
Expeditie circulaire tunnels
KICK OFF 

20 MEI 2021

vrijdag 21 mei 2021



Programma – KICK OFF 20 mei 2021

13.00 Welkom & Aanleiding Onno 

Doel Esther

Even voorstellen Team

Introductie expeditie Esther

13.45 Breakouts (3 ronden x 20 min)

14.45 Terugkoppeling Breakouts Willemijn, Alex, William

Vragenronde (plenair) Team

Coalition of the willing

Vooruitblik Onno, Esther

15.30



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

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

concreet betekent. 
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 20202020: Zomersessies Circulariteit



2020: Tweedehands TunnelTechnische Onderdelen (3TO)

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

➢ Resultaat: 74% JA!    

➢ Hoge bereidheid van de sector om een gedeelde 'CirculariteitsHUB' 
voor elektronisch afval te creëren.

JA! 74%

Nee/niet
zeker; 26%



▪De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in 
Nederland voor zijn rekening. Veel afval is sloopafval.









Rijkswaterstaat wil in 2030 
energieneutraal en 50% circulair zijn. 

ProRail wil in 2030 zo circulair 

mogelijk zijn. 



Doel 2030
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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



Doel 2021  1e concrete stappen naar circulaire tunnels in 2030.

vrijdag 21 mei 2021

Grondstoffen oogsten uit onze infrastructuur en hergebruiken.

Met deze expeditie in 2021 gaan we gezamenlijk ontdekken
wat dat betekent voor te renoveren tunnels.



Doel 2021  1e concrete stappen naar circulaire tunnels in 2030.

• Expeditie circulaire tunnels: met de keten in 3 projecten tegelijk.

Drie hoofddoelen: 

1. Inzichtelijk krijgen van op ons afkomende tunnelerfenis, zodat we daar als keten 
(samen!) op kunnen gaan anticiperen. 

2. De OG’s en ON’s van de te renoveren tunnels helpen met haar duurzaamheidsopgave.

3. Kennis en ervaring opdoen met het hergebruiken van geoogste tunnel technische 
installaties, oogstkaarten (en materiaalpaspoorten) en een deelplatform (HUB).

vrijdag 21 mei 2021



Even voorstellen | Expeditie kernteam
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Oogstkaarten

(Willemijn 
Drok)

Business 
Case

(William v 
Niekerk )

Hergebruik 
oogst

(Alex 
Kalden)

3 projecten:

Expeditiecoördinator Expeditieleider

Onno Sminia Esther van Eijk



Introductie | 2021 Expeditie circulaire tunnels

vrijdag 21 mei 2021

Oogstkaarten

(Willemijn)

Business 
Case

(William)

Hergebruik 
oogst

(Alex)

Pilots: 

- Willemsspoortunnel,

- Westerscheldetunnel,

- Heinenoordtunnel,

- Kiltunnel.

Teams: 

- Vertegenwoordiging 
gehele keten:

Installatiebedrijven 
ON’s, leveranciers, 
recyclebedrijven, 
bouwbedrijven, OG’s en 
groothandel.

- Geïnteresseerde 
partijen buiten keten. 
(bijv. studenten)

3 projecten



Introductie | 2021 Expeditie circulaire tunnels

Twee onderzoeksvragen:

1. Inventariseer welke installaties wel/deels/niet herbruikbaar zijn. Hiermee antwoorden 
vinden op wat het betekent om (tunnel)technische- en werktuigbouwkundige onderdelen in 
installaties te oogsten en wat dat betekent voor toekomstige installaties. 

2. Inzichtelijk maken afwegingskader hergebruik componenten installaties.                 
Waarderen/ classificeren m.b.v. het 10R-model. 

Vier leerervaringen:

1. Vastlegging in oogstkaarten van aanwezige installaties. (proces)

2. Onderzoeken of een “tunnel technische installaties HUB” deelplatform kan zijn. (techniek)

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

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



Introductie | 2021 Expeditie circulaire tunnels

vrijdag 21 mei 2021

Deliverable:
Een werkwijzer/gestandaardiseerde 
oogstkaart die de tunnelbeheerders 
kunnen invullen. Oogstkaarten

(Willemijn)

Business 
Case

(William)

Hergebruik 
oogst

(Alex)

Deliverable:
Min. 3 installaties/ 
onderdelen uit de 
tunnel, op detailniveau 
uitgewerkt hoe we die 
installaties circulair 
kunnen benutten.

Deliverable: 
Opzet van een businesscase, 
inclusief juridische 
consequenties en contractuele 
vraagstukken.



Introductie | 2021 Expeditie circulaire tunnels
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Oogstkaarten

(Willemijn)

Business 
Case

(William)

Hergebruik 
oogst

(Alex)

Kick Off

Intervisie         

1

Intervisie 2

Intervisie 

3    

Kick Out



Introductie | 2021 Expeditie circulaire tunnels
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Oogstkaarten

(Willemijn)

Business 
Case

(William)

Hergebruik 
oogst

(Alex)

Kick Off

Intervisie         

1

Intervisie 2

Intervisie 

3    

Kick Out

Leerdocument 
+ Actieplan 
2022-2025



Introductie | 2021 Expeditie circulaire tunnels

Intervisies:

Om kennis en ervaring uit te wisselen & door kruisbestuiving nog meer te leren.

Kick-Off Teamvorming "Coalition of the willing" 20 mei

Sessie 1 Toekomstbeeld (ambitie) + Hoe gaat t nu 29 juni 
15.00 – 17.00

Sessie 2 Wat kan er (ook) al wel
Kick-out Oogstkaarten

10 november

Sessie 3 Wat moeten we anders doen Februari 2022

Kick Out Presenteren pilots in virtueel platform (HUB) Maart 2022

Publicatie Leerdocument + 
presenteren vervolgtraject 2022 - 2025

April 2022



Introductie | 2021 Expeditie circulaire tunnels

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
▪ Kunde
▪ Tunnels voor pilots

“Belangrijk om expeditie te zien als samen de toekomst maken.
Niet wat mag en wel wat moet gebeuren.”



Zijn er dingen te verduidelijken?



Oogstkaarten

(Willemijn)

Business 
Case

(William)

Hergebruik 
oogst

(Alex)

Breakouts

Projectleiders komen langs.
Ieder 20 min / groep.
Presenteren project.
Vragen? Vragen!

In Teams.
Aparte Teamslink.
In 3 groepen verdeeld.
15.00 uur plenair terug!



Terugkoppeling BreakOuts | 15 min
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Deliverable:
Een werkwijzer/gestandaardiseerde 
oogstkaart die de tunnelbeheerders 
kunnen invullen. Oogstkaarten

(Willemijn)

Business 
Case

(William)

Hergebruik 
oogst

(Alex)

Deliverable:
Min. 3 installaties/ 
onderdelen uit de 
tunnel, op detailniveau 
uitgewerkt hoe we die 
installaties circulair 
kunnen benutten.

Deliverable: 
Opzet van een businesscase, 
inclusief juridische 
consequenties en contractuele 
vraagstukken.



Vragenronde | 15 min



Ga je mee? | 1e concrete stappen naar circulaire tunnels in 2030.
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Oogstkaarten

(Willemijn)

Business 
Case

(William)

Hergebruik 
oogst

(Alex)

Kick Off

Intervisie         

1

Intervisie 2

Intervisie 

3    

Kick Out

Actieplan 
2022-2025

2021 expeditie 
circulaire tunnels.



2021 expeditie circulaire tunnels.
We gaan de  “Coalition of the willing” vormen.
KIES (meerdere antwoorden mogelijk):

A. Aanhaken bij team Willemijn – project: Oogstkaarten.
B. Aanhaken bij team Alex – project: Hergebruik oogst.
C. Aanhaken bij team William – project: Businesscase.
D. Aandragen andere pilottunnel (dan Willemspoor-, Westerschelde-, Heinenoord-, Kiltunnel)

E. Aandragen “de-moet-meedoen” ketenpartner(s) 
F. Afhaken/ bedanken als deelnemer. 
G. Anders, nml. ……

Ga je mee? | 1e concrete stappen naar circulaire tunnels in 2030.



Vooruitblik

Dinsdag 29 juni 15.00 – 17.00 = Intervisie 1

• Circulaire toekomstbeeld/ ambitie (DELEN) + 

• Hoe gaat het nu / onderzoeksvragen en leerervaringen (LEREN) + 

• Acties formuleren komende periode (FOCUS)

In 2030 hergebruiken we 50% 
geoogste tunnel technische-

en werktuigbouwkundige 
installaties uit renovatie 

tunnels. 



Expeditie circulaire tunnels
KICK OFF 

20 MEI 2021

vrijdag 21 mei 2021

GRAAG TOT ZIENS!


