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Digitale huisregels voor deze ochtend

• Mute je microfoon tijdens het programma

• Er is ruimte voor vragen in de aangeven momenten

◦ Vragen kunnen wel alvast in de chat gesteld worden

◦ Tijdens het vragenmoment gebruik je de digitale hand 
om een vraag te stellen.
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Programma platform Duurzaamheid - 1

09.15 - 09.20 Start platformbijeenkomst
voorstellen nieuwe coördinator, Gioffry Maduro

09.20 - 09.35 Circulaire kunstwerken in 2030: de roadmap, door Gioffry Maduro

Project Circulariteit, stand van zaken en hoe verder:

- Oogstkaarten, door Willemijn Drok

- Hergebruik oogst, door Alex Kalden

- Businesscase, door William van Niekerk
09.35 - 09.45 vragen 

09.45 - 10.05 Klimaat stresstest Hubertustunnel, door Peter Overduin

10.05 - 10.10                 vragen
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Programma platform Duurzaamheid - 2

10.10 - 10.20 pauze

10.20 - 11.00 Werksessie: Hoe meet je een duurzame tunnel?

11.00 - 11.15 Maatregelencatalogus Energiereductie, door Peter Overduin

11.15 - 11.20 vragen

11.20 - 11.35 Stand van zaken tunnelverlichting, door Dennis Makkus

11.35 – 11.40 vragen

11.40 Afsluiting, door Gioffry Maduro
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Nieuwe Duurzaamheid coördinator COB



Gioffry Maduro
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Rijkswaterstaat – PPO regio WNN
Duurzaamheid als expertise naast het 
reguliere werk.

Voornamelijk bezig met de 
Gaasperdammertunnel en Coentunnel

Binnen het COB onze gezamenlijke 
koers coördineren en inzet in 
circulariteit.



Roadmap naar klimaatneutrale en circulaire 
kunstwerken in 2030

Gioffry Maduro– Rijkswaterstaat
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Duurzame tunnels
Sessie op 14 okt. 2021

1.Vertrekpunt: Strategie van ministerie 
I&W “Naar klimaatneutrale en 
circulaire Rijksinfrastructuur”

2.Stand van zaken Transitiepad
kunstwerken

3.Toets van de roadmap Transitiepad
kunstwerken

.
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Stand van zaken Transitiepad Kunstwerken

- Concept roadmap is gereed.

- Analyse welke objecten in V&R 
en aanleg tussen nu en 2030 
verantwoordelijk zijn voor welk 
deel van CO2 emissie. 

- Nu: In kaart brengen hoe de 
CO2 emissie met welke 
maatregelen tot 2030 en tegen 
welke kosten gaande weg 
gereduceerd kan worden.
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Sessie op 14 okt. 2021
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• Convergeren tot 
concrete haalbare 
oplossingen voor de 
komende 10 jaar 
waarmee wij tunnels 
een duurzame 
toekomst geven



Sessie op 14 okt. 2021
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• Toets Roadmap



• Veel ideeën voor verduurzaming opgehaald van hergebruik,  
vluchtdeuren tot lichtroosters i.p.v. ingangsverlichting.

• De roadmap en de geïnventariseerde mijlpalen worden herkend.

• Urgentie moet meer voor het voetlicht worden gebracht.

• Er moet over landsgrenzen heen worden gedacht.

• En duurzaamheidseisen moeten in alle contracten worden 
opgenomen.

Belangrijkste oogst

12
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Transitiepad kunstwerken zoekt samenwerking met het platform 
duurzaamheid van het COB om verder vorm te geven aan:

• Circulariteit voor installaties (zie en hoor zo meer)

• maatregelencatalogus circulaire tunnels (in lijn met 
maatregelencatalogus energiereductie tunnels).

Vervolgstappen
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Project oogstkaarten
Platformbijeenkomst Duurzaamheid
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Oogstkaarten & extrapolatie oogst

• Onderdeel van de transitie naar een circulaire economie

• Weten wat je hebt, om te kunnen bepalen wat je er mee kan

• Inzicht is de basis!

• Extrapolatie tot 2030, wat komt er vrij bij tunnelrenovaties

• 13.000 armaturen

• 3.335 luidsprekers

• 1.700 hulppostkasten

• 320 pompen (hoofd ( middenkelders)

• 700 ventilatoren

• 835 camera’s

• 82 accu’s, accubatterij

• 170 verkeerslichten

• 41 laagspanningsverdeler, hoofdverdeler

• 146 laagspanningsverdeler, 
verdeelinrichting



Oogstkaart

• Twee stappen in aanpak:

1. Quick scan
◦ Aantallen telbare componenten

◦ Inschatting herbruikbaarheid

◦ Aanwezigheid schadelijke stoffen

◦ Let op: ook reserveonderdelen!

2. Detailinformatie hergebruik
◦ Alleen voor herbruikbare componenten

◦ Informatie voor hergebruik (restlevensduur, staat, garantie etc)

• Resultaat: invulbaar Excelformat, met toelichting
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Conclusies en aanbevelingen

• Systeem niet altijd (goed) ingevuld

• Standaard decompositie is nodig
◦ Decompositie verschilt per tunnel, ook binnen een organisatie
◦ Systemen en componenten hebben verschillende namen (paneel vs. verdeler, batterijsysteem vs. 

losse accu)

• Sommige onderdelen ontbreken (bijv. kabels & kabelgoten)

• Oogsten vraagt ‘telbare componenten’

• Kennis over milieugevaarlijke stoffen is belangrijk

• Oogstkaart als onderdeel demontage ontwerp

• Begin met kleine stappen
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Project hergebruik oogst
Platformbijeenkomst Duurzaamheid
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Informatie Behoefte (3 Niveau’s/TripleStore)

1
e

laag – metadata (objecten, componenten, werkpakketen etc.)

2
e

laag – dynamische laag (inspecties / keuringen / onderhoud, 
documenten, etc.) – met gelinkte data

3
e

laag – sensorlaag (automatische informatie vanuit de assets)    
“Gedrag / Energie / Weerstand / Omstandigheden”
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Conditionering Oogst (Demontage & Opslag)

Een belangrijk onderdeel van het “Oogsten” van tunnels is dat je vooraf 
weet wat er uit gaat komen om zo de demontage en lokale opslag op de 

projecten zo in te richten dat er naast scheiding van materialen ook 
aandacht is voor het juist conditioneren van de spullen. Bij hergebruik van 

componenten/systemen zijn onderwerpen zoals vocht/regen een 
belangrijke voorwaarden voor hoogwaardig hergebruik.
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Hergebruik Spelregels

We noemen het voor nu de spelregels die we onszelf in de jaren hebben 
opgelegd over het gebruik/hergebruik van tunnelinstallaties. Door het 

standaardiseren en uniformeren wordt het steeds meer voorspelbaar wat 
er uit de tunnels gaat komen in de toekomst (RWS-LTS). Echter als we nog 
steeds in de contracten geen rekening houden met circulariteit/hergebruik 

van componenten zullen deze marginaal worden gebruikt. 
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Business Case
William van Niekerk – Beaufort Consulting BV
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Business Case – stappenplan

1. Bepaal de kosten van gereed maken voor hergebruik van de huidige beheerder.

2. Bepaal de opbrengsten bij verkoop aan een derde partij.

3. Bepaal de kosten van het platform waarop verhandeld wordt.

4. Bepaal de kosten die de nieuwe eigenaar/beheerder maakt voor hergebruik van de installaties (CAPEX en OPEX), en 
zet deze om naar kosten per jaar.

5. Bepaal de kosten die de nieuwe eigenaar/beheerder maakt voor gebruik van nieuwe installaties (CAPEX en OPEX) 
en zet deze om naar kosten per jaar.

6. Vergelijk (4) en (5) om te bepalen of toepassing nieuwe installaties of bestaande installaties gunstiger is.

7. De totale maatschappelijke baten zijn de besparingen van de nieuwe eigenaar door hergebruik, minus het niet 
verkregen netto voordeel door handel voor de oude eigenaar. 

Uiteindelijk is de business case positief als hergebruik hogere baten heeft voor de nieuwe gebruiker en de oude 
gebruiker, ten opzichte van nieuwe installaties respectievelijk ten opzichte van verkoop aan een opkoper.
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Business Case

Verzekering

Conflictoplossing

Mogelijkheid tot 

doorverkoop

Eigendomsrechten

Service en 

onderhoud

Garantie

Verzekering

Conflictoplossing

Mogelijkheid tot 

doorverkoop

- De business case gaat van inventarisatie in een 
bestaande tunnel tot en met beheer en onderhoud in 
een nieuwe tunnel.

- Transactiekosten drukken zwaar op circulariteit en 
maken laagwaardig hergebruik van oude materialen 
en aanschaf van nieuwe installaties aantrekkelijk.

- Maar het kan wél: een positieve business case 
opstellen!

- Daarvoor zijn zes contractuele voorwaarden 
uitgewerkt:

Donderdag 25 
november 2021



Business Case - Aanbevelingen
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Een eenvoudig model voor de business case van circulariteit voor tunnels is nu beschikbaar. 
Het is nuttig om de kennis daarover te delen met stakeholders in het COB. Bovendien zal 
feedback van stakeholders ook leiden tot verfijningen van het model waardoor de 
betrouwbaarheid toe kan nemen.

• Het opstarten van circulaire business cases kan niet zonder gecoördineerde acties

Informeren

Bewegen

Betrekken

Om het gebruik te starten en het model nog verder te verbeteren is het aan te bevelen om bij 
tenminste drie tunnels daadwerkelijk ‘oogstkaarten’ en ‘hergebruik’ door de business case te 
verbinden en te onderzoeken waar de gevoeligheden van het model liggen. Bovendien kunnen 
door het betrekken van een aantal praktijkgebruikers betere inschattingen (educated guesses) 
worden gedaan van de daadwerkelijke kosten 

Als er voldoende praktijkgetallen beschikbaar komen kan worden onderzocht wat de kosten 
worden van het opzetten van een platform waarvan de maatschappelijke kosten van 
circulariteit kunnen worden terugverdiend.



Vragen?
09:35 – 09:45
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Werksessie: Hoe meet je een duurzame tunnel? 8 vragen 
van elk 5 minuten



Wat versta jij onder een duurzame tunnel?



Zie jij verschil in duurzame toepassingen voor nieuwbouw 
tunnels en renovatie tunnels?



Borgen we voldoende duurzaamheid bij nieuwbouw 
tunnels? Gaasperdammertunnel? Groene Boog?



Welke duurzaamheidsaspecten zie je al/worden al toegepast 
in  nieuwbouw tunnels?



Welke duurzaamheidsaspecten mis je nog in nieuwbouw 
tunnels?



Borgen we voldoende duurzaamheid bij renovatie tunnels? 
Heinenoord tunnel? PTZ?



Welke duurzaamheidsaspecten zie je al/worden al toegepast 
in  renovatie tunnels?



Welke duurzaamheidsaspecten mis je nog in renovatie 
tunnels? Beleid? Spelregels?



Welke stakeholders kunnen we betrekken bij het 
identificeren van duurzame aspecten/kansen van tunnels?


