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Interactieve vraag

Wat versta jij onder 
Duurzaamheid?
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Platform duurzaamheid 2020
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COB 
Duurzaamheid 

2020

Energiereductie 
van 

tunnelverlichting 

Programma om het 
energieverbruik van de 
grootste verbruiker te 

reduceren

Denktank

Uitvoerders van de 
duurzaamheids-checkup

en advisering aan 
projecten

Duurzaamheids
checkup

Een checklist voor de 
beoordeling van 

duurzaamheid van een
tunnel

Maatregelen 
catalogus 

Energiereductie 

Groeiboek met 
maatregelen voor 
energiebesparing

Tweedehands 
TunnelTechnische
onderdelen (3TO-

depot)

Enquête voor bereidheid
COB participanten om 
samen te werken aan

circulaire installatie hub



Agenda

1. 10h30 - Toelichting projecten 2020 en plannen 2021

◦ 10h30 maatregelencatalogus Energiereductie (Johan Naber)

◦ 10h45 energiereductie van tunnelverlichting (Harry de Haan)

◦ 11h00 duurzaamheids-check up en Denktank (Steven de Kruijf)

◦ 11h15 3TO (Onno Sminia) en zomersessies Circulariteit (Esther van Eijk)

2. 11h30 - Interactief gedeelte 

3. 11h55 - Afronding
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Maatregelencatalogus Energiereductie
Johan Naber
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Maatregelencatalogus Energiereductie
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https://www.cob.nl/wat-doet-het-

cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/energiereductie-
tunnels/

Lancering nieuwe versie op 
COB Tunneldag 28 jan. Heeft u 
zich al aangemeld?



Energiereductie van tunnelverlichting
Harry de Haan
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Energiereductie van tunnelverlichting
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➢Meerjarig project sinds 2019

➢ In 2020 een agenda opgesteld voor het 
doen van concrete projecten om te komen
tot antwoorden

➢Richten ons ook op internationale
mogelijkheden What k-factor do we really need in the entrance ?

Can we shorten the adaptation curve dynamically when lower speeds apply?

Reduction 

energy 

consumption 

using LED

With equal or 

higher safety 

levels



Teams voorstellen
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COB projectgroep 
Verduurzaming tunnelverlichting

Huib Arts Hans Pos Johan Naber Dirk Hetebrij

John van der Vlies Jeroen van der Vlugt Tom van Tintelen Harry de Haan



Tickets: Welke onderzoeken hebben we benoemd?



Programma tot nu toe
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Mont Blanc tunnel (FR)

➢ 2018: helderheid van de wanden (T14)

➢ 2019: waarnemingstesten (T1): 

➢ Koud wit licht (5700K)

➢ Neutraal wit licht (4000K)

➢ Natrium verlichting

Gaasperdammertunnel (2020) (T1)

➢ Kan luminantie omlaag bij gebruik van 
wit LED licht? (T1)

➢ Testcase: effect van “wit asfalt” op 
de waarnemer (T8)

Concept advies: verlaag ingangsluminantie:
- stap 1: eerst -22%, evalueren en dan
- stap 2: nogmaals -22%



Programma tot nu toe
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Kiltunnel 

➢ 2022: praktijkopstelling met twee kleuren 
ledlicht (T1’/T2’):

➢ Koud wit licht (5700K)

➢ Neutraal wit licht (4000K)

➢ Zowel ingang als basisverlichting

De Groene Boog (A13/A16)

➢Onderzoeksbudget verkregen door 
aannemers combinatie DGB o.b.v. 
COB-tickets T1, T2, T3, T7, T8, T9, T11, T13 en T14



Verlaging van de (ontwerp)snelheid leidt tot:

1. Verkorting van de stopafstand, dus

2. Verlaging van de ingangsluminantie

3. Verkorting van de ingangsonze

4. Verlaging van de basisverlichting

T4:
Impact ontwerpsnelheid 

→  
dynamisch regelen?



T10: Borging/monitoring 
juiste werking 

- Veel lichtregelingen blijken in de praktijk niet goed 
te regelen

- Praktijkevaluaties uitvoeren

- Advisering voor aanpassing instellingen

- Doel: energie besparen (of veiligheid garanderen)



T10: Borging/monitoring 
juiste werking 



T12: Vergroening van de tunnelingang



T14: Wandreflectie en wegdekreflectie



Program reducing energy usage 
of tunnel lighting (until now)
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Mont Blanc tunnel (FR)

➢ 2018: brightness of the walls

➢ 2019: visibility comparison test between: 

➢ cold white light 

➢ warm white light 

➢ sodium lighting

Gaasperdammertunnel (NL) (2020)

➢ Can we lower luminance using white 

LED light?

➢ Testcase: effect of “white asphalt” on 

the perception of the driver

Samenwerking gezocht!

We zoeken:
▪ Kennis
▪ Tunnels voor pilots
▪ Samenwerking

Neem contact met ons op!



Denktank en duurzaamheid-check up
Steven de Kruijf
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Denktank
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➢Gestart in 2019 met het publiceren van een 
position paper over hindernissen bij het 
verduurzamen van tunnels.

➢ In deze paper is de basis gelegd om 
urgentie van verduurzaming aan te tonen

➢De denktank duurzaamheid wordt ingezet 
om  projectteams te adviseren over 
verduurzaming van tunnels.

➢De denktank wordt ingezet bij de bredere 
COB Structural Health Analysis (SHA)



Duurzaamheids-check up

➢Om de duurzaamheid van een bestaande
tunnel te beoordelen is in 2019 in het
programma ’Duurzaamheid op de kaart’
een checklist gemaakt.

➢ In 2020 is deze checklist opgenomen in de
bredere COB Structural Health Analysis
(SHA).

➢Hierdoor kan naast een civiele analyse ook
een duurzame analyse van bestaande
tunnels gemaakt worden
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Sustainability checkups in 2020

• Twee tunnels SHA:
◦ Drechttunnel
◦ Willemsspoortunnel

• Enkele korte inzichten:
◦ In bestaande tunnels wordt zeer weinig vastgelegd 

op het gebied van duurzaamheid.
◦ Sommige installaties waren 20 jaar en  

verlichtingsinstallaties waren vaak 15 jaar oud (TL-
buis).

◦ Van civiele constructies was te weinig bekend om 
hoogwaardig hergebruik te kunnen adviseren.

◦ Er werd een gebrek aan duurzaamheidsinformatie 
over tunnels geconstateerd over alle onderwerpen.
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Risico of kans?



Oogstkaart renovatietunnels (2021)

De beperkte resultaten van de SHA’s in 2020 geven juist aanleiding om daarop door te 
pakken. Tunnels die op de nominatie staan om gerenoveerd te worden moeten in kaart 
gebracht worden.

De denktank ziet een grote potentie om bestaande tunnels circulair te renoveren. In het 
beoogde circulaire programma van het COB gaan we (denktank):

Op expeditie met RWS /ProRail/andere eigenaren– “Oogstkaart renovatie tunnels” 

• ➢ Hoofddoel (proces): Inzichtelijk krijgen van de op ons afkomende tunnelerfenis, 
zodat we daar als keten (samen!) op kunnen gaan anticiperen. 

• ➢ Resultaat: Oogstkaarten van aankomende renovatie tunnelprojecten. 

Door de renovatietunnels in (oogst)kaart te brengen levert dit input voor:

Op expeditie met de keten – “Tunnel technische installaties HUB” 
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Wil jij ook bijdragen? 
Geef je dan op!



Circulariteit
Onno Sminia & Esther van Eijk
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Zomersessies Circulariteit (Esther van Eijk)
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Circulaire Economie = zonder afval en alleen secundaire grondstoffen (her)gebruiken.

We doen niet meer aan ‘mining, wel aan ‘urban mining’.                                            

Secundaire grondstoffen komen niet uit de aarde, die oogsten we uit infrastructuur!

MINING



Drie webinars waarin we samen met participanten “Circulariteit” 
verkenden. (Sprekers en subsessies)

Onderwerp Resultaat                                               .
1. Circulair ontwerp Wat circulariteit voor 3 tunnellagen 

concreet betekend. 
2. Circulair aanbesteden Ga het samen doen, ervaren, 

ontdekken en leg onderweg vast 
waar je het met elkaar over eens bent.

3. Circulaire initiatieven Leerpunten van andere branches      .

Opgedane kennis is gebundeld in een publicatie.

Seminars 2020Zomersessies Circulariteit (Esther van Eijk)



Project Tweedehands TunnelTechnische onderdelen (3TO)
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Hoge bereidheid van de sector om een gedeelde 'CirculariteitsHUB' 
voor elektronisch afval te creëren.

➢ Doel: Gebruik grondstoffen/materialen in tunnels verminderen.

➢ Peiling: “Zou uw organisatie deelnemen aan de oprichting van    
een sectorbrede e-waste CirculariteitsHUB?“

➢ Resultaat: 74% JA!    

➢ Opvolging: Circulariteitsprogramma m.i.v. 2021.

JA! 74%

Nee/niet
zeker; 
26%



Vervolg Circulariteit 2021 - 2022
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Twee projecten die elkaar ontmoeten en versterken met vijf beoogde resultaten.

1.1 Vanuit SHA’s: Oogstkaarten aankomende tunnel 

renovatie projecten.

3.1 Leerdocument 2021 - Expeditie circulaire tunnels.

3.2 Actieplan Circulariteit tunnels 2022 – 2025.

Met TechniekNL samen:

2.1 Materiaalpaspoorten van de geoogste                           

(tunnel) technische installaties.

2.2 Concept deelplatform (HUB), 

een werkend digitale omgeving.

3.



Twee projecten Circulariteit 2021 - 2022
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Twee projecten die elkaar ontmoeten en versterken met vijf beoogde resultaten.

1.1 Oogstkaarten aankomende tunnel renovatie projecten.

3.1 Leerdocument 2021 - Expeditie circulaire tunnels.

3.2 Actieplan Circulariteit tunnels 2022 – 2025.

2.1 Materiaalpaspoorten van de geoogste                           

(tunnel) technische installaties.

2.2 Concept deelplatform (HUB), 

een werkend digitale omgeving.

3.

Projectplan beschikbaar.

Samenwerking gezocht!

We zoeken
▪ Kennis
▪ Tunnels voor pilots
▪ Samenwerking

Neem contact met ons op!



Interactief gedeelte (Mentimeter)

woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



woensdag 20 januari 2021



Vragen?

(Aan)meldingen: karin.clement@cob.nl
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mailto:karin.clement@cob.nl

