de circulaire ontwerpprincipes toegelicht. 

Platform Duurzaamheid

Op 16 april 2019 is een groep experts bij het COB bijeengekomen om te brainstormen over het onderwerp 

duurzaamheid, in eerste instantie als onderdeel van de ontwikkellijn ‘Tunnel waardevol in zijn omgeving’ van 

het tunnelprogramma. Hieruit is het COB-platform Duurzaamheid voortgekomen. Vanuit dit platform worden 

regelmatig bijeenkomst georganiseerd waarop duurzaamheidsexperts, en professionals die vanuit een andere 

rol met duurzaamheid te maken hebben, kennis en ervaring delen. 

Ga voor meer informatie naar www.cob.nl/platformduurzaamheid

https://www.cob.nl/platformduurzaamheid
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1 Zomersessie 1 – Circulair ontwerpen 1
de algemene introductie tijdens de eerste sessie heeft ervoor gezorgd dat iedere deelnemer na een 
presentatie van twintig minuten op een basiskennisniveau van circulariteit zat. Zo zijn zij o.a. bekend 
geworden met veelgebruikte definities en (verdien)modellen. daarna is er tijdens interactieve subsessies 
meer de diepte ingegaan. Hierbij konden alle deelnemers meedenken over wat volgens hen de belang-
rijkste elementen voor een circulaire tunnel zijn.

1.1 Presentatie David Thelen, expert circulaire economie
Waarom we toewerken naar een circulaire economie
om onze materiaalvoorraden, het milieu en bestaande waarde te beschermen. deze waarde vernie-
tigen we niet, maar willen we continu hergebruiken. de circulaire economie is een economie waarin 
grondstofkringlopen gesloten zijn en de grondstof van de ene functionaliteit wordt omgevormd tot de 
volgende functionaliteit met behulp van alleen hernieuwbare energiebronnen. dit betekent het einde 
van de lineaire manier van werken.

De waardeladder
Hoe hoger op de ladder, hoe hoger het waardebehoud (hoe meer waarde er behouden blijft). de 
circulaire economie stimuleert een zo hoog mogelijk waardebehoud. de waardeladder is er ook voor 
biobased stoffen.

Figuur 1.1 / Schematische weergave van een circulaire economie. (Beeld: Ellen MacArthur Foundation)

Figuur 1.2 / De circulaire waardeladder, het 10R-model. 
(Afgeleid van: Cramer)
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De circulaire ontwerpprincipes
deze zijn opgesteld door Witteveen+Bos en worden toegepast door Rijkswaterstaat. deze principes 
bieden handvatten voor circulair ontwerpen en integreren verschillende concepten. Het is bedoeld als 
denkraam bij het maken van circulaire ontwerpkeuzes, en om zowel mensen binnen als buiten Rijks-
waterstaat te helpen om te identificeren waar er in een project kansen liggen voor een circulair(der) 
ontwerp.

de circulaire economie brengt ook nieuwe verdienmodellen met zich mee. die kunnen ook meegenomen 
worden in het ontwerp, de realisatie en bij einde levensduur.

Het Lagenmodel van Brand
Bij circulair ontwerpen, kun je bouwwerken indelen in lagen. Elke laag kent zijn eigen circulaire dynamiek 
en randvoorwaarden. de levensduur is ook verschillend per laag.

Figuur 1.4 / Circulaire principes voor projecten. (Beeld: Rijkswaterstaat)

Figuur 1.5 / Nieuwe verdienmodellen in circulaire economie.
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1.2 Subsessies
de deelnemers zijn aan de slag gegaan met het definiëren van de belangrijkste ‘lagen’ voor een 
circulaire tunnel. tijdens een brainstorm via Mentimeter werden vele mogelijke lagen genoemd, 
zoals de omgeving, de constructie, de tunnelinrichting, het gebruik en ook specifieke dingen zoals 
waterberging en bekabeling. Er werd besloten om eerst de drie basislagen te definiëren en daarmee 
verder te gaan in subgroepen:

1. Civiele constructie (denk hierbij aan betonreparatie, aanwezige materialen in kaart brengen, einde 
levensduur).

2. Afbouw (denk aan vluchtdeuren, asfalt, hittewerende beplating en weginrichting).

3. Installaties (denk aan verlichting, ventilatoren, noodstroominstallaties, etc.).

In drie kleinere groepen hebben de deelnemers onderzocht wat circulariteit voor elke aparte laag 
concreet betekent. de opdracht/vraag was om de belangrijkste elementen en kansen om die laag 
circulair te maken te bepalen. Hierbij was het idee om vooral de renovatieopgave in gedachte te 
houden (aangezien er in Nederland de komende jaren nog maar weinig nieuwe tunnels gebouwd gaan 
worden). Echter kon er bij afbouw en installatie ook gedacht worden aan het nieuw ontwerpen van de 
gehele installaties of hele nieuwe soorten producten zoals bij asfalt/vluchtdeuren.

Figuur 1.6 / Bouwlagen, naar concept van Steward Brand, 1995. (Beeld: Circle Economy)

Figuur 1.7 / De gedefinieerde lagen van een tunnel.
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1.2.1 Subsessie 1 o.l.v. Steven de Kruijf: civiele constructie
Wat doe je tijdens de renovatie anders om hergebruik mogelijk te maken?

• de conclusie is dat het uit de grond halen van materialen heel complex en niet altijd kostenefficiënt is. 

• Een andere methode zou kunnen zijn het verlengen van de levensduur. Bij een civiele constructie 
gaat het bij renovatie vaak om de betonconstructie, daar waar de wapening is gaan corroderen. dat 
betekent dat je de levensduur moet verlengen of moet kiezen voor een ander type wapening om 
corrosie te voorkomen. dat geldt ook voor voegen: hoe kun je die corrosiebestendig maken (waarbij 
vervangbare voegen het mooiste zou zijn). 

• Bij het hergebruik of het geven van een andere functie aan de vrije ruimte, wordt al snel gedacht dit 
groter te maken. Misschien moet je de vrije ruimte juist kleiner maken, waardoor er meer ruimte 
overblijft om de constructie van de tunnel te versterken. In de toekomst ook kijken naar andere 
middelen van mobiliteit, andere functies van de tunnel (leidingen, fauna, fietsers).

Wat doe je bij nieuwbouw anders om objecten ‘losmaakbaar’ te maken?

• Bij nieuwbouw zou gekeken kunnen worden naar alternatieve vormen van wapening, levensduur 
verlengen, installaties dusdanig inrichten dat je voegen los maakbaar kan maken.

• Een betonconstructie uit meerdere lagen laten bestaan. 

• Het geven van een andere functie aan de tunnel: bijvoorbeeld waterberging (voorbeeld Maleisië).

1.2.2 Subsessie 2 o.l.v. Esther van Eijk: afbouw/inrichting
• opsomming van afbouwelementen: ballastbeton, asfalt (lagen: constructie, rijlaag), kabelgoot-

montage, trapjes, slagbomen, polderconstructies (folies), lichtroosters, pompkelderinrichting, sloten, 
tunnelgebouwen, brandblusleiding, elektromechanische elementen, brandwerende bekleding, 
vluchtdeuren, vangrail, barriers, weginrichting (bebording, hekwerk, meubilair) en ook de buiten-
kant (toeritafwerking, tegels, beplating en groen - natuurinclusiviteit).

• Lagenmodel tunnels vraagt om een overzicht van elementen per laag, incl. raakvlakken. 

Figuur 1.8 / Inzicht in circulair werken bij een tunnelrenovatie. (Beeld: Rijkswaterstaat)
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• Verwachte levensduur definiëren voor de afbouwlaag. 

• Naast de technische kant is er ook een organisatorische kant die aandacht behoeft. Wat en hoe ga je 
uitvragen? Hoe prikkel je de markt? Moet dat überhaupt? Hoe leg je e.e.a. vast? 

• Behoefte aan de juiste vraag stellen. discussie over wat die is en waartoe die dient; dit levert op dat het 
gaat om vragen stellen om gemotiveerde antwoorden te krijgen. Alleen zo gaan we samen kennis delen 
en leren over circulariteit.

• stelling: bij renovatie is dat wat je er nu inbrengt demontabel = per definitie circulair. Er is discussie of 
dat per se waar is.

• uitruilelementen regelen om bestaande elementen/hoogwaardig materiaal te restaureren. denk aan 
vluchtdeuren en rvs314. 

• Markt uitdagen met circulaire voorstellen te komen met een lage milieukostenindicator (MkI).

• overzicht nodig van in tunnels aanwezige grondstoffen die niet oneindig herbruikbaar zijn. denk aan: 
asbest, gassen, chroom6, pfas (brandblus). Wat te doen met deze lineaire erfenis? Wat zijn gezonde 
grondstoffen die hun plek kunnen innemen in de tunnel? Zijn die er al? Zijn die net zo constructief 
betrouwbaar of moeten we concessies doen? Is Promatect het nieuwe asbest?

• top-3 (?) backbone nodig voor de raakvlakken tussen lagen. denk aan: bevestigingsmiddelen (afbouw) 
van de kabelgoten (installatie) aan de betonconstructie (constructieve laag). Circulair ontwerpen bete-
kent dat de hardware-elementen (zoals kabelgoten) langer gehandhaafd blijven (gebruiksduurverlen-
ging) en de ’vaste’ en ‘verwisselbare’ elementen (zoals kabels) eenvoudig vervangen kunnen worden. 

• Materialenpaspoort nodig voor tunnels. Bijvoorbeeld beginnen bij de eerste lichting te restaureren 
tunnels. 

• Vooraf nadenken, inzichtelijk maken van wat er is, wat er beschikbaar komt > marktplaats nodig. We 
hoeven nu niet te weten wat we met de uitkomende elementen/materialen gaan doen. 

• de R-ladder (reuse, repair, recycle, etc.) is interessant om te koppelen aan alle elementen/laag van de 
tunnel. deze geeft overzicht en daarmee wordt het gemakkelijker om o.a. cruciale elementen vooruit te 
schuiven, circulair te ontwerpen, de erfenis van gevaarlijke grondstoffen en opslagcapaciteit inzichte-
lijk te krijgen, andere elementen een levensduurverlenging te geven om tijd te genereren voor nieuwe 
circulaire oplossingen, etc.

1.2.3 Subsessie 3 o.l.v. Onno Sminia: installaties
Welke installaties zijn er en hoe lang gaan deze (inrichtingslagen) ongeveer mee?

• Energievoorziening

• transmissie

• Ventilatie (15 jaar)

• tunnelverlichting (15-20 jaar)

• Bediening en besturing (20 jaar)

• Vluchtdeuren

• Camera’s (8 jaar)

• Branddeuren

• Hulpposten

• Audiosystemen

Wat zijn de belangrijke installaties (meeste impact)?
de top-3 (energievoorziening, bediening en transmisse) zou gezien kunnen worden als backbone, en 
die zou adaptief gemaakt moeten worden. Bij het ontwerpen van installaties moet er rekening mee 
worden gehouden dat deze er weer uit gehaald kunnen worden. specifiek voor energievoorziening geldt 
een ander ontwerp, een hergebruik van componenten die je nodig kan hebben. Rekening moet worden 
gehouden met een verwachte verandering van functionaliteit in de toekomst. Er zijn installaties die 
je goed kan her-inzetten, zoals afsluitbomen. daarentegen ziet de functie van een camera er over een 
x-aantal jaren misschien anders uit.
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2 Zomersessie 2 – Circulair aanbesteden 2
de conclusies uit de eerste zomersessies, met de belangrijkste elementen om de drie lagen circulair te 
maken (zie hierboven), zijn meegenomen als input voor de tweede sessie over circulair aanbesteden. 
In de tweede sessie is gekeken hoe de tunnelsector zou moeten aanbesteden om deze belangrijkste 
elementen voor een circulaire tunnel een plek te geven in toekomstige aanbestedingen.

2.1 Presentatie Esther van Eijk, duurzame projectleider Rijkswaterstaat
Ontwerp circulair viaduct
In 2016 is het idee geopperd om een circulair viaduct te ontwerpen, met de bedoeling om in zowel 
container als ontwerp geen bouwafval te creëren. Er was geen opdracht en ook geen vraag, wel een 
initiatief om na te denken over een nieuwe vorm van viaducten bouwen. dit bleek een ontdekkingsreis 
van een aantal jaren te zijn. Hoe gaan we dit waarmaken, hoe gaan we het in de infrastructuur gestalte 
geven? In 2016 is een ketensamenwerking met verschillende partners samen met Van Hattum en 
Blankevoort en Rijkswaterstaat gestart, in 2017 is er een ontwerp gemaakt van een circulair viaduct en 
in 2018 – nog steeds zonder contract – gestart met de bouw. Bij het ministerie is tweemaal (2016 en 
2017) financiering aangevraagd, echter zonder succes. uiteindelijk werd er een samenwerkingsover-
eenkomst met RWs getekend en zijn zij de eigenaar van het viaduct. In 2019 is het circulaire viaduct 
een jaar lang getest en met behulp van sensoren gemonitord op zijn gedrag. Eind 2019 is het circulaire 
viaduct ook succesvol gedemonteerd (zonder afval) en is nu in afwachting van zijn tweede locatie, wat 
een openbare plek zal zijn. 

De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar te creëren!
stukje transitiekunde. Een transitie vraagt actie op vier segmenten: visie, sociale innovatie, technologi-
sche innovatie en procesinnovatie. Welk nieuw beeld van de toekomst, welk nieuw gedrag, welke nieuwe 
technieken en welke nieuwe wet- en regelgeving zijn er nodig om een transitie te bewerkstellingen? Een 
circulaire economie vereist anders acteren op alle vier de transitiesegmenten tegelijk.

Ketensamenwerking
Circulair betekent ook het geheel: je hebt de hele keten nodig om circulair te kunnen zijn. dit vraagt 
om samen oplossingen bedenken om te komen tot circulaire antwoorden. 

Figuur 1 / Inzicht in circulair werken bij een tunnelrenovatie. (Beeld: Rijkswaterstaat)
Figuur 2 / asdfasdf

Figuur 2.1 / Circulariteit is niet goed voorspelbaar. (Beeld: Landsvrouwe)
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Circulariteit is nieuw is innovatie
We acteren veelal op dat wat we weten. In transitie naar circulaire tunnels moeten we leren omgaan 
met dat wat we niet weten. Circulair aanbesteden is daarmee ook nog geen vaststaand (bekend) 
traject. de oproep vanuit de circulaire toekomst is: ga het samen doen, ervaren, ontdekken en leg 
onderweg vast waar je het met elkaar over eens bent.

2.1.1 Subsessie 1 o.l.v. Steven de Kruijf: constructielaag
Wat is er nodig om de belangrijkste circulaire elementen voor de constructielaag te realiseren? 

Wat is nodig om het profiel van vrije ruimte (PVR) adaptief te maken? Hierbij is het doel om functioneel 
meer mogelijkheden te creëren of om de noodzaak tot versterking (langere levensduur) mogelijk te 
maken.

• Eerste vraag was: waarom zou je het adaptief maken? Laat de tunnel in zijn huidige functie bestaan. 
Antwoord: adaptief is mogelijk noodzakelijk om de levensduur van de tunnel te verlengen.

• Adaptief maken betekent wijzigen. Een dialoog in aanbesteding moet mogelijk gemaakt worden om 
te toetsen of wijzigingen meerwaarde brengen op de duurzaamheidsdoelen.

• Wanneer verwachten we noodzaak voor nieuwe functies/versterking? dat is nu niet bekend. Meer 
kennis over bestaande tunnels/materialen biedt meer inzicht.

• de provincie Noord-Holland is niet al te specificerend. Zo functioneel mogelijke eisen. Niet te veel 
vragen en de markt met oplossingen laten komen.

• ‘MkI zo laag mogelijk’ draagt niet bij aan zo toekomstbestendig bouwen. denk dus goed na of een 
MkI-vraag ook wenselijk is wanneer circulariteit de doelstelling is.

• Module d van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is de plek om herbruikbaarheid te berekenen, 
maar draagt niet bij aan bijvoorbeeld nadenken over andere functies.

demontabel/losmaakbaar maken van constructies biedt de mogelijkheid tot hoogwaardig hergebruik 
aan het einde van de levensduur:

• de eisen zijn nu vaak gericht op minimale maatvoering e.d., gestuurd door euro’s (net aan voldoen 
aan eisen).

• Eisen zouden eigenlijk meer functioneel moeten zijn en aanvullend op de bestaande constructie.

ontwerpen met oog voor toekomstig hergebruik componenten (bv. wapening/voegen):

• Zorg voor componenten met oneindige levensduur.

• In de ruimte zo minimaal mogelijk, maar zorg voor herinzetbaarheid.

Figuur 2.2 / Digitale post-its tijdens de interactieve subsessie.
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Welke rolverdeling wordt er verwacht in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

• opdrachtgever: 

 – Langetermijnvisie in contract + ruimte geven door functionele specificatie.

 – Een vorm van garantie.

 – steeds meer samenwerking om oplossingen en belangen te delen.

• opdrachtnemer: 

 – Creatieve gestandaardiseerde oplossingen.

 – Een vorm van garantie.

 – steeds meer samenwerking om oplossingen en belangen te delen.

Het toverwoord is samenwerking!

2.1.2 Subsessie 2 o.l.v. Esther van Eijk: afbouwlaag
Wat is er nodig om de belangrijkste circulaire elementen voor de afbouwlaag te realiseren?

Datastrategie
kennis delen, strijdig met bedrijfsinvloeden, nodig voor concurrentie (aanbesteden is concurrentie-
gericht), nader onderzoeken, blackbox (voorbeeld in chemie, wellicht kunnen we daar iets van leren), 
gebruikmaken van een organisatie die alle informatie verzamelt die kennis heeft zonder dat er 
concurrentie ontstaat bij andere partijen.

Samenwerkingsverband
opdrachten geven in samenwerkingsverband, waarbij je meerdere keren de opdracht uitvoert, zodat je 
ervan leert. Meerdere jaren, met dezelfde club van elkaar leren.

Verwachte levensduur definiëren
• Nieuwe elementen, per definitie circulair: die zouden demontabel moeten zijn.

• Bestaande elementen en hoogwaardige materialen buiten tunnel restaureren.

• Materialenpaspoort (wie bewaart dit, hoe ga je met vertrouwelijkheid om, wie beheert de data en 
kan er bij, niet automatisch naar Madaster verwijzen, regelen in aanbesteding, want het hebben van 
data wordt als businessmodel gezien).

• overzicht maken van alle aanwezige grondstoffen.

• Marktplaats organiseren met overzicht wat er aan grondstof aanwezig is. tijd zetten wanneer 
beschikbaar.

• Niet oneindig herbruikbare materialen: overzicht wat uit de tunnel komt en niet herbruikbaar is, 
nadenken wat daarmee te doen (denk aan asbest, pfas etc.).

• Levensduur verlengen, uitstel gebruik van nieuw materiaal.

• Wat hebben we nu nodig in ‘aanbestedingsland’ om dit voor elkaar te krijgen?

• Het delen van de informatie via een materialenpaspoort is inderdaad een probleem. Iedereen is nu 
zelf met initiatieven bezig, er is nog geen richtlijn. Er kan nog veel verbeteren op dat punt. 

• Van elkaar leren is belangrijk:

 – Gevoeligheid data.

 – Elkaars kennis nodig hebben, alles delen, maar tegelijkertijd concurrentie. Aanbesteding nu 
gaat over concurrentie. Is lastig in circulair aanbesteden.

 – ‘Industrial symbiosis’: potentiële mogelijkheid partijen bij elkaar te brengen, externe onafhan-
kelijke partij gegevens bedrijventerrein beheren, zodat bedrijven onderling geen inzicht hebben 
in elkaars stromen/processen, maar wel beheer vanuit één plek. 

 – Anoniem gemaakte informatie dan wel weer delen, zodat iedereen slimmer wordt.

 – Het moet praktisch zijn om mee te werken. Er zit veel achter om rond te krijgen, intellectueel 
eigendom van bewaken. 
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• toeleveranciers maken producten die onderscheidend zijn. oplossing bedenken: een aannemer 
en een toeleverancier maken een verbond voor een project en opdrachtgever voelt zich dan 
belemmerd. 

• Markt – manier waarop we met elkaar omgaan – helpt niet om circulariteit of inzet andere ma-
terialen te bevorderen. Hoe kunnen we dat aanbestedingstechnisch regelen/verbeteren?

 – deels eigen afvalcentrales in beheer, concurrent heeft dat ook. Voor sector beter als er meer 
openheid is (over bijvoorbeeld MkI-mengsels). Wordt geheimzinnig over gedaan, gebeurt 
niet. 

 – kennisdelen/combinatieprojecten wat je ontwikkeld is transparant naar opdrachtgevers, 
mede opdrachtnemers. stevige stimuli in contracten om dat op hoger niveau te brengen. 
Een overheid of opdrachtgever kan daar in sturen.

 – kun je als opdrachtgever zo precies sturen? deelproduct mogelijk zo gering t.o.v. bijvoor-
beeld het type asfalt, dat het nauwelijks onderscheidend is voor het totaal van het project. 
Is zoektocht.

 – Nieuwe kennis delen belonen: diegene die zijn kennis gaat delen (bv. tonen wat en hoe 
laagste MkI-waarde is), vanuit de overheid en specifiek niet vanuit de projectgedachte, 
extra belonen. Een beloning die opweegt tegen het feit dat je concurrentiebeding verliest. 

 – ontwikkeling gaande contracten op andere schaal organiseren: ambitie is om in het con-
tracteren van partners circulariteit een rol te laten spelen. Voor periode goede omzet als 
partij. Als portfolio in de markt voldoende omvang, aantrekkelijk. Lang leerproces, daarna 
ook weer toepassen. door blijven ontwikkelen, procesmatig toepassen. Cyclus kort, maar 
wel als Nederland/industrie/bedrijf snel groeien.

Aanbesteding topcontracten: tunnels RWs in drie delen komende vijf tot tien jaar.

2.1.3 Subsessie 3 o.l.v. Onno Sminia: installaties
Wat is er nodig om belangrijkste circulaire elementen voor installaties te realiseren?

uit sessie 2: hoe kunnen we installaties meer circulair maken?

1. de top-3 (energievoorziening, bediening en transmisse) zou gezien kunnen worden als backbone 
en die zou adaptief gemaakt moeten worden om in te spelen op toekomstige (technologische) 
ontwikkelingen, uitbreidingen en aanpassingen.

2. demontabel/losmaakbaar ontwerpen van installaties en bij het ontwerpen rekening houden 
met mogelijke verandering van functionaliteit in de toekomst.

3. Waar mogelijk ontwerpen met hergebuik van componenten of hele installaties (bijvoorbeeld 
afsluitbomen), of zodanig ontwerpen dat deze in de toekomst hergebruikt kunnen worden.

Hoe kunnen we dat realiseren?

1. Adaptief maken:

 – toekomstige techniekroadmap, zodat (backbone)componenten adaptief gemaakt kunnen 
worden.

 – Interfaces definiëren die daar rekening mee houden.

2. demontabel/losmaakbaar maken van installatie:

 – standaard die met name op communicatiemiddelen rekening houdt met toekomstige 
uitbreidingen. Modulair en deelbaar maken.

3. ontwerpen met hergebruik componenten of hele installaties (bijvoorbeeld afsluitbomen):

 – Platform om tweedehands installaties ook te delen met andere sectoren.

 – diensten leveren i.p.v. producten.

Hoe te starten? Gewoon doen! We hoeven niet gelijk alles circulair te maken, maar ergens beginnen; 
bijvoorbeeld bij een enkele deelinstallatie. ook contractueel levensduurverlenging stimuleren.
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Figuur 2.3 / Digitale post-its tijdens de interactieve subsessie.
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3 Zomersessie 3 – Circulaire intiatieven 3
In de derde sessie is bekeken welke circulaire initiatieven er al zijn en wat daarvan te leren is.

3.1 Presentatie Hilde Koopmans, duurzaamheidsadviseur Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat wil in 2020 twintig procent minder uitstoot en in 2030 energie- en klimaatneutraal 
zijn (niet alleen vanuit RWs, maar ook de aannemers). de focus ligt dan ook op de eerste twee speer-
punten: energie en klimaat, en circulaire economie.

op energiegebied betekent dat: energie besparen, fossiel naar hernieuwbaar, energie opwekken en 
Co2-neutraal in de keten (opdrachtnemer).

onderstaande afbeelding laat het RWs-zwaartepunt voor tunnels zien.

Figuur 3 / Inzicht in circulair werken bij een tunnelrenovatie. (Beeld: Rijkswaterstaat)

Figuur 3.1 / Speerpunten van Rijkswaterstaat met het oog op duurzaamheid. (Beeld: Rijkswaterstaat)

Figuur 3.2 / Zwaartepunten van Rijkswaterstaat voor tunnels. (Beeld: Rijkswaterstaat)
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E-waste
dit betreft het vrijkomen van bijvoorbeeld de apparatenkasten, koperkabels uit de tunnel/grond en 
accusystemen; kortom alles waar elektra doorheen gaat of aan vast zit. dit betreft grote aantallen. 
Hoe moeten we hiermee omgaan? We zouden moeten onderzoeken hoe we dat gezamenlijk kunnen 
doen. door bijvoorbeeld hergebruik. We kunnen kabels bijvoorbeeld slimmer recyclen dan hoe het nu 
gebeurt, er zijn goede alternatieven. Rijkswaterstaat is op zoek naar initiatieven en dit geldt niet alleen 
voor tunnels. 

Er zijn tegenstrijdige eisen, waardoor hergebruik soms niet mogelijk is. Wordt er vanuit de eisen nage-
dacht over het mogelijk maken van een verschil tussen kritische (veiligheid) eisen en minder kritische 
(installaties)? Noodstroom-aggregaten zijn bijvoorbeeld niet kritisch, alternatief is het langer buiten 
gebruik zijn van een tunnel. 

tunnelinstallaties betreffen gedeeltelijk veiligheid en beschikbaarheid. Wat voor veiligheid van belang 
is, is geen discussie over, dat gaat boven energiegebruik. Als de stroom uitvalt, is de installatie niet 
beschikbaar. Hilde geeft aan dat een noodstroom-aggregaat een voorziening kan zijn. Bij een aantal 
objecten is geen vaste noodstroom meer nodig, maar kan een mobiel aggregaat worden ingezet. 
Bijvoorbeeld op hernieuwbare energie. dit kan al bij bruggen en sluizen. Maar een file op de weg heeft 
ook consequenties voor het klimaat. 

Het is handig een roadmap te hebben met verschillende technieken. sommige technieken kunnen 
modulair gemaakt worden of zijn in de toekomst adaptief te maken. 

Bij de Rotterdamsebaan is een installatie geplaatst die fijnstof zuivert. Er moet een hogere doelstelling 
zijn, namelijk ook de lucht rondom de tunnel schoner maken.

Samenwerking
de transitiepaden (levenscyclusanalyse, LCA) heeft RWs samen met ProRail opgesteld. ook op andere 
transitiepaden is de samenwerking gezocht (beton en staal). daarnaast heeft RWs regelmatig contact 
met gemeenten en provincies, zodat zij kunnen aangegeven wat hun wensen zijn op LCA-gebied. 
op tunnelgebied is het CoB de plek waar samenwerking wordt gezocht. dit kanaal zal RWs dan ook 
gebruiken om op tunnelgebied samenwerking te faciliteren.

MKI
deze kan in een tunnel laag zijn t.o.v. asfalt en beton. Hoeveel nieuwbouw en hoeveel vervangen/on-
derhouden? Met installaties gebeurt op dit moment nog niet heel veel, daarom op dit moment LCA’s.

Gevraagd wordt of er een overzicht is van alle materialen die in, op en rondom tunnels zijn en wat er de 
komende twintig jaar met het oog op de vervangingsopgave beschikbaar komt. Als dat overzicht er is, 
kunnen we daar als sector op inspelen, weten we wat we kunnen verwachten. Waar wordt een dergelijk 
overzicht opgeslagen? Een openbaar register helpt. RWs probeert komend jaar te anticiperen op wat 
vrijkomt in 2026. 

Wat is je belangrijkste leerpunt van Hilde? 
• tunnels zijn energievreters.

• Veel kansen in duurzaamheid en circulariteit.

• Promatect vs. beton PP-vezels.

• Heldere doelstellingen.

• Vervolgsessies CoB/RWs.

• Hoe actief RWs bezig is met, en zich bewust is van, de uitdagingen rond duurzaamheid en de CE. 
daarnaast hoe bewust RWs zich is van het belang van het opdoen van inzicht in materiaalstromen 
met oog voor de toekomst.

• MkI op meer dan asfalt en beton.

• overzicht van de tunnelprojecten.
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• Eerste inzicht op assets, maar nog veel onduidelijk naar de toekomst.

• Concretiseringsstappen.

• Circulariteitsopgave van e-waste.

• sluit goed aan op de CoB-zomersessie.

• RWs probeert stappen te maken op het gebied van circulariteit.

• Goed dat er inzicht gegeven wordt en focus wordt aangebracht.

• RWs staat open voor dialoog.

• shift van grote bulk naar installaties bij V&R-opgave.

• Aandacht voor vrijkomende materialen.

• E-waste hoeveelheid groot.

3.2 Presentatie Harry Hofman, regisseur circulaire grondstoffen GBN Groep
de visie van GBN: sluit materiaalketens circulair met als doel Earth overshoot day van de agenda af te 
krijgen. daarvoor werkt GBN samen met partners aan valuecases en maken zij materialen een voor een 
circulair. In zijn presentatie gaat Harry in op circulair slopen, betonrecycling en circulaire-grondstoffen-
corridor.

Na het slopen van een pand zijn staalconstructies, trappen, warmtepompen, airco-units, deuren en ko-
zijnen opnieuw gebruikt. Het is niet gelukt om alle materialen opnieuw in te zetten, omdat er sprake is 
van het afstemmen van vraag en aanbod. opslaan kost geld, de waarde van de materialen is niet altijd 
voldoende om er opslagkosten tegenover te zetten. Goed afstemmen is dan ook van groot belang. 

Bij circulair slopen hebben we met verschillende facetten te maken, qua sloop, materialen en over-
stijgend. daar zitten innovaties achter. door als ketenpartners met elkaar samen te werken, van elkaar 
te leren, met elkaar fouten te maken, kunnen we het voor elkaar krijgen. Met elkaar de ketensamen-
werking aangaan: opdrachtgever én opdrachtnemer. 

Figuur 3.3 / Heringezette materialen. (Beeld: GBN)
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opgemerkt wordt dat een grondstoffencorridor openheid vraagt van de verschillende partijen die 
samenwerken. Je moet op zoek gaan naar mensen die dit met elkaar willen. Coalition of willing zoeken. 
Willen en doen, dan kijken of we het kunnen, dan organiseren!

Wat is je belangrijkste leerpunt van Harry? 
• sloopvoorbeeld: bemoedigend dat er al zo veel gebeurt, jammer dat veel spullen (brandhaspels 

e.d.) nog geen bestemming krijgen. Hier is nog werk aan de winkel!

• Veel goede voorbeelden, oproep tot samenwerken en vertrouwen krijgen in elkaar.

• dat er al veel gedaan wordt/mogelijk is op het gebied van circulariteit.

• ‘A coalition of the willing’: Mooi. kwestie van vertrouwen en de drive maakt het positieve verschil.

• Blij met hergebruikkansen beton.

• kleine stappen maken samen een megastap! Ga zo door.

• Inspirerend te zien dat er naast de vele gesprekken er ook veel gebeurt.

• Earth overshoot day laten verdwijnen.

• Maar eens gesprek voeren met Rijksgebouwendienst als grootste vastgoedbedrijf, die zouden 
hergebruik moeten doen.

• Circulair slopen goed doen vereist planning i.v.m. partners en afnemers.

• openheid over het stadium van de innovatie, maar ook duidelijk de potentie toegelicht.

• tijd is essentieel, die ruimte moet dus ook gegeven of gecreëerd worden.

• Circulair slopen voor het uitbreiden van vervuilend schiphol?

• Vraag en aanbod goed afstemmen, planning is cruciaal.

Figuur 3.4 / Invulling van de 'gouden circel', een concept van Simon Sinek in zijn TED Talk 'Start with why'. (Beeld: GBN)



Hoofdstuk 4 - terugblik

Pagina 19 van 24

4 Terugblik 4
Wat vonden de deelnemers van de drie zomersessies circulaire tunnels?

Wat je is belangrijkste leerpunt van de zomersessies over circulaire tunnels?

Figuur 4 / Inzicht in circulair werken bij een tunnelrenovatie. (Beeld: Rijkswaterstaat)

Figuur 4.1 / Uitslag enquête met Mentimeter.

Figuur 4.2 / Uitslag enquête met Mentimeter.
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Het CoB-platform duurzaamheid is al begonnen met circulariteit: o.a. de ontwikkeling van een duur-
zaamheidschecklist die al is geïntegreerd in de structural health analyse (sHA) om de gezondheid van 
tunnels vast te stellen. Verder is er een denktank die mensen en projecten helpt met duurzaamheids-
vraagstukken. ook is er een verkenning geweest naar de bereidheid in de sector om samen te werken 
aan een depot met tweedehands tunneltechnische onderdelen (3to-depot).

de deelnemers vinden dat het CoB het volgende moet doen met circulaire tunnels:

Figuur 4.3 / Uitslag enquête met Mentimeter.
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5 Conclusie5
In de drie zomersessies over circulaire tunnels, georganiseerd door het CoB, was erg veel enthousiasme 
en participatie van de hele sector voelbaar. Het onderwerp leeft; niet alleen als doelstelling bij Rijks-
waterstaat, maar als iets dat velen van ons ook voelen als mens, het moet anders. 

We hebben gezamenlijk nagedacht over de betekenis van circulariteit voor tunnels en dit ook concreet 
gemaakt in drie categorieën: civiele bouw, afbouw en installaties. Binnen al deze categorieën blijken er 
ook inspirerende voorbeelden te zijn op het gebied van circulariteit. Van circulaire bruggen en volledig 
hergebruik van oud beton tot het oogsten van installaties en herinzetten daarvan. 

Rijkswaterstaat is ambitieus en daagt de sector uit. Ze is druk bezig met concrete stappen en tools die 
ingezet kunnen worden om te versnellen. ook krijgt e-waste meer de aandacht. Het is wel allemaal 
nieuw voor de sector en er worden ook wat beren op de weg verwacht. Maar circulariteit is innovatie is 
nieuw, leerden we van Esther van Eijk. En voor vernieuwen is een 'coalition of the willing' nodig, zegt 
Harry Hofman. En juist die coalitie is aan de oppervlakte gekomen gedurende de zomersessies!

Het CoB gaat daarom verder met het belangrijke thema circulariteit en probeert daarbij alle disciplines 
– het is immers een integraal vraagstuk – te betrekken. In 2021 gaan wij verder dan ooit, samen met 
onze coalition of the willing!

Namens alle leden van platform duurzaamheid van het CoB en in het bijzonder darinde Gijzel,

Onno Sminia
Coördinator duurzaamheid
onno.sminia@cob.nl

mailto:onno.sminia%40cob.nl?subject=
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Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil 
al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? Wat is dat eigenlijk, 
een circulaire tunnel? Dit is wat de deelnemers van het platform Duurzaamheid 
samen met andere geïnteresseerden uit het COB-netwerk hebben onderzocht in 
drie digitale zomersessies. 

Circulariteit voor tunnels is tijdens de zomersessies concreet gemaakt in drie 
categorieën: civiele bouw, afbouw en installaties. Binnen al deze categorieën 
blijken er ook inspirerende voorbeelden te zijn op het gebied van circulariteit. 
Van circulaire bruggen en volledig hergebruik van oud beton tot het oogsten 
van installaties en herinzetten daarvan.

Het is wel allemaal nieuw voor de sector en er worden ook wat beren op 
de weg verwacht. Maar voor vernieuwen is een 'coalition of the willing' 
nodig, en juist die coalitie is aan de oppervlakte gekomen gedurende 
de zomersessies.

Zomersessies 
circulaire tunnels
Een gezamenlijke ontdekkingstocht in drie stappen
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