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Circulariteit 2021-2022 
Twee projecten die elkaar ontmoeten en versterken  

1. Op expeditie met tunneleigenaren – ‘Oogstkaart renovatietunnels’ 

2. Op expeditie met de keten – ‘Tunneltechnische installaties hub’ 
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Aanleiding 
Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat en ProRail willen al in 2030 

circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? Specifiek voor tunneltechnische installaties?  

In 2020 heeft het COB daarom het project 3TO-depot uitgevoerd en drie circulaire zomersessies 

georganiseerd. In het 3TO-project (tweedehands tunneltechnische onderdelen) is onder het COB-

netwerk een enquête uitgezet om de behoefte en interesse voor een dergelijk depot te peilen. 

De resultaten laten zien dat de sector overwegend positief aankijkt tegen een 3TO-depot, al dan niet 

fysiek of virtueel. 74% geeft namelijk aan te willen participeren. Er zijn echter ook belemmeringen 

genoemd. Op de (digitale) bijeenkomst van het platform Duurzaamheid op 12 juni 2020 zijn de 

enquêteresultaten gepresenteerd en is nader ingegaan op de belemmeringen. Hieruit zijn handvatten 

voortgekomen voor het verdere traject. 

 

Dit plan voor 2021/2022  gaat verder op de conclusies van het 3TO-project en het enthousiasme bij 

de participanten van de circulaire zomersessies om in 2021 een circulair vervolgtraject te starten in 

de sector. Techniek Nederland is voor en met haar leden ook al geruime tijd bezig het onderwerp 

circulariteit verder te ontwikkelen. Dit plan voor 2021/2022 is daarom een samenwerking tussen 

Techniek Nederland en het COB en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, ProRail en de 

overige (Vlaamse en Nederlandse) tunnelorganisaties.  

 

Dit wordt een samenwerking die de opdrachtgevers en opdrachtnemers van de te renoveren 

tunnels helpen met haar duurzaamheidsopgave. 

 

Grondstoffen oogsten 

Een circulaire economie is een economie zonder afval. In 2050 doen we niet meer aan ‘mining’ 

(primaire grondstoffen delven) en wel aan ‘urban mining’ (secondaire grondstoffen oogsten). 

Secundaire grondstoffen komen niet uit de aarde; we oogsten die uit onze infrastructurele werken.  

 

 
Sheet 3 – Presentatie d.d. 27-10-2020  

 

 

 

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/tunnel-waardevol-omgeving/3to-depot/
https://www.cob.nl/document/peiling-3to-depot/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/platform-duurzaamheid/
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Infra als grondstoffenbanken gaan zien, vraagt nu al om anders te gaan doen. Als infra waardevoller 

wordt om de grondstoffen die het bevat, is het slim dat wat we erin stoppen er ook weer uit kan. Waar 

wat zit, hoeveel en van wie het is, wordt belangrijke informatie. Als deze informatie vrij beschikbaar is 

voor ‘iedereen’ kunnen we o.a.:  

• Waarde van grondstoffen, materialen, componenten, producten en objecten hooghouden.  

• Incentives creëren om gezonde, duurzame en circulaire producten te ontwikkelen.  

• Makkelijker maken om de goede materialen te kiezen bij het ontwerp.  

• In- en terugname van grondstoffen tot en met producten faciliteren. 

Twee projecten die elkaar ontmoeten en versterken  
Omdat circulariteit een ketensamenwerking is, is gekozen om het onderwerp zowel ‘top-down’ als 

‘bottom-up’ aan te vliegen met twee projecten: 

 

1. 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. 

 

2. Op expeditie met de keten – ‘Tunneltechnische installaties hub’ 

➢ Hoofddoel (techniek): Kennis en ervaring opdoen in hergebruiken van geoogste 

tunneltechnische installaties, materiaalpaspoorten en deelplatform (hub)  + 

sectorbrede afspraken maken en vastleggen.  

➢ Resultaten: Materiaalpaspoorten van de geoogste (tunnel)technische 

installaties + een concept deelplatform (hub), een werkende digitale omgeving. 

 

3. De ontmoeting en versterking van beider expedities levert dan tezamen ook de: 

➢ Resultaten: ‘Leerdocument 2021, op expeditie naar circulaire tunnels’ + ‘Actieplan 

circulariteit tunnels 2022-2025’. 

 

Beide projecten worden door één projectteam georganiseerd en zij faciliteren o.a. de ontmoeting en 

versterking van deze twee projecten. Beide trajecten starten met dezelfde kick-off, hebben aparte 

tussentijdse werksessies en eindigen (komen samen) met dezelfde afsluitende bijeenkomst.  

 

1. Oogstkaart renovatietunnels 
Het op expeditie gaan met Rijkswaterstaat, Prorail en andere tunneleigenaren is ‘top down’ vanuit het 

proces en heeft twee hoofddoelen: 

• Inzichtelijk krijgen van de op ons afkomende tunnelerfenis, zodat we daar als keten (samen!) 

op kunnen gaan anticiperen. 

• De opdrachtgevers en opdrachtnemers van de te renoveren tunnel helpen met hun 

duurzaamheidsopgave. 

 

en drie subdoelen: 

• Kennis genereren over wat en hoe wel/niet herbruikbaar is van uitkomende grondstoffen en 

het digitaal ontsluiten hiervan (techniek). 
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• Gesprek in onze sector op gang brengen en een scherpe ambitie en visie ontwikkelen voor 

circulaire tunnelrenovatie (visie). 

• Sectorbrede ervaring opdoen in open en transparante ketensamenwerking (cultuur). 

 

We maken hiervoor gebruik van de reeds lopende (en nieuwe) SHA’s die in 2021 worden uitgevoerd 

bij de Heinenoordtunnel, de Drechttunnel, de Willemsspoortunnel en de Rupeltunnel. Bij deze SHA’s 

is vanuit het COB een expert Duurzaamheid betrokken. Deze expert zal, samen met het expertteam 

Duurzaamheid, bovenstaande activiteiten uitvoeren.  

 

2. Tunneltechnische installaties hub 

Techniek NL zal zich richten op de installaties op de weg van/naar de tunnel en het COB zal zich richten 
op de installaties in de tunnel. Zo zetten we de eerste concrete stappen in wat gewenst wordt: 
circulaire infrastructuur in 2030. 
 

Het op expeditie gaan met de keten, is ‘bottom up’ vanuit de techniek en heeft één hoofddoel:  

• Kennis en ervaring opdoen met het hergebruiken van geoogste (tunnel)technische 

installaties, materiaalpaspoorten en een deelplatform (hub).  

 

en drie subdoelen: 

• Binnen een leeromgeving praktijkervaring gaan opdoen met het oogsten van tunneltechnische 

installaties. Antwoorden vinden op wat dat betekent voor toekomstige tunneltechnische 

installaties (proces). 

• Het gesprek in onze sector op gang brengen en met elkaar een scherpe ambitie en visie 

ontwikkelen voor circulaire tunneltechnische installaties (visie). 

• Als initiatiefnemers willen het COB en Techniek Nederland ervaring opdoen in een open en 

transparante ketensamenwerking (cultuur). 

 

‘Learning-by-doing’-activiteiten en onderzoeksvragen: 
Het is belangrijk om de expedities te zien als het beleven van de circulaire toekomst en gaandeweg de 

waarom-, wat- en hoe-vraag te ontdekken. Beoogde lessen en bijbehorende onderzoeksvragen 

worden in de infobijeenkomst besproken en eventueel, samen met de aanwezigen, aangepast.  

 

Twee onderzoeksvragen zijn in ieder geval:  

1. Inventariseer welke installaties wel/deels/niet herbruikbaar zijn.  

Hiermee willen we antwoorden vinden op wat het betekent om tunneltechnische installaties te 

oogsten en wat dat betekent voor toekomstige (tunnel)technische installaties. 

 

Deelonderwerpen:  

o Al wel (deels) hergebruikt worden en waarom dan wel? 

▪ Her-inzet, hoe gaat dat dan? 

▪ Wat is er nodig alvorens de betreffende installaties herbruikbaar zijn? 

▪ Wat gebeurt er met overblijvende, niet herbruikbare delen? 

▪ Wat zou er nodig zijn om deze wel her te gebruiken? 

o Nog niet 100% worden hergebruikt en waarom dan niet. 

▪ Wat is er nodig om deze installaties wel herbruikbaar te krijgen? 
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▪ Wat gebeurt er nu mee? In de afvalcontainer? 

o Niet herbruikbaar zijn en ook niet worden.  

▪ Wat is hun bestemming nu? 

▪ Wat zou er nodig zijn om die afvalberg te verminderen?  

o Wat is ieders rol in de keten?  

 

2. Inzichtelijk maken afwegingskader hergebruik componenten installaties.  

Waarderen/ classificeren m.b.v.:  

o 10R-model circulariteit (re-use, re-pair, re-furbish, re-purpose, etc.).  

o Acceptatie gebruik restlevensduur. 

o Toekomstflexibiliteit van componenten/systemen (bv. losmaakbaarheid, nieuwe 

losmaakbare ontwerpen, ‘backbone’ vaststellen t.b.v. energie- en datasysteem). 

 

Vier ‘learning-by-doing’-activiteiten zijn in ieder geval*: 
* De term tussen de haakjes verwijst naar het betreffende segment van het LEF-transitiediagram verderop in dit 

document. 

1. Vastlegging in een materialenpaspoort van aanwezige installaties (structuur) 

o Beschikbare informatie centraal vastleggen in een (nog in ontwikkeling zijnde) 

materialenpaspoort, is belangrijker dan de volledigheid. 

o Welke ingrediënten en tot op welk niveau? Zie hiervoor o.a. ‘Lessons Learned Materialen 

Expeditie’ van Bouwend Nederland, september 2020. 

o Overzichtelijk krijgen van wat wanneer beschikbaar gaat komen om te oogsten. 

 

2. Onderzoeken of een (tunnel)technische installaties hub, deelplatform kan zijn (technologie). 

o Hoe zou dat er dan uit zien? Is de Excess Material Exchange een bruikbaar platform?  

o Wat is de rol van de  leveranciers? Willen ze nieuwe business in herkeuren, opslaan, etc.? 

(bv. Caterpillar is goede business in refurbishen van trucks.) 

o Overzichtelijk krijgen van wat er nu al als hub/deelplatform kan dienen en wat er nog 

ontwikkeld moet worden. Kunnen we naar voorbeeld van www.bruggenbank.nl ook een 

www.tunnelbank.nl maken? 

 

3. Ervaring op doen in open, transparant, samenwerken met de gehele keten (cultuur). 

o Wat ontdekken we van elkaar? Qua houding, gedrag, kennis en ervaring. Zowel positief als 

negatief? 

o Wat betekent dit voor deelnemers zelf en de deelnemende partijen? Qua actiebereidheid 

naar aanleiding van inzicht?  

o Overzichtelijk krijgen van ongewenst en gewenst gedrag, om bij dilemma’s te komen tot 

een keuze en daarmee doorbraken te realiseren. Het kan bijvoorbeeld gaan om blokkades 

of juist stimuleringen in contracten/regels/ richtlijnen.   

 

4. Ontwikkelen van scherpe ambitie en visie voor circulaire (tunnel) technische installaties (visie). 

o Deze vormt zich gedurende de expeditie en zal worden vastgelegd in een: ‘Actieplan 

circulariteit tunnels 2022-2025’.  

o We noteren onze aanbevelingen op basis van de opgedane ervaringen en inzichten tijdens 

deze expeditie. Aanbevelingen die ingaan op de benodigde transitiestappen (acties), om 

daarmee de volgende concrete stappen te zetten naar circulaire tunnels in 2030.  

http://www.bruggenbank.nl/
http://www.tunnelbank.nl/
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o De te nemen acties zullen overzichtelijk zichtbaar gemaakt worden m.b.v. de vier 

segmenten van het LEF-transitiemodel. Juist omdat we samen gelijktijdig (circulair) 

moeten gaan acteren op wat we zien (visie), doen (cultuur), kunnen (technologie) en 

mogen/moeten (structuur.)  

Vijf beoogde resultaten 
Samenvattend noteren we de volgende beoogde resultaten, vanuit: 

 

1. Op expeditie met tunneleigenaren – ‘Oogstkaart renovatie tunnels’ 

1.1 Oogstkaarten van aankomende renovatie tunnelprojecten, zijnde: de Heinenoordtunnel, de 

Drechttunnel, de Willemsspoortunnel en de Rupeltunnel. Met in ieder geval: 

• Centrale vastlegging van beschikbare informatie in een (nog in ontwikkeling zijnde) 

materialenpaspoort. Voor ingrediënten en niveau gebruikmakend van o.a. “Lessons 

Learned Materialen Expeditie” van Bouwend Nederland, september 2020. 

• Overzicht van wat wanneer beschikbaar gaat komen om te oogsten en daarmee de 

volgende data beschikbaar krijgen om in 2022 op te nemen in het deelplatform (hub). 

• Zie hier de relatie met de andere expeditie. 

 

2. Op expeditie met de keten – ‘Tunneltechnische installaties hub’ 

2.1 Materiaalpaspoorten van de geoogste (tunnel)technische installaties, met in ieder geval ook: 

• De ‘learnings’ en inzichten bij het hergebruiken, zoals: welke installaties wel/deels/niet 

herbruikbaar zijn en het afwegingskader. 

• Aanbevelingen voor toekomstige tunneltechnische installaties, zoals: losmaakbaarheid 

tips voor producenten. 

 

2.2 PoC Deelplatform (hub), een werkende digitale omgeving. Een virtuele plek waar geoogste 

(tunnel)technische installaties worden aangeboden. Met in ieder geval ook:  

• Aanbevelingen/ voorstel vervolgtraject 2022, met dat wat er nog meer ontwikkeld moet 

worden om het breder toepasbaar te krijgen in een programma van eisen en hoe de 

bussinesscase eruit zou kunnen zien (van de hub). 

• De lessen en inzichten op basis van de opgedane ervaringen, zoals: mogelijke nieuwe 

businessmodellen (voor leveranciers) eneen  overzicht van wat er nu ook al als hub/ 

deelplatform kan dienen.  

 

3. De ontmoeting en versterking van beider expedities 

3.1 ‘Leerdocument 2021, op expeditie naar circulaire tunnels’ met in ieder geval: 

• De ervaringen, de resultaten en een voorstel voor vervolgtraject 2022. 

• Waarbij in ieder geval de relatie tussen beide circulariteitsprojecten wordt meegenomen. 

Daar waar de ene expeditie alle te oogsten materialen in tunnels inzichtelijk maakt, gaat 

de tweede expeditie praktijkervaring opdoen in het oogsten en hergebruiken van specifiek 

technische installaties. De twee projecten kennen ieder hun eigen aanvliegroute (‘top-

down’ en ‘bottom-up’) en zullen elkaar -gaande de expedities- ontmoeten en versterken.  

 

3.2 ‘Actieplan circulariteit tunnels 2022-2025’ met in ieder geval: 
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• Aanbevelingen tot sectorbrede afspraken maken. Ingaand op de benodigde 

transitiestappen (acties op techniek, proces, visie en cultuur), om daarmee de volgende 

concrete stappen te zetten naar circulaire tunnels in 2030.  

• Inclusief de relatie tussen beide circulariteitsprojecten.  

 

Alles zal gepresenteerd en (online) beschikbaar worden gesteld.  

 

 

 
  

1.1 Oogstkaarten van aankomende tunnel renovatie projecten.

3.1 Leerdocument 2021 Op expeditie naar circulaire tunnels.

3.2 Actieplan Circulariteit tunnels 2022 – 2025.

2.1 Materiaalpaspoorten vd geoogste (tunnel) technische installaties.

2.2 Concept deelplatform (HUB), een werkend digitale omgeving.

1. Op expeditie met RWS, Prorail, e.a. -

Oogstkaart renovatie tunnels

Tunnel technische installaties HUB

2. Op expeditie met keten -

Vijf beoogde resultaten:

3.
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Planning  

De kick-off van beide projecten is op 28 januari 2021, de COB Tunneldag. Dan presenteren we het 

project om te verkennen of en wie hierin – op lopende projecten of nieuw te starten pilots – 

mogelijkheden ziet en mee wil doen. Voor de startbijeenkomst worden alle partijen die hebben 

geparticipeerd in project 3TO uitgenodigd, alsmede alle participanten van de drie circulaire 

zomersessies 2020, aangevuld met leden en belanghebbenden van TechniekNL, Rijkswaterstaat en 

ProRail.  

 

Een infobijeenkomst op 24 februari 2021 helpt bij de vorming van de ‘coalition of the willing’ en het 

samen vaststellen van de onderzoeksvragen en lessen om te komen tot de beoogde resultaten.  

 

Per deelproject worden verschillende tussentijdse werksessies georganiseerd. Dit zijn 

contactmomenten voor de teams onderling, waarbij kennis en ervaring wordt uitgewisseld en 

kruisbestuiving leren is.  

 

1. Op expeditie met tunneleigenaren – ‘Oogstkaart renovatie tunnels’ 

➢ Eind februari aanstellen projectleiders en werkpakkettrekkers, samenstelling teams, 

leggen contacten met praktijkprojecten/teams SHA’s 

➢ Eind april: gezamenlijk vaststellen wat de inhoud van de oogstkaarten moeten zijn 

(gezamenlijke sessie) 

➢ Tussen april en augustus deelname aan SHA’s, invullen oogstkaarten 

➢ Eind augustus: Deadline invullen oogstkaarten, gezamenlijk bespreken (gezamenlijke 

sessie) 

➢ Vertalen resultaten individuele tunnels naar oogst komende jaren (tot 2030) 

➢ Begin november: presentatie oogst 2030 (gezamenlijke sessie) 

 

2. Op expeditie met de keten – ‘Tunneltechnische installaties hub’ 

➢ Eind februari aanstellen projectleiders en werkpakkettrekkers, samenstelling teams 

➢ Verkennen opties materialenpaspoorten, hub, etc. 

➢ Eind maart gezamenlijk vaststellen kaders materialenpaspoort, keuze voor vijf te 

verkennen elementen/sporen 

➢ Diepgaande eerste inventarisatie (breakdown, hoe ver komen we, wat lijken 

struikelblokken, etc.) 

➢ Eind juni gezamenlijk delen resultaten, kansrijke sporen vaststellen, kansarme sporen 

laten gaan. Ook: keuzes maken vorm hub, businessclass? 

➢ Verder volledig uitwerken kansrijke sporen (minimaal vijf 

productgroepen/elementen/anders?) die in de hub terecht kunnen komen.  

➢ Oktober: resultaten delen, check bij concept hub: is alles van voldoende kwaliteit om in 

de Hub te landen en voldoet de te ontwikkelen Hub aan onze eisen? 

 

Gezamenlijk:  

 

➢ Eind november het gezamenlijk eindresultaat presenteren en delen. Akkoord op 

tussenresultaat.  

➢ December start met bouwen/vullen hub 
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➢ Bussinesscase hub verder uitwerken. Wie gaat hem adopteren? 

➢ Februari/maart 2022: feestelijke lancering hub plus plan van aanpak vervolg 

‘Learning-by-doing’-werkwijze: 
De verantwoordelijkheid voor grondstoffen waardevol te laten blijven, ligt in de gehele keten en dat 

maakt dat circulair werken synoniem is aan een transparante ketensamenwerking. Zie figuur 1.1. 

 
 

Het doen slagen van deze expeditie, ligt ook aan de mate van verwondering die de deelnemers hebben. 

Het vraagt in ieder geval om een open houding, de wil om te ontdekken, het geduld om te luisteren 

naar anderen, de moed om nieuwe dingen te proberen, met vertrouwen in elkaar, het samen willen 

doen… Daarom ook dat we op expeditie gaan met een ‘coalition of the willing’. 

 

Het in actie zijn, het doen, het samen ontdekken wat de mogelijkheden zijn geschied door de 

deelnemers zelf. We streven naar vier pilots tegelijk, in ieder geval op vier lopende tunnelprojecten 

(de zogeheten SHA-projecten ) aangevuld met eventueel andere initiatieven, maar het aantal is 

afhankelijk van de ‘coalition of the willing’. Voor elke pilot wordt er een team gevormd, waarin de 

ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Om succesvol te zijn, zijn dit minimaal de opdrachtnemer, de 

leverancier en de opdrachtgever (in verband met de LEF-transitiemethode. Zie verderop in document.) 

Het open en transparant kennis opdoen én delen vindt daarmee binnen en tussen de teams plaats. Zij 

gaan samen aan de slag en er wordt verwacht dat ieder relevante bijdragen (mensen, middelen, geld 

of anders) levert, zoals gebruikelijk bij COB-projecten. Van iedere ‘gewone’ deelnemer wordt verwacht 

dat hij/zij maximaal 50 uur in dit project steekt als ‘in-kind’ bijdrage. Alleen projectleiders/pilottrekkers 

worden betaald (fixed price en allen hetzelfde tarief van €125,-). Deze betaalde personen zijn 

eindverantwoordelijk voor het op tijd en binnen budget opleveren van het afgesproken eindproduct.  

 

Deelnemende partijen 
Deelnemers zullen partijen zijn binnen de bestaande installatieketen (installatiebedrijven - 

opdrachtnemer, leveranciers, opdrachtgevers, recyclebedrijven en collega bouwbedrijven), als wel 

geïnteresseerde partijen daarbuiten (bv. studenten). Partijen buiten de bestaande installatieketen zijn 
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de zogenaamde ‘vrije geesten’ en zullen creativiteit, andere perspectieven inbrengen en daarmee de 

benodigde innovatie aanwakkeren. 

  

De ‘coalition of the willing’ werven we binnen het COB en Techniek Nederland, waarbij we nadrukkelijk 

zoeken naar vertegenwoordiging vanuit de gehele keten.  

 

Deelnemende partijen ‘coalition of the willing’ <nog nader vast te stellen, nu enkel suggesties> 

Rol: Naam: Opmerking: 
Opdrachtgever Rijkswaterstaat, provincies, ProRail,  
Opdrachtnemer Aannemers  
Projecten Heinenoord, Willemspoortunnel, …  
Toeleveranciers (kleine 
installatiebedrijven) 

Via TechniekNL  

Groothandel 
(Leveranciers) 

Technische Unie,   

Recyclebedrijven BeelenNext, In2Waste,   

Anders (binnen de 
keten) 

CB’23, Bouwend Nederland, Stakeholders  

Anders (buiten de 
keten) 

Excess Material Exchange, Circularise, Hogeschool vd 
Kunsten, Universiteit Wageningen 

 

 

LEF-transitiemethode 
Het op expeditie gaan, gaat op de ‘Lets’s experience the future’-transitiemethode (LEF), waarbij we 

samen (in co-creatie) nieuwe kennis en ervaring ontwikkelen op vier segmenten tegelijk: visie, cultuur, 

technologie en proces oftewel in willen, mogen, kunnen en doen. Zie figuur 1.2. 

 

Het ontdekken, het beleven van de toekomst, vraagt om een werkwijze met andere processen en 

leiderschapskwaliteiten dan we gewoon zijn als we doen wat we altijd al deden. We gaan niet ieder 

voor zich en achtereenvolgend (lineair) ontdekken wat we mogen, willen, kunnen en doen. We gaan 

samen creëren, waarbij we juist gelijktijdig (circulair) acteren op wat we zien (visie), doen (cultuur), 

kunnen (technologie) en mogen/moeten (structuur.) Daarom ook de vier doelen. 

 

Met de resultaten van deze expeditie kunnen we vervolgens de status quo ‘voeden’. Met onze 

ervaringen is het gemakkelijker om die circulaire zaken die we wensen in te voegen en die lineaire 

zaken die we niet meer willen, deels of zelfs geheel, los te laten. 
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Figuur 1.2: ‘Let’s experience the future’-transitiemodel (LEF), E. van Eijk & H. Hofman, 2018.  
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