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1 Inleiding1

1.1 Situatie
Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat en ProRail willen al in 
2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunneltechnische installaties?

Een circulaire economie is een economie zonder afval. dat betekent dus dat we in 2050 niet 
meer aan mining (primaire grondstoffen delven) doen, maar aan urban mining (secundaire 
grondstoffen oogsten). secundaire grondstoffen komen niet uit de aarde: we oogsten die uit onze 
infrastructurele werken.

In 2020 heeft het CoB het project 3to-depot uitgevoerd en drie circulaire zomersessies 
georganiseerd. de resultaten lieten zien dat de sector overwegend positief aankijkt tegen een (fysiek 
of virtueel) 3to-depot, er zeker ook belemmeringen zijn en 74% gaf aan te willen participeren. 
deze expeditie is verdergegaan op dit enthousiasme en is een samenwerking tussen techniek 
Nederland en het CoB, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, ProRail en overige (Vlaamse en 
Nederlandse) tunnelorganisaties.

1.2 Doel expeditie
Met de keten de eerste concrete stappen zetten naar circulaire tunnels in 2030: dat is het doel. We 
willen inzicht krijgen in de op ons afkomende tunnelerfenis, zodat we daar als keten (samen!) op 
kunnen gaan anticiperen. ook willen we de opdrachtgevers en opdrachtnemers van de te renoveren 
tunnels helpen met hun duurzaamheidsopgave, en kennis en ervaring opdoen met het hergebruiken 
van geoogste tunneltechnische installaties, met oogstkaarten en met een deelplatform.

1.3 Drie deelprojecten
1. oogstkaarten: een werkwijzer/gestandaardiseerde oogstkaart die de tunnelbeheerders kunnen 

invullen.

2. Hergebruik oogst: minimaal voor drie installaties/onderdelen uit de tunnel op detailniveau 
uitwerken hoe we die installaties circulair kunnen benutten.

3. Businesscase: opzet van een businesscase, inclusief juridische consequenties en contractuele 
vraagstukken.

1.4 Onderzoeksvragen
de drie deelprojecten kennen dezelfde twee onderzoeksvragen: 

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

2. Maak het afwegingskader voor hergebruik van de componenten van installaties inzichtelijk 
(waarderen/classificeren met behulp van het 10R-model).

1.5 Werkwijze
Learning-by-doing is gehanteerd als aanpak: ervaring opdoen in de praktijk en deze delen met 
elkaar. Niet door ieder deelproject(team) voor zichzelf in achtereenvolgende stappen te laten 
ontdekken, maar juist door samen te creëren, gelijktijdig te acteren, ook op wat we zien, willen, 
moeten en kunnen gaan doen. dit sluit aan op het transitiemodel Let’s experience the future, zie 
BIJLAGE A. succesvolle transities kennen vier succesfactoren: willen we 1. in 2030 circulaire tunnels 
bereiken (visie), dan moeten we 2. anders gaan doen (cultuur), 3. wat anders kunnen (techniek) en 
4. andere spelregels hebben (proces).
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1.6 Leerdoelen
de drie deelprojecten ontmoetten en versterkten elkaar in intervisies, waarbij de vier succesfactoren 
als leerdoelen (zijnde leerervaringen) zijn opgehaald:

1. Het gesprek in onze sector op gang brengen en met elkaar een scherpe ambitie en visie 
ontwikkelen voor circulaire tunneltechnische installaties (visie).

2. sectorbrede ervaring opdoen in open en transparante ketensamenwerking (cultuur).

3. kennis genereren over wat en hoe wel/niet herbruikbaar is van uitkomende grondstoffen en het 
digitaal ontsluiten hiervan (techniek).

4. Binnen een leeromgeving praktijkervaring opdoen met het oogsten van tunneltechnische 
installaties. Antwoorden vinden op wat dat betekent voor toekomstige tunneltechnische 
installaties (proces).

de resultaten van deze ‘learning-by-doing’-expeditie vraagt om vervolgacties. Zie hiervoor het 
actieplan in HOOFDSTUK 3.

ooGstkAARtEN

BusINEss-
CAsE

HERGEBRuIk 
ooGst

Figuur 1 / De deelprojectteams werken niet ieder voor zichzelf in achtereenvolgende 
stappen, maar ontmoeten en versterken elkaar in intervisies.
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2 Succesfactoren transities2
Aan de start van de expeditie benadrukten we het volgende: het is belangrijk om deze expeditie te 
zien als het beleven van de circulaire toekomst en gaandeweg de waarom-, wat- en hoe-vraag te 
ontdekken. samen toekomst maken en doen wat moet gebeuren om het doel ‘circulaire tunnels’ te 
halen. Het ontdekken, het beleven van de toekomst, vraagt heel duidelijk om een andere werkwijze 
met andere processen en andere leiderschapskwaliteiten. We gaan dat leren door te doen. de drie 
deelprojecten gaan elkaar ook bewust in intervisies ontmoeten, versterken en ervaringen delen, 
waarbij er vier leerdoelen worden opgehaald. In 2021 leren we te antwoorden #zodan!, op de nu nog 
heersende vragen #hoedan?. Vervolgens gaan we hier in een volgende expeditie 2022-2025 op verder. 
samen toekomst maken.

Aanpak
Bij deze expeditie is gebruikgemaakt van de transitiemethode Let’s experience the future (LEf) van 
E. van Eijk en H. Hofman (2018), zie BIJLAGE A. Hierbij wordt samen (in co-creatie) nieuwe kennis en 
ervaring ontwikkeld op de vier succesfactoren van transities tegelijk: visie, cultuur, technologie en 
proces, oftewel in willen, mogen, kunnen en doen. Met de resultaten van zo’n expeditie is het gemak-
kelijker om de circulaire zaken die we wensen, in te voegen in ons huidige systeem en de lineaire zaken 
die we niet meer willen, deels of zelfs geheel, los te laten.

Leeswijzer
de expeditie heeft een breed scala aan geleerde lessen opgeleverd. deze worden hierna per leerdoel 
puntsgewijs, inclusief een reflectie, gepresenteerd en vervolgens afgesloten met aanbevelingen voor 
het actieplan 2022-2025 (HOOFDSTUK 3).

2030

2019

A

B

C

D

A

B

C

D

Bestaande situatie:
vraag #hoedan?

Gewenste nieuwe situatie: 
circulaire tunnels

Expeditie 2021:
antwoord #zodan!

Actieplan 2022-2025:
meer #zodan!

Figuur 2 / Samen de toekomst maken: doen wat er moet gebeuren.
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2.1 Leerdoel 1: visie
Het gesprek in onze sector op gang brengen en met elkaar een scherpe ambitie en visie 
ontwikkelen voor circulaire tunneltechnische installaties.

2.1.1 Geleerde lessen
• deelnemers (en daarmee een deel van de sector) zijn zich bewust van circulair is meer dan 

recycling (R8 = hergebruik grondstof).

• Niet alleen demontabel ontwerpen is nodig, als juist wel ook remontabel ontwerpen, opdat 
componenten op hetzelfde niveau kunnen worden heringezet.

• Nieuwe, circulaire ontwerpen van wat straks de tunnels ingaat zijn nodig. Anders blijven we 
doen wat we deden: toekomstig ‘sloopafval’ de tunnels indragen.

• de huidige tunnels als grondstoffenbanken gaan zien, vraagt nu al om anders te gaan doen. 
Als tunnels waardevoller worden om de grondstoffen die ze bevatten, 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.

• Altijd maar de nieuwste technologie in tunnels willen, maakt sloopafval. kunnen we anders 
willen? 

• ‘stilstand is achteruitgang’ en ‘de nieuwste technologische snufjes inzetten’ werken 
belemmerd op een andere ambitie en visie.

• tunnelcomponenten kunnen schadelijke stoffen bevatten. de sector moet er serieus werk van 
maken om schadelijke stoffen uit te faseren. daar is nu weinig tot geen aandacht voor.

• Er zijn enkele pogingen gedaan om een scherpe ambitie en visie te formuleren, maar er 
is hier niet op doorgepakt. We noteren: a) Met de renovatieopgave dragen we geen virgin 
grondstoffen meer de tunnel in, b) met ingang van 2030 is alles in de tunnel waardevol 
en dient hoogwaardig hergebruikt en/of beschikbaar te blijven in de technologische of 
biologische kringloop, c) circulaire tunnels betekent materialen oogsten uit tunnels, omdat 
alles decomponeerbaar is en via een platform zijn volgende bestemming vindt, en d) in 2050 
hebben we installatieloze tunnels.

2.1.2 Reflectie
Er is nog géén droombeeld (visie) van wat circulaire tunneltechnische installaties zijn in 2030. 
Met het benoemen van de noodzaak, het beantwoorden van de waarom-vraag alleen, gaan we 
niet bewegen. Het nut van een scherpe ambitie hebben is dat het dan juist makkelijker is om 
daar de te nemen stappen op te bepalen. Hoe duidelijker we formuleren wat ‘circulair zijn in 
2030’ betekent, des te gemakkelijker het te bereiken is.

Maar wat willen we bereiken? Wat is ons gezamenlijke beeld, onze verwachting van de toekomst? 
Wat voor wens hebben we? Het blijkt een uitdaging om te formuleren waar we in de toekomst 
willen staan. dan is het erg ingewikkeld om er doelen aan te verbinden en zonder doelen geen 
beweging.

2.1.3 Aanbevelingen
• Een vervolg gaat alleen van start mét een geformuleerde scherpe ambitie en visie.

• Het ontstijgen van het recycleniveau, vereist brede bewustwording dat er ook andere 
R-niveaus zijn. Het gaat helpen als we een tunnelspecifieke R-visual gaan inzetten in plaats 
van het technische 10R-model CB’23 Framework circulair bouwen. We dienen zo’n R-visual 
inclusief inspirerende voorbeelden van hergebruikte componenten van tunneltechnische 
installaties, wel zelf eerst te maken. ter inspiratie staat in FIGUUR 3 een creatieve visual van de 
R-loop zoals ontwikkeld voor het eerste circulaire viaduct.
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2.2 Leerdoel 2: cultuur
Sector brede ervaring opdoen in open en transparante ketensamenwerking.

2.2.1 Geleerde lessen
• Bewustwording dat de verantwoordelijkheid om grondstoffen waardevol te laten blijven, ligt in de 

gehele keten. de gehele keten is (nog) niet aanwezig en dat is een gemis.

• ‘Coalition of the willing’ is vanuit actieve benadering gevormd en de bereidwilligheid was hoog. Aan 
de start waren er ook deelnemers met afwachtende houding en lopende de expeditie hadden we 
ook aanschuivers. de actieve betrokkenheid werd steeds een beetje meer naar mate een en ander 
helderder werd. 

• de wil om mee te praten is er wel, maar de prioriteit om te doen ontbreekt.

• sturen op de waarde ‘grondstoffen’ verliest het (vooralsnog?) van waarde ‘geld’. ons (economisch) 
denken aan geld, laat ons acteren op geld. dat is een belemmerende factor voor de nieuwe norm: 
(ecologisch) denken in waarden, laat ons acteren op waardevol. de behoefte is groot om waarden 
onderwerp van gesprek te maken en een overzicht op te stellen van de waarden die er zijn.

• In de tunnel aanwezige grondstoffen zijn in plaats van waardeloos afval, juist serieus kostbare waar.

• Beheerders willen(?) nog niet hergebruiken vanuit andere tunnels.

• Hoe gaan we van slopen naar oogsten? Zelfs laaghangend fruit wordt als lastig ervaren. Andere 
woorden gebruiken, zal een mindsetverandering moeten kunnen helpen.

• openheid van deelnemers onderling werd goed gewaardeerd en door iedereen als verrijkend 
ervaren.

2.2.2 Reflectie
Circulaire tunnels zijn complexe materie en worden door deelnemers ook als ingewikkeld ervaren. 
daardoor komen antwoorden op de probleemstellingen maar langzaam op gang. dit komt ook 
doordat mensen afwachtend zijn in actief meedoen. kosten en baten zijn veelal nog niet helder, nog 
niet te overzien en dat versterkt een afwachtende houding. Partijen zijn gewend de te maken kosten 
te kunnen overzien en de baten helder te hebben, alvorens men besluit deel te nemen. Als de kaders 

Figuur 3 / Van lineair naar circulair. (Beeld: Van Van Hattum en Blankevoort, 2018)



Pagina 10 van 42

Hoofdstuk 2 - succesfactoren transities

duidelijker zijn, kunnen potentiële participanten enthousiaster worden om mee te doen. dit is een 
professionaliseringsslag die meerdere jaren in beslag gaat nemen en vereist regie op de cultuuropgave 
(sociale innovatie).

Bijzondere aandacht moet er zijn voor de invloed van het virtueel samenwerken in plaats van het 
fysiek samenwerken. Het door de coronamaatregelen gedwongen andere manier van werken, maakt 
onder andere het elkaar leren kennen, de verbinding voelen met elkaar en het elkaar helpen, van een 
mindere kwaliteit. Virtueel samenwerken blijkt tevens een (nieuwe) drempel om fysiek tot actie, tot 
doen, over te gaan.

2.2.3 Aanbevelingen
• Verdergaan met de huidige deelnemers en de groep aanvullen met ontbrekende partijen. de 

verantwoordelijkheid om grondstoffen waardevol te laten blijven, ligt namelijk in de gehele 
keten en dat maakt dat circulair werken synoniem is aan een transparante ketensamenwerking. 
de huidige deelnemers zijn partijen binnen de bestaande installatieketen (installatiebedrijven,  
opdrachtnemers, leveranciers, opdrachtgevers, recyclebedrijven en collega-bouwbedrijven) en 
we missen nog een deel van de leden van techniek Nederland. Hun betrokkenheid is nodig om 
circulaire producten te ontwerpen.

• We moeten actiever op zoek naar partijen buiten de bestaande installatieketen, omdat deze 
zogenaamde ‘vrije geesten’ creativiteit en andere perspectieven zullen inbrengen en daarmee de 
benodigde innovatie aanwakkeren. dit hebben we bijvoorbeeld ervaren met de studenten die zijn 
ingezet voor het deelproject oogstkaarten.

• Het slagen van een expeditie zoals deze, ligt ook aan de mate van verwondering die deelnemers 
hebben tijdens de reis. 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 en het samen te willen doen. dat vraagt ook om leiders die lef hebben om in co-creatie met 
complexe materie bezig te zijn en een complementair team als verbinder van de nieuwe en oude 
economie. Het vraagt leiderschap om het huidig planbare en schijnbaar veilige systeem deels, of 
zelfs geheel, los te laten. Het werkt fijner voor alle deelnemers als hier meer commitment vanuit 
ieders achterban op is/komt.

• Aandachtspunt blijft om als resultaat te gaan noteren: Wat moeten we anders doen? Welke andere 
waarden en normen zijn nodig? Welke sociale innovatie is nodig om circulaire tunnelproducten te 
gaan maken?

• Het is nodig om woorden passend bij circulaire tunnels te gaan gebruiken. stoppen met het 
uitspreken van wat we niet meer willen, zoals: uitkomend materiaal vervalt aan de aannemer, 
milieugevaarlijke stoffen en sloopplan. Het is belangrijk uit te spreken wat we wél willen en er een 
zelfvervullende positieve voorspelling van te maken. Zodra we hardop uitspreken een oogstkaart 
nodig te hebben, dat we grondstoffen gaan oogsten, dat we alleen gezonde stoffen in de keten 
willen hebben en dat er een demontage-ontwerp en een remontageplan nodig is, pas dan gaan we 
daar ook naar handelen.

• Het vervolg heeft duidelijkere kaders nodig: kleine(re) deelprojecten, heldere onderzoekende acties 
die elkaar overlappen en aanvullen. In kleine stappen steeds meer circulair.

2.3 Leerdoel 3: techniek
Kennis genereren over wat en hoe wel/niet herbruikbaar is van uitkomende grondstoffen en 
het digitaal ontsluiten hiervan.

2.3.1 Geleerde lessen
• Hergebruik van software/PLC’s (programmable logic controller) is nu nog een uitdaging, terwijl dit 

uitermate interessant is qua grondstoffen. Het blijkt tevens dat softwaregegevens ontbreken in de 
onderhoudssystemen. 
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• In de Landelijke tunnelstandaard (Lts) voorgeschreven materiaalgebruik dient herbezien en 
transparanter te worden in het licht van true pricing.

• In datzelfde licht wordt de aanwezigheid én herbruikbaarheid van gevaarlijke stoffen en gezonde 
stoffen belangrijker. omdat het onwenselijk is om schadelijke stoffen in de keten te houden, is 
meer kennis bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over schadelijke stoffen in tunneltechnische 
installaties nodig. denk aan de juiste verwerking van e-waste. omdat het juist wenselijk is om 
gezonde stoffen in de keten te krijgen en te houden, is hierover ook meer kennis en kunde nodig. 
denk aan het toepassen van herwinbare natuurproducten.

• te oogsten materiaal nu, is einde levensduur en daarmee onbruikbaar in tunnels. dat dénken 
we tenminste, maar is dat ook zo? de gedachte ‘het is oud en onbruikbaar’ belemmert ook ons 
voorstellingsvermogen voor ‘wat dan wel?’.

• Acceptatiecriteria en hercertificering van geoogste materialen is vereist. Van beide is er nagenoeg 
nog niets, ook niet qua aanbod en vraag. de bekende kip-eivraag: wat moet er het eerst zijn?

• transactiekosten van circulariteit, bijvoorbeeld de kosten van een platform, opslag en transport 
van materialen, moeten zo laag mogelijk zijn. Net als bij duurzaamheid in het algemeen zijn zulke 
kosten ook te vermijden verspilling.

• Conditionering van oogst vereist aandacht. We dienen grondstoffen met respect te behandelen, 
opdat we ze bijvoorbeeld ook netjes en zorgvuldig opslaan na het oogsten.

2.3.2 Reflectie
Wat moeten we gaan kunnen? Welke technische innovatie is nodig om circulaire tunnelproducten te 
kunnen maken? In ieder geval niet blijven doen wat we altijd al deden: (sloop)afval maken, schadelijk 
voor leven zijn en geld (en tijd) als kostbaar zien. dit vereist omdenken naar gewenste toekomst-
beelden en de dan te nemen acties daarvoor. Zoals het maken van nieuwe, circulaire ontwerpen van 
wat straks de tunnel ingaat, met als uitgangspunten/ontwerpprincipes: remontabele ontwerpen, 
gezond voor leven zijn en grondstoffen het waardevolste maken. dit vereist verdere en intensievere 
samenwerking met techniek Nederland.

2.3.3 Aanbevelingen
• op basis van de nu beschikbare oogstkaarten, de eerste versies demontage-ontwerpen en 

remontageplannen maken. doe dit voor enkele componenten, waarbij minimaal aandacht is voor 
de conditionering van de oogst, acceptatiecriteria voor remontage en de ‘true price’-waarden.

• doe onderzoek naar schadelijke stoffen in tunneltechnische installaties, inclusief aanbevelingen 
hoe deze veilig uit de keten te krijgen.

• doe onderzoek naar gezonde stoffen, inclusief aanbevelingen hoe deze de keten in te krijgen en toe 
te passen in tunneltechnische installaties.

• test circulaire producten in de praktijk en doe  daarmee gelijk aanbevelingen voor een Landelijke 
Circulaire tunnelstandaard.

2.4 Leerdoel 4: proces
Binnen een leeromgeving praktijkervaring opdoen met het oogsten van tunneltechnische 
installaties. Antwoorden vinden op wat dat betekent voor toekomstige tunneltechnische 
installaties.

2.4.1 Geleerde lessen
• de aanwezige data voor oogstkaarten boven tafel krijgen, kostte veel moeite.

• detailinformatie over aanwezige materialen zichtbaar krijgen, is een nieuwe activiteit.

• Als je iets niet weet, kun je daar ook niet om vragen. open, eerlijk en transparant met ketenpartners 
samenwerken, is een kennisverrijking voor iedereen, omdat daardoor onder andere dat wat je niet 
weet helder wordt.
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• de Landelijke tunnelstandaard kent geen circulariteit.

• de vraagstukken: Wie gaat oogstkaart invullen? Wie gaat waar hoe beheren? Wie heeft toegang tot 
oogstgegevens? Er zijn antwoorden gegeven voor de huidige tunneltechnische installaties, maar 
weinig tot geen antwoorden geformuleerd op wat dat betekent voor de toekomstige.

• toekomstige tunnels zijn niet alleen een economisch vraagstuk, maar veel meer een maatschap-
pelijk vraagstuk. Het waardevol (blijven be)houden van grondstoffen, maakt financiële, sociale en 
milieubelangen voor circulaire tunnels even relevant.

• Een circulaire transactie kan niet zonder voorwaarden en die zijn nu voor het eerst beschreven.

• de economische haalbaarheid van circulariteit lukt alleen als alle stakeholders er baat bij hebben.

• Een businesscase kan nog aantrekkelijker worden door het verdienmodel voor de aanbieder te 
veranderen, bijvoorbeeld door te gaan betalen voor gebruik in plaats van bezit.

2.4.2 Relfectie
de expeditie is een goede aanjager geweest voor de bewustwording dat tunnels een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan een circulaire economie. Er is nog onvoldoende bewustzijn dat een op 
kosten gebaseerde afweging niet past in een circulaire economie. Een cruciale stap in het realiseren 
van een duurzame en inclusieve economie (waar circulariteit een onderdeel van is), zijn op waarden 
gebaseerde afwegingen. Van een businesscase naar valuecase, kan door middel van true pricing. deze 
methode geeft de echte prijs, de prijs die je voor een product moet betalen als er sociale- en milieu-
kosten boven op de marktprijs komen. Alleen wanneer alle producten op basis van hun true price 
geprijsd zijn, zal de markt preventie en sanering van sociale- en milieukosten stimuleren én zullen de 
universele rechten van huidige en toekomstige generaties worden gerespecteerd.

Veel mensen en veranderingen wachten op de ander en dat is precies waarom veelal alles blijft 
zoals het is. Een voorbeeld: er zijn nog geen acceptatiecriteria voor hergebruik van componenten 
(techniek), er is geen aanbod van hercertificering (proces) en daarmee blijft het veel moeilijker om 
componenten te hergebruiken (cultuur). Het hebben van visie alleen, is niet genoeg. Wat we nodig 
hebben, zijn mensen die de impasse durven te doorbreken en anderen die hen daarbij ondersteunen. 
samenwerking in de keten om juist wel een eerste versie acceptatiecriteria op te stellen en een daarbij 
passende hercertificering. Wat voor andere spelregels zijn er dan nodig? Wat is de benodigde 
procesinnovatie van wet- en regelgeving?

2.4.3 Aanbevelingen
• om inzicht te krijgen in de ‘makers en brekers’ van circulaire verdienmodellen, dienen we door 

middel van true pricing van businesscase naar valuecase te gaan. Rijkswaterstaat heeft hier binnen 
haar programma klimaatneutrale en circulaire infrastructuur al veel voorwerk in verricht, dus laten 
we daarop aansluiten en doorbouwen.

• Het doen slagen van systeemtransities vereist stimulering, beloning en waardering van: transforma-
tioneel leiderschap (personen en partijen), het lef om in co-creatie de complexiteit aan te gaan, 
experimenteerruimte voor duurzame innovaties, een transitieteam als verbinder van de nieuwe en 
oude economie en andere expertises.

2.5 Conclusie
Willen we ‘in 2030 circulaire tunnels’ bereiken, dan zullen we vervolgacties moeten nemen op de 
vragen/dillema’s/beren-op-de-weg die we tijdens de expeditie 2021 zijn tegengekomen. om te 
voorkomen dat (potentiële) deelnemers niet zien waar de expeditie heen gaat en gaan dwalen, is het 
nodig om nieuwe kleine(re) deelprojecten te definiëren met duidelijke doelstellingen. kleine(re) deel-
projecten, zodat teamleden het verwachte eindresultaat (de horizon) beter kunnen zien én daardoor 
ook eerder kunnen gaan zien wat er achter deze horizon is; de toekomst.

deze professionaliseringsslag vereist regie op de cultuuropgave (sociale innovatie). Als je nu niet iets 
anders doet, dan doe je in 2030 nog steeds hetzelfde! Essentieel daarbij is het woord: doen. om 
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daadwerkelijk verandering te realiseren in de te renoveren tunnels, zijn juist de allereerste praktijk-
voorbeelden in grondstoffen oogsten en hergebruiken zo belangrijk. Mensen geloven pas dat het kan 
(een oogstkaart maken, grondstoffen oogsten, een product uit gezonde stoffen, een demontage-
ontwerp en een remontageplan), als ze het zelf ervaren en zien. dat zal vervolgens inspireren tot 
navolging en dat is een essentieel kantelpunt naar circulaire tunnels.

We stellen onderzoekende/verkennende acties voor op het zogenoemde ‘laaghangend fruit’. We 
houden daarbij vast aan learning-by-doing en leerdoelen gekoppeld aan de vier succesfactoren van 
transities. We stellen dringend voor om ter stimulering, beloning en waardering, een bonus/malus-
prikkel te zetten op zij die doen. deze en de eerdere aanbevelingen zijn verwerkt in het Actieplan 
2022-2025 (HOOFDSTUK 3).
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dEELPRojECt A - OOGSTKAARTENB

A.1 Inleiding 2
Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Rijkwaterstaat en ProRail willen al in 2030 
circulair werken. Een circulaire economie is een economie zonder afval. dat betekent dus dat we in 
2050 niet meer aan mining (primaire grondstoffen delven) doen, maar aan urban mining (secundaire 
grondstoffen oogsten). secundaire grondstoffen komen niet uit de aarde: we oogsten die uit onze 
infrastructurele werken.

A.1.1 Tunnels nog niet circulair
Na aanleg van een tunnel gaat deze over het algemeen lang mee. Echter, de installaties in de tunnel 
hebben een (veel) kortere levensduur dan de tunnel zelf. Bij onderhoud en renovatie aan een tunnel 
worden vaak ook de installaties (zoals verlichting, pompen, geluidsinstallatie, klimaatbeheersing, etc.) 
vervangen. dit wordt ‘lineair’ uitgevoerd: er gaan nieuwe materialen in, en de oude materialen die 
vrijkomen worden afval. Materialen die vrijkomen uit tunnels bestaan uit installaties, afbouwmateri-
alen en ‘civiele’ materialen zoals asfalt, geleiderails en bebordingen.

Momenteel is er geen zicht op de hoeveelheid vrijkomende installaties en andere materialen, en op 
wat ermee gebeurt. In contracten tussen de tunnelbeheerder en de aannemer staat over het algemeen 
dat vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer. de aannemer voert de vrijkomende materialen 
vervolgens af naar een verwerker. de meeste vrijkomende installaties eindigen als afgedankt 
elektronisch afval (e-waste).

A.1.2 Circulaire strategieën
In de circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we deze optimaal. 
Er zijn verschillende manieren om dat te realiseren, die door het PBL zijn samengevat in een 
circulariteitsladder (het 6R-model), zie FIGUUR 4.

Figuur 4 / R-ladder met strategieën van circulariteit. (Beeld: PBL)
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de eerste R’en (R1 en R2) zijn belangrijk in de plan- en ontwerpfase. R3-R5 geeft een hiërarchie 
aan van circulaire strategieën in de gebruiksfase en R6, recover of energieterugwinning, is de minst 
circulaire strategie, aangezien dit het einde van de grondstof betekent.

Voor de oogstkaart zijn de volgende R’en van belang:

• R3 - Re-use: is hergebruik mogelijk? (binnen de tunnel of in een andere toepassing/locatie)

• R4 - Repair, remanufacture: is het onderdeel te repareren of te reviseren? kunnen componenten 
worden hergebruikt?

• R5 - Recycling: recyclen en de grondstoffen in nieuwe producten hergebruiken.

• R6 - Recover: verbranden met energieterugwinning

A.1.3 Op weg naar circulaire tunnelrenovaties 
de stap naar een circulaire economie start met inzicht in de vrijkomende materialen, dat is de basis. 
Wanneer we weten wat wanneer vrijkomt, kunnen we nagaan waar de bulk van de vrijkomende 
materialen uit bestaat, en waar dus de grootste winst te halen is. ook kunnen we hiermee actief 
werken naar hoogwaardig hergebruik, door vrijkomende materialen te herbestemmen. dat kan binnen 
een tunnel zijn, of erbuiten. denk aan camera’s die ook gebruikt kunnen worden in een parkeergarage, 
een ventilator uit een tunnel die gebruikt wordt in een sporthal of PLC’s die worden gerefurbisht door 
een gespecialiseerd bedrijf. Wanneer we tijdig weten wat vrijkomt, kunnen we op zoek naar nieuwe 
bestemmingen voor de materialen. Een oogstkaart is een belangrijke stap om het inzicht in de 
vrijkomende materialen te verkrijgen.

A.1.4 Doel
dit onderzoek heeft twee doelstellingen:

1. samen met deelnemers van het CoB een oogstkaart ontwikkelen voor tunnelrenovaties. Hierbij is 
‘de oogstkaart’ even belangrijk als het ‘samen erover nadenken’ en het gesprek op gang brengen.

2. Een ‘extrapolatie van de oogst’: het in kaart brengen van de vrijkomende materialen uit de tunnels 
die tot 2030 worden gerenoveerd, om inzicht te krijgen in de circulaire opgave.

A.1.5 Leeswijzer
In HOOFDSTUK A.2 wordt ingegaan op de oogstkaart: de definitie, werkwijze voor het opstellen  en de 
data die erin opgenomen kan worden. HOOFDSTUK A.3 beschrijft de uitgangspunten en resultaten van 
de ‘extrapolatie van de oogst’. In HOOFDSTUK A.4 staan tot slot de conclusies en aanbevelingen.

A.2 Oogstkaart
de oogstkaart is opgesteld aan de hand van input uit twee werksessies met een expertteam. dit team 
bestaat uit experts van verschillende partijen die aangesloten zijn bij het CoB. de experts hebben 
input gegeven over de data die opgenomen moet worden in de oogstkaart, en meegedacht over een 
efficiënte werkwijze voor het opstellen ervan. daarnaast is er door beheerders van de kiltunnel en de 
Willemsspoortunnel een oogstkaart opgesteld die is gebruikt om de opzet van de oogstkaart te testen.

A.2.1 Wat is een oogstkaart?
Een oogstkaart is een digitaal document dat een overzicht geeft van de vrijkomende (‘te oogsten’) 
objecten binnen een bepaalde tijdsperiode. Het documenteert de kwantiteit en kwaliteit van de 
objecten op hoofdlijnen. Met een object wordt een fysiek object bedoeld, dat zich kan bevinden 
op verschillende schaalniveaus. Het verschil met een materialenpaspoort is dat in een oogstkaart 
alleen de vrijkomende (te oogsten) objecten worden opgenomen. Een materialenpaspoort geeft een 
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compleet beeld van álle objecten in de tunnel, hoe deze is gebouwd, waar objecten zich bevinden, waar 
de objecten uit bestaan en het eigenaarschap van het geheel en/of de delen (op basis van de definitie 
van CB’231).

Een oogstkaart is een nuttige tool. Een oogstkaart kan worden gebruikt als:

• Een tool die op projectniveau inzichtelijk maakt wat er beschikbaar is (wat komt er uit het werk bij 
vervanging/renovatie?).

• Een hulpmiddel voor de beheerder/bouwer in de aanbestedingsfase om de link te leggen tussen 
wat beschikbaar komt en benodigd is. Een bouwer kan op basis van de oogstkaarten mogelijk 
andere ontwerpkeuzes maken, zodat optimaal hergebruik kan plaatsvinden.

• Een integrale tool om hergebruik gedurende het hele project te waarborgen (van tender tot en met 
realisatie).

• Een voedingsbron voor andere lopende digitale circulaire initiatieven (Marktplaats, materialen-
paspoort, GIs).

Werkwijze opstellen oogstkaart
Voor het opstellen van de oogstkaart is bewust gekozen voor een stapsgewijze aanpak:

1. de eerste stap omvat het uitvoeren van den quickscan met inventarisatie van alle producten en 
materialen, inclusief een inschatting van de hergebruikmogelijkheden. Van alle componenten 
worden maar enkele gegevens verzameld, om snel inzicht te krijgen in de omvang van de 
vrijkomende producten en materialen.

2. de tweede stap is meer gedetailleerde informatie verzamelen van alle producten en materialen die 
mogelijk geschikt zijn voor hergebruik (in zijn geheel of van componenten) en reparatie (R3 en R4 
van het R-model).

op deze manier wordt voorkomen dat veel tijd wordt besteed aan het uitzoeken van informatie die 
uiteindelijk niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld: onderhoudsgegevens of fabrieksinformatie zijn niet 
nodig als er geen kans is op hergebruik van het product).

Voor het opstellen van de oogstkaart is een format ontwikkeld in Excel, waarin de data voor de twee 
stappen is aangegeven. dit format is los te downloaden via www.cob.nl/kennisbank.

de data kan op verschillende manieren worden verzameld: 

• Via een uitdraai van het onderhoudsmanagementsysteem (oMs) zoals ultimo of Maximo.

• uit (fysieke, papieren) archieven;.

• uit  sAP (specifiek voor ProRail).

• uit detailbegrotingen (van aannemers).

Welke systeem gebruikt wordt en welke data in het systeem opgenomen is, verschilt per tunnel en 
tunnelbeheerder.

A.2.2 Stap 1: quickscan
de eerste stap is de quickscan van alle vrijkomende producten en materialen in de tunnel. Hierbij 
gaat het om inzicht in de aantallen en hoeveelheden van producten en materialen en een inschatting 
(expert-judgement) van de herbruikbaarheid. Hierbij wordt aanbevolen om bij twijfel over de herbruik-
baarheid van een product dit het voordeel van de twijfel te gunnen en het als ‘R3-hergebruik’ (zie TABEL 1) 
aan te geven in de quickscan.

1 https://platformcb23.nl/aan-de-slag/2020

https://www.cob.nl/kennisbank
https://platformcb23.nl/aan-de-slag/2020
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In tabel 1 is de minimuminformatie voor de quickscan opgenomen. uiteraard mag in stap 1 altijd 
meer informatie worden opgenomen.

Tabel 1 / Overzicht van de minimuminformatie voor de quickscan.

Gegevens quickscan Omschrijving

onderdeel/systeem Hierin zijn de hoofdonderdelen uit de sAto-lijst opgenomen. deze zijn al vooraf ingevuld, 
als hulpmiddel om alle relevante onderdelen van een tunnel langs te lopen.

Producten 
componenten

In deze kolom kan een omschrijving worden gegeven van het product of materiaal dat 
vrijkomt bij de renovatie. Bijvoorbeeld een lamp, armatuur, ventilator, ophangbeugel, 
camera, brandwerende beplating, etc. Het is mogelijk om in het Exceldocument zelf extra 
regels toe te voegen, zodat per onderdeel/ systeem dat gerenoveerd wordt, de producten of 
componenten waar dit uit bestaat, worden opgenomen in de oogstkaart.

Aantal de hoeveelheid materiaal of producten die zich in de tunnel bevindt.

Eenheid Eenheid per onderdeel (stuks, m1, m2, m3)

Herbruikbaarheid Een inschatting van de herbruikbaarheid op basis van het R-model (zie PARAGRAAF A.1.2). In 
de oogstkaart kunnen onderstaande opties middels een uitklapmenu worden geselecteerd.

• R3 - hergebruik. deze keuze aanvinken wanneer een onderdeel mogelijk geschikt is voor 
hergebruik (in de tunnel of op een andere locatie).

• R4 - remanufacture/ componenten. deze keuze aanvinken wanneer mogelijk 
componenten hergebruikt kunnen worden, of als een product na aanpassingen 
hergebruikt kan worden (refurbish).

• R5- recycle. deze keuze aanvinken voor recycling (van bijvoorbeeld metalen)

• R6- Verbranden met energieterugwinning

toelichting 
herbruikbaarheid

In deze kolom kan een toelichting gegeven worden op de herbruikbaarheid. Bijvoorbeeld: 
‘Verwachte restlevensduur nog vijf jaar’ of ‘Partij X heeft interesse in het refurbishen van 
deze PLC’.

Niet aanwezig Hier kan worden aangegeven dat een onderdeel niet aanwezig is in de tunnel door een 
kruisje in de kolom te plaatsen. Het doel hiervan is om duidelijk aan te geven dat iets niet 
voorkomt, zodat je later bijvoorbeeld niet kunt denken dat het vergeten of over het hoofd 
gezien is. Bij renovaties waar een specifiek deel van de installaties vervangen wordt, zou 
deze kolom ook aangepast kunnen worden zodat voor installaties die gehandhaafd blijven 
bijvoorbeeld ‘buiten scope renovatie’ wordt aangegeven in plaats van ‘niet aanwezig’.

Milieu-informatie Wanneer in een component gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld Chroom6, asbest, PCB’s of 
kwik) aanwezig zijn, moeten deze worden aangeven.

Milieugevaarlijke stoffen
In de quickscan is een kolom ‘milieu-informatie’ opgenomen. Enerzijds omdat de aanwezigheid 
van gevaarlijke stoffen mogelijk consequenties heeft voor veilig werken. Anderzijds beïnvloedt de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen de herbruikbaarheid (het is niet wenselijk om schadelijke stoffen 
in de keten te houden).

Reserveonderdelen ook opnemen
Het is aanbevolen om in de quickscan ook de reserveonderdelen op te nemen. deze zijn makkelijker te 
hergebruiken, omdat ze nog nieuw zijn en er geen demontage nodig is. uit het onderzoek is naar voren 
gekomen dat tunnelbeheerders interesse hebben in deze componenten. Met name voor tunnels waar 
pas over een aantal jaar een renovatie staat gepland, maar waar de leverancier deze onderdelen niet 
meer kan leveren, zijn deze onderdelen interessant.
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A.2.3 Stap 2: verzamelen detailinformatie
Voor de objecten waarvan de inschatting is dat er kansen liggen voor hergebruik, reparatie of revisie 
(R3 en R4 van het R-model) is aanvullende informatie nodig, zie TABEL 2.

Tabel 2 / Overzicht aanvullende informatie in stap 2.

Gegevens stap 2 Omschrijving

fabrikant en type fabrikant en type/serienummer

jaar Productiejaar van de component

Afmetingen Afmetingen van de component

Gewicht Gewicht van de component

Hoofdbestanddeel Het materiaal waar het product hoofdzakelijk uit bestaat

status/ kwaliteit Geef de kwaliteit van het product aan:

• Zo goed als nieuw

• In goede staat

• In matige staat

• In slechte staat

• Niet functionerend/kapot

Bevestiging Geef de bevestigingsmethode aan

• Geschroefd

• schroef en bout

• Gelast

• Gelijmd

• In het werk gestort

• Los

• Anders

Wanneer komt het vrij datum dat de producten beschikbaar komen voor hergebruik.

Afbeelding Het toevoegen van een afbeelding is een meerwaarde voor hergebruik. Praktisch 
gezien kan de afbeelding het beste op een ander tabblad in het Exceldocument 
worden toegevoegd.

Aanvullende informatie Hier kan aanvullende informatie gegeven worden, zoals informatie over 
restlevensduur, datasheets en informatie van fabrikant, beschikbaarheid 
onderhoudsboekje, resterende garantie.

Template is ‘wensenlijst’
In het template voor de oogstkaart zijn kolommen opgenomen om informatie te geven die nodig is 
voor hergebruik van het product. op dit moment moet dat gezien worden als een ‘wensenlijstje’. de 
reden hiervoor is dat niet alle informatie voor elk product beschikbaar zal zijn. ook moet uit de praktijk 
blijken welke informatie essentieel is. de informatiebehoefte kan ook per installatie verschillen.

A.3 Extrapolatie oogst tot 2030
de extrapolatie van de oogst tot 2030 is gebaseerd op de volgende data:

• de lijst met tunnels (Nederland en België) waar renovaties  zullen plaatsvinden tot 2030 (bron: CoB).

• tunnelkenmerken: aantal buizen, rijstroken, middentunnelkanalen en dienstgebouwen per tunnel.

• Een export van materialen uit de tunnels van het Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland, PtZ 
(bron: Rijkswaterstaat, j. Naber).
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Er is een selectie gemaakt van diverse componenten om inzichtelijk te maken wat de tunnelerfenis is 
die op ons afkomt. Er is gekozen voor aansprekende componenten, die een goed beeld geven van wat er 
in de tunnel zit. Meegenomen zijn:
• transformator 
• Laagspanningshoofdverdeler, hoofdverdeler 
• Laagspanningsverdeler, verdeelinrichting 
• Accubatterij, accu
• Armatuur: tunnelverlichting 
• Armatuur: middentunnelkanaal 
• Ventilator
• Pomp (hoofd- en middenkelders)
• Luidspreker 
• Camera
• Hulppostkasten compleet 
• Afsluitbomen 
• Verkeerslichten

Per component is een rekenformule gemaakt die voorspelt hoeveel componenten er in de tunnel aanwezig 
zijn. dit is gebaseerd op expert-judgement. de formule relateert het aanwezige aantal aan één of 
meerdere tunnelkenmerken (dus aantal per rijbaan, tunnelbuis, middentunnelkanaal of dienstgebouw). 
Voorbeelden van gehanteerde uitgangspunten zijn:
• Laagspanningsverdeler: elke 100 meter in middentunnelkanaal
• Hulppostkasten: 2 per 100 meter verkeersbuis 
• Afsluitbomen: 2 per verkeersbuis
• Camera: 1 per 50 meter verkeersbuis

In TABEL 3 is een overzicht gegeven van de hoeveelheden in de tunnels die gerenoveerd worden tot 2030.

Tabel 3 / Extrapolatie oogst 2030.

Component Aantal stuks

transformator 41

Laagspanningshoofdverdeler, hoofdverdeler 41

Laagspanningsverdeler, verdeelinrichting 146

Accubatterij, accu 82

Armatuur: tunnelverlichting 8596

Armatuur: middentunnelkanaal 4182

Ventilator 691

Pomp (hoofd- en middenkelders) 320

Luidspreker 3331

Camera 833

Hulppostkasten compleet 1666

Afsluitbomen 104

Verkeerslichten 121

De extrapolatie is een inschatting
de extrapolatie is een zo goed mogelijke inschatting op basis van expert-judgement. Iedere tunnel is 
anders, en kan meer of minder componenten bevatten dan in de extrapolatie. de resultaten moeten 
dan ook worden gezien als een indicatie van de ordegrootte van de vrijkomende materialen en zullen in 
werkelijkheid (enigszins) afwijken.
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Kwaliteit beschikbare data wisselend
Een leerpunt uit de extrapolatie is dat de kwaliteit van de ingevulde data in het (onderhouds)systeem 
van de tunnelbeheerder wisselend is. op systeemniveau is de indeling gelijk, maar de verdere 
decompositie verschilt. Hierbij is er verschil in het detailniveau van de data: bij de meeste tunnels is 
bijvoorbeeld wel het aantal armaturen aangegeven, maar bij een enkele tunnel was alleen ‘verlichting 
oost’ en ‘verlichting west’ aangegeven. de reden was waarschijnlijk om het administratief eenvoudig 
te houden voor het onderhoud. ook worden dezelfde dingen soms verschillend benoemd: een 
laagspanningsverdeler staat soms zo aangegeven, maar in een andere tunnel als ‘paneel’.

ook ontbreken er zaken in de aangeleverde data, bijvoorbeeld over de hoeveelheid kabels en leidingen 
die in de tunnel aanwezig zijn of over de gebruikte software (PLC’s) deze waren in geen enkele uitdraai 
van het onderhoudssysteem opgenomen.

‘Telbare componenten’ zijn belangrijk
Een belangrijk inzicht uit de extrapolatie van de oogst is dat het belangrijk is om ‘telbare componenten’ 
op te nemen, en dat dit niet altijd goed gaat. de componenten zijn tenslotte de zaken die hergebruikt of 
gerecycled moeten worden. daarvoor is specifieke informatie nodig, om te beginnen de aantallen waar 
het systeem uit bestaat. dus niet ‘een geluidssysteem’ , maar bijvoorbeeld ’10 luidsprekers, 100 meter 
kabel, 10 ophangbeugels en een PLC'.

A.4 Conclusies en aanbevelingen

A.4.1 Conclusies
Het resultaat van het deelproject oogstkaarten is een werkwijze met een bijpassend invulbaar format 
voor de oogstkaart. deze werkwijze kan voor alle tunnels gebruikt worden voor het opstellen van een 
oogstkaart.

De oogstkaart invullen is uitzoekwerk
Binnen dit deelproject zijn twee oogstkaarten opgesteld, voor de kiltunnel en voor de Willemsspoor-
tunnel. op basis van deze ervaringen blijkt dat het vinden van de data een uitdaging is. Hiervoor zijn 
meerdere redenen:

• Elke beheerder heeft een eigen systeem.

• onderhoudssystemen zijn niet altijd eenduidig ingevuld (benaming van componenten verschilt).

• Bepaalde gegevens zijn bij productie niet vastgelegd en zijn niet te achterhalen (zoals precieze 
samenstelling van een product).

• Beheerders besteden onderhoud uit, hebben daardoor niet altijd meer zicht op gegevens.

• telbare componenten ontbreken: gegevens zijn op installatieniveau ingevuld.

Informatie ontbreekt
In een tunnel zitten vaak kilometers aan diverse types kabels en het gaat om aanzienlijke hoeveel-
heden materiaal. Het is daarom wel een belangrijke post om mee te nemen in de oogstkaart. kabels 
zijn echter niet opgenomen in de onderhoudssystemen, waardoor het extra werk kost om de hoeveel-
heden kabels na te gaan. ook ontbreekt vaak informatie over de ICt-systemen die belangrijk is voor 
hergebruik.

Kennis over gevaarlijke stoffen is belangrijk
In de oogstkaart is een kolom ‘milieu-informatie’ opgenomen als onderdeel van de quickscan. dit is 
belangrijk voor de veiligheid van medewerkers bij demontage én verwerking. ook is het van belang 
voor de circulaire mogelijkheden: het is niet wenselijk om gevaarlijke stoffen te blijven hergebruiken, 
deze moeten op een goede manier verwerkt worden.
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A.4.2 Aanbevelingen
Informatie standaardiseren
om het oogsten te vergemakkelijken, is het van belang om informatie over de aanwezige componenten 
in de tunnel compleet en voor alle tunnels op eenzelfde wijze vast te leggen. Hiervoor zijn afspraken 
over standaarddecompositie en -benaming nodig.

Oogstkaart als onderdeel demontage-ontwerp
de oogstkaart is een middel om te komen van sloop naar demontage van installaties. Een oogstkaart 
maakt inzichtelijk welke materialen vrijkomen. om hergebruik van vrijkomende componenten 
mogelijk te maken, is echter méér nodig, zoals een zorgvuldige demontage en het droog opslaan van 
componenten. om dit te borgen, kunnen tunnelbeheerders een demontage- ontwerp vragen aan 
de opdrachtnemer bij renovatie van de tunnel. In het demontage-ontwerp, waar de oogstkaart een 
onderdeel van is, wordt per materiaal, product of component aangegeven of het hergebruikt kan 
worden en hoe omgegaan wordt met demontage, transport en opslag.

Kennis over gevaarlijke stoffen
In sommige componenten zijn gevaarlijke stoffen verwerkt, zoals asbest, chroom6 en PCB’s. Hier is 
bij tunnelbeheerders weinig kennis over. Het is niet wenselijk (en in veel gevallen wettelijk verboden) 
om gevaarlijke stoffen te hergebruiken. daarom is meer kennis bij opdrachtgevers en opdrachtnemers 
over gevaarlijke stoffen in tunnelinstallaties nodig.

In kleine stappen steeds meer circulair
Verandering kan door middel van kleine stappen teweeggebracht worden. Probeer in een project een 
kleine stap te zetten. stel als opdrachtgever bijvoorbeeld in het contract een oogstkaart of demontage-
ontwerp verplicht voor een paar componenten (laaghangend fruit) en ga vanuit die ervaringen verder.

Aandacht voor juiste verwerking e-waste 
opdrachtgevers zijn als ontdoener verantwoordelijk voor het verwerken van hun afvalstromen. 
Wanneer e-waste niet op de juiste wijze wordt verwerkt kunnen milieugevaarlijke stoffen vrijkomen. 
E-waste moet daarom naar een Weeelabex/Cenelec-gecertificeerde verwerker afgevoerd worden. deze 
verwerkers verwerken de e-waste op de meest hoogwaardige wijze en winnen hier zo veel mogelijk 
nieuwe grondstoffen uit terug. deze verwerking moet als eis in het contract opgenomen worden 
(waarbij wel ruimte gelaten moet worden voor hoogwaardig hergebruik van componenten).

Toekomst: van oogstkaart naar materialenpaspoort 
In de toekomst is het belangrijk om voor alle tunnels een materialenpaspoort op te stellen bij renovatie, 
zodat van de materialen/producten die bij de renovatie worden toegepast, bekend is welke producten, 
hoeveel en waar zijn toegepast en waar deze uit bestaan. door deze gegevens bij elke renovatie vast te 
leggen en te updaten, gaat in de toekomst het maken van een oogstkaart simpel, als een uitdraai uit 
het systeem.
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B.1 Inleiding 2
In het proces om te komen tot het hergebruiken van de oogst uit de oogstkaart is voor deze analyse 
gebruikgemaakt van de tunnels van Rijkswaterstaat. Bij het oogsten van rijkstunnels is gebleken dat 
90/95% van de oogst het niveau R9/10 heeft. 

om de oogst te hergebruiken, zijn drie stappen nodig.

Stap 1: informatie
Bij hergebruik zou je graag willen weten wat voor component of systeem vrijkomt uit de bestaande 
tunnel. deze informatie is op te knippen in drie niveaus:

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

2. tweede laag – dynamische laag (inspecties/keuringen/onderhoud, documenten, etc.)

3. derde laag – ‘sensorlaag’ (automatische informatie vanuit de assets), gedrag, energie, weerstand, 
omstandigheden.

Hoe meer je weet over een component des te beter je in staat zal zijn vooraf te bepalen hoe je deze zou 
kunnen hergebruiken in de keten (R4 t/m R8).

Stap 2: conditionering oogst
Bij het oogsten van componenten is vooraf bepaald hoe je deze dient te oogsten. Afhankelijk van 
het niveau van hergebruik betekent dit een demontagevoorschrift vanuit de hergebruiker. je moet 
dan denken aan zorgvuldige demontage en gelabelde opslag in een geconditioneerde ruimte. Er zijn 
natuurlijk ook spullen die we ‘ouderwets’ oogsten, maar die komen dan terug als R9 en R10 in de 
recycleketen.

Figuur 5 / 10R-model. (Bron: CB'23 Framework voor circulair bouwen).
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Stap 3: spelregels hergebruik
Bij het opnieuw inzetten van hergebruikte componenten is het van belang te weten of dit mogelijk is. Er is 
een verschil tussen bestaande tunnels waarin je een component vervangt en het renoveren van een tunnel.

Voor de hergebruikanalyse hebben wij samen met de participanten de volgende componenten/onderdelen 
beschouwd (aangevuld met onderzoek in andere bedrijfstakken) :

1. Camera’s

2. Ventilatoren

3. software/PLC’s

B.2 Wie vraagt wat wanneer van de oogstkaart?

B.2.1 Camera's
Stap 1: informatie
Voor de informatie van de huidige camera’s maken we gebruik van het ‘paspoort veiligheidkritische 
installatie’, zie FIGUUR 6. dit onderdeel van de installaties is een belangrijke schakel.

Figuur 6 / Voorbeeld van een veiligheidspaspoort van een camera. (Beeld: Volker Infra)
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In het paspoort staan alle voorhanden zijnde gegevens; eventuele inspectie- en onderhoudsgegevens 
zullen uit de oogstkaart gehaald moeten worden. Vaak is bij de wat oudere tunnels deze informatie niet 
standaard voorhanden. Echter, wat uitzoekwerk binnen de opdrachtnemer geeft voldoende inhoud.

Stap 2: conditionering
Bij de demontage van deze camera’s is het van belang dat dit met beleid gebeurt en elke camera netjes 
wordt gedemonteerd en ingepakt voor transport naar de ketenpartner die de camera zal reinigen en 
testen.

Stap 3: hergebruik
Na volledige reiniging worden alle slijtagegevoelige onderdelen gecontroleerd en waar nodig 
vervangen. Na een gebruikstest op functie zal de camera inclusief testrapportage ter beschikking 
worden gesteld aan andere tunnels in de keten. deze camera kan niet meer als R4 maar als R6 worden 
teruggeplaatst in tunnels die nog niet direct aan de beurt zijn voor renovatie maar wel deze functie 
willen behouden.

Noot:

• CE-certificaat is niet beschikbaar.
• Risico van falen is aanwezig.

B.2.2 Ventilatoren
Stap 1: informatie
Voor de informatie van de huidige ventilatoren maken we gebruik van de kennis van de diverse 
leveranciers in combinatie met de oMs-systemen van opdrachtgever en -nemer. de ventilator is 
onderdeel van de proceskritische installaties. In de huidige tunnels is de ventilator bij uitstek geschikt 
om te hergebruiken.

Figuur 7 / Ventilatoren in een tunnelbuis. (Foto: Novenco)
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Stap 2: conditionering
Bij het verwijderen van een ventilator is er groot materieel nodig gezien de omvang en het gewicht van 
deze component. de ventilatoren worden na verwijderen in de werkplaats uit elkaar gehaald en alle 
bewegende/slijtagegevoelige onderdelen worden nagekeken en waar nodig vervangen. Na deze stap zal 
de ventilator weer in elkaar worden gezet en volledig worden getest zodat deze weer ingezet kan worden.

Stap 3: hergebruik
R4 is haalbaar; de ventilator terug in de keten brengen, is iets wat regelmatig voorkomt. Alle ventilatoren 
die vrijkomen, zijn voorzien om ergens anders weer toegepast te worden. Voordat een ventilator 
vrijkomt, is deze al gereserveerd voor een ander werk; mocht het niet bekend zijn, zal de ventilator 
worden teruggebracht naar R9.

B.2.3 Software / PLC’s
Stap 1: informatie
Het is relatief snel bekend welke hardware en software er draait in de tunnel. de componenten 
hebben een lange technische levensduur, maar bij een renovatie van een tunnel zullen ze wel worden 
vervangen omdat ‘alles’ wordt vernieuwd. dit komt vaak doordat er nieuwere software beschikbaar is 
en in de huidige contracten er weinig tot geen aandacht is om hier anders mee om te gaan.

We zien in een aantal rijkstunnels dat er de afgelopen jaren en komende jaren updates plaatsvinden 
van de PLC’s voordat deze tunnels worden gerenoveerd. Er bestaat echter wel zorg bij de diverse 
softwarebedrijven dat de componenten op het moment van renovatie alsnog worden vervangen. Het 
zal een taak zijn van de tunneleigenaren om hier ‘nieuwe’ spelregels op te stellen, zodat deze onderdelen 
niet vervangen worden voor nieuwe.

Stap 2: conditionering
Net zoals bij thuisgebruik is het demonteren en verwijderen van hard- en software een zaak voor een 
vakman. Bedrijven met ervaring in de branche zullen deze spullen juist opslaan en klaarmaken voor 
hergebruik.

Stap 3: hergebruik
Het opnieuw inzetten in een tunnel is zeker een van de opties; R4 zou haalbaar moeten zijn.

Figuur 8 / Een programmable logic controller (PLC) bestaat uit ingangen, uitgangen en een central processing unit (CPU). 
(Beeld: AT-Automation)
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B.3 Bijlage: algemene opmerkingen
Regulier vervangen in plaats van grootschalige renovatie

Voordelen:

• Continu kwaliteitsniveau en beschikbaarheidsniveau.

• Veel meer mogelijkheden tot hergebruik.

• Roulatie van apparatuur die in een goede conditie blijft met als gevolg een langere levensduur.

• Betere testmogelijkheden en beoordeling van componenten.

• opgeslagen goederen rouleren mee en verouderen niet doordat ze jaren ongebruikt zijn opgeslagen. 
Na een lange tijd te zijn opgeslagen, moet de juiste werking ook weer gecontroleerd worden.

Standaardisatie van ‘functies’ van componenten

Voordelen:

• Volledige uitwisselbaarheid tussen tunnels onderling.

• Nog meer mogelijkheden tot hergebruik in combinatie met regulier vervangen.

• Hergebruik wordt makkelijker.

• Centrale opslag en beheer.

• Eenvoudiger om kennis en gebruik van de apparatuur te delen.

• kwaliteitsniveau en beschikbaarheidsniveau voor alle tunnels gelijk.

Tunnelventilatie

statische delen:

• Ventilatorhuis (staal of roestvaststaal)

• Montage constructie (staal of roestvaststaal)

• Geluiddempers (staal of roestvaststaal)

• Afbuigroosters (staal of roestvaststaal)

• Werkschakelaar (kunststof)

• Valbeveiliging (staal of roestvaststaal)

Roterende delen:

• Waaier (staal of roestvaststaal en/of aluminium)

• Motor (aluminium, gietijzer, koper)

• kabel van motor naar werkschakelaar (koper, kunststof)

Concepten voor hergebruik

statische delen:

• Reinigen door middel van stralen en opnieuw coaten indien geen roestvaststaal, met uitzondering 
van onderstaande delen.

• Werkschakelaar volledig vervangen in verband met functiebetrouwbaarheid.

• Akoestische wol in de geluidsdemper volledig vervangen. Hiervoor moet de geperforeerde plaat aan 
de binnenkant van de geluidempers eenvoudig demonteerbaar zijn.

Roterende delen:

• de waaier stralen, indien nodig coaten en opnieuw balanceren.

• Voor de elektromotor drie stappen doorlopen:

a. ontwikkelingen ‘meggeren’ en de weerstandswaarde vaststellen. Indien binnen de tolerantie, 
dan hergebruiken. Indien de waarde te laag, dan opnieuw wikkelen.
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b. de lagers altijd vervangen.

c. de stator uitwendig stralen en opnieuw coaten.

• Indien de algehele staat van de motor te slecht is (criteria nog vast te stellen), dan de gehele motor 
vervangen.

Overige
• Bij gecertificeerde ventilatoren de werkzaamheden onder de certificering laten uitvoeren, dus met 

een ‘productie-inspectie’ door het testlaboratorium.
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Nederland wil in 2050 een volledig Circulaire Economie zijn. Rijkswaterstaat en ProRail willen al in 
2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? En specifiek voor tunneltechnische installaties?

Een circulaire economie is een economie zonder afval. In 2050 doen we niet meer aan mining 
(primaire grondstoffen delven) en wel aan urban mining (secundaire grondstoffen oogsten). secundaire 
grondstoffen komen niet uit de aarde, we oogsten die uit onze infrastructurele werken.

C.1 Financiële en economische definities 2

C.1.1 Een businesscase is een afweging
• definitie: een businesscase is een zakelijke afweging waarin de kosten en baten tegen elkaar 

worden afgewogen.

• of een businesscase een positief saldo heeft (ofwel, duurzaam, voor herhaling vatbaar) of een 
negatief saldo (op termijn leidt herhaling van de businesscase tot beëindiging) hangt af van de 
input, de transactiekosten en de output. In FIGUUR 9 is dit schematisch weergegeven.

• Economische afwegingen gaan over het verschil tussen kosten en baten, bijvoorbeeld over het 
terugverdienen van investeringen. de capital expenditure (capex) bij circulariteit omvat daarbij de 
eenmalige kosten van aanschaf, inclusief de transactiekosten. Het verschil tussen de kosten van 
aanschaf en de restwaarde is de afschrijving. de operational expenses (opex)  omvatten de kosten 
van beheer en onderhoud, inclusief energiegebruik, keuringen en onderhoud.

• financiële afwegingen betreffen de financiering, ofwel de herkomst van de liquide middelen voor 
de betalingen die moeten worden gedaan, inclusief eventuele rente. In dit rapport is aangenomen 
dat rentekosten geen rol spelen en dat liquiditeit voldoende voorradig is.

dEELPRojECt C - BUSINESSCASE CIRCULARITEITD

Figuur 9 / Schematische weergave van de onderdelen van de businesscase.

IN
(Meer)kosten van inventarisatie, demontage, transport, 

beoordeling, opslag, gereedmaken voor hergebruik

VERGELIjkING
opbrengsten van oude materialen naar opkoper en aanschaf 

van nieuwe materialen 
vs.  

Recycling, vanuit het perspectief van de tunnelbeheerders

outPut
Een positieve of negatieve uitkomst van de totale 

kosten-en-batenberekening.
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• Circulariteit, of een circulaire verdienmodel, bestaat uit een aantal bouwstenen, waaronder:

 – Recycling (van ‘designing out waste’ tot volledig hergebruik) - in deze businesscase wordt 
gekeken naar eenmalig hergebruik. kosten van aanschaf van her te gebruiken spullen worden als 
capex gezien. de overige uitgaven worden als opex gezien.

 – Normering (waardoor communicatie in het systeem efficiënt wordt) - in deze businesscase 
wordt gerekend met eenmalige toetsing aan normen. dit wordt onder de opex geschaard omdat 
het gebonden is aan het gebruik.

 – financiering (om de kringlopen in beweging te krijgen of te houden, zoals de kosten van een 
platform) - in deze businesscase wordt niet gerekend met voorfinanciering of algemene platform-
kosten. de eenmalige kosten van een platform worden als capex gezien en verwerkt in de kosten 
bij afname van het platform.

 – Betaal- en verdienmodellen (bijvoorbeeld betalen voor gebruik in plaats van bezit) - in 
deze businesscase wordt gerekend met direct betalen voor overnemen (capex) en daarna 
afschrijven. Als er betaald zou worden voor gebruik in plaats van bezit, dan zouden de kosten 
als opex worden gezien.

• Een businesscase kan invulling geven aan betaal- en verdienmodellen;

 – Een betaalmodel is een beschrijving van hoe de betaling voor de dienst wordt verricht, bijvoor-
beeld al dan niet in termijnen, al dan niet automatisch. In deze businesscase wordt uitgegaan 
van betaling per transactie (ofwel bij overdracht/handeling)

 – Een verdienmodel is een beschrijving van de dienst of prestatie waarvoor een betaling wordt 
gevraagd (ook wel de omzet), bijvoorbeeld de tolheffing op een passerende auto. In deze 
businesscase is ervan uitgegaan dat de kosten van het platform (de handelsplaats) worden 
betaald door de afnemer en dat er geen winsten of verliezen in het platform achterblijven.

C.1.2 Een businesscase heeft een uitkomst
Een businesscase heeft een uitkomst, positief of negatief, afhankelijk van de vergelijking tussen 
verschillende alternatieve oplossingen.

In deze circulaire businesscase gaan we uit van een afweging van de kosten van hergebruik, door 
te beoordelen of het goedkoper is om bestaande onderdelen/ spullen uit een tunnel, die worden 
aangeboden via een platform, opnieuw toe te passen in een andere tunnel, of nieuwe onderdelen te 
betrekken van een leverancier. Hiervoor zal de afnemer rechtstreeks en bij afname betalen.

C.2 Stakeholderbelangen en classificaties van 
componenten
Betrokken stakeholders in de keten zijn verschillende (groepen van) bedrijven en organisaties die op 
enigerlei wijze kunnen bijdragen aan het veranderen van de balans in de businesscase, bijvoorbeeld: 
ontwerpers, bouwers, installateurs, beheerders, onderhoudsbedrijven, financiers, verzekeraars, etc. 
Hoe deze belangen samenhangen, verschilt per project en contract.

• de technische componenten van de businesscase zijn op verschillende manieren in te delen. 
Circulariteit kan gaan over hergebruik op verschillende niveaus:

 – tunnel (het gehele systeem dat een ondergrondse verbinding is, als onderdeel van 
verkeersinfrastructuur)

 – Installaties als systeem (het geheel aan apparatuur dat bijdraagt aan het regelen van de veilige 
doorstroming van verkeer, bijvoorbeeld de verlichting)

 – Componenten van installaties (de onderdelen van de installaties, bijvoorbeeld armaturen)



Pagina 30 van 42

dEEL d - BusINEssCAsE CIRCuLARItEIt

 – onderdelen van componenten (bijvoorbeeld de schroeven in de armaturen)

 – Materialen van de onderdelen (bijvoorbeeld staal, met een economische waarde ofwel prijs per 
kilogram)

• Voor het theoretische model van de businesscase maakt het niet uit op welk niveau circulariteit 
plaatsvindt. de waarde van hergebruik bij een volgende tunnel, of elders, wordt bepaald door de 
volgende gebruiker.

• 73% van de deelnemers aan de intervisiesessies van dit onderzoek heeft aangegeven dat het 
maximale behoud van materialen c.q. grondstoffen de belangrijkste factor is in het verduurzamen 
van tunnels. 27% van de deelnemers vindt dat een circulaire businesscase moet streven naar 
behoud van waarde voor alle deelnemers. Met dat laatste wordt bedoeld: financiële, sociale en 
milieubelangen zijn even relevant. sociale en milieubelangen kunnen worden ingeprijsd.

• de gewenste terugverdientijd van de kosten van hergebruik bij tunnels wordt door stakeholders 
verschillend ingeschat. 29% streeft naar terugverdienen in nul tot vijf jaar, 64% van de deelnemers 
streeft naar terugverdienen in vijf tot twintig jaar en 7% streeft naar een terugverdientijd van twintig 
tot vijftig jaar.

• Bij het contracteren van oplossingen op basis van circulariteit heeft service en onderhoud de 
hoogste prioriteit. Garantie en eigendomsrechten dienen ook geregeld te zijn. Veel minder van 
belang zijn voorwaarden rondom conflictoplossing, mogelijkheden tot doorverkoop en verzekering.

C.3 Eerste opzet businesscase

C.3.1 Kosten voor beheerder – herinzet van installaties
de businesscase wordt bepaald als afweging van de kosten vanuit het perspectief van:

A. de verkopende partij (de tunnelbeheerder die installaties wil laten hergebruiken).

B. de kopende partij (de tunnelbeheerder die installaties wil hergebruiken).

C. de totale maatschappelijke kosten.

onder de kosten van de verkopende partij vallen:

1. kosten van inventarisatie

2. kosten van demontage

3. kosten van transport naar een eventuele fysieke opslag

de kosten van het platform waarop de installaties worden geplaatst, bestaan uit:

1. kosten van beoordeling en taxatie, en alle overige opslagen voor handling

2. kosten opslag

onder de kosten voor hergebruik door de nieuwe eigenaar vallen:

1. kosten van transport naar de nieuwe locatie

2. kosten van installatie

3. kosten commissioning (inwerkingstelling)

4. Afschrijving (totale kosten van aanschaf minus restwaarde, gedeeld door het aantal jaren gebruik)

5. kosten beheer: energiegebruik

6. kosten onderhoud: schoonmaak, revisie, updates

Een eigenaar van bestaande installaties kan ervoor kiezen de spullen aan te bieden aan een andere 
beheerder/gebruiker. Een alternatief (bij einde levensduur) is de verkoop van de installaties aan een 
opkoper of tussenhandelaar.
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C.3.2 Alternatief: kosten voor een eigenaar van nieuwe installaties
onder de kosten voor inzet van nieuwe installaties voor de nieuwe eigenaar vallen:

1. kosten keuze en ontwerp nieuwe installaties

2. kosten aanbesteding

3. kosten aanschaf

4. kosten installatie

5. kosten commissioning (inwerkingstelling)

6. Afschrijving (totale kosten van aanschaf minus restwaarde, gedeeld door het aantal jaren gebruik)

7. kosten beheer: energiegebruik

8. kosten onderhoud: schoonmaak, revisie, updates

C.3.3 Een businesscase wordt stap voor stap opgebouwd
Voor de bepaling van de businesscase baten versus kosten wordt het volgende stappenplan geadviseerd:

1. Bepaal de kosten van gereedmaken 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 nieuwe van de installaties 
(capex en opex) en zet deze om naar kosten per jaar

6. Vergelijk (4) en (5) om te bepalen of toepassing van 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 nettovoordeel door handel voor de oude eigenaar.

Als (6) positief is, ofwel als de nieuwe eigenaar bij hergebruik goedkoper uit is dan bij nieuwbouw, is er 
op projectniveau een positief businesscase.

Als de som van baten en lasten per saldo bij hergebruik lager is dan de som van baten en lasten bij 
handel, dan is de businesscase voor circulariteit van installaties (van tunnel naar tunnel) negatief.

op de volgende bladzijde zijn de onderdelen van de businesscase weergegeven zoals deze in het 
rekenmodel zijn opgenomen. dit rekenmodel is los als Excel-bestand te downloaden via www.cob.nl/
kennisbank.

https://www.cob.nl/kennisbank
https://www.cob.nl/kennisbank
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C.4 Vergelijking hergebruik en nieuw
Kosteloos hergebruik installaties Kosten nieuwe inzet installaties

kosten inventarisatie door 
eigenaar (oogstkaart)

€ 1.000,00 eenmalig kosten keuze en ontwerp 
nieuwe installaties

€ 5.000,00 eenmalig

kosten aanschaf/verkoop aan 
nieuwe eigenaar

- eenmalig kosten aanbesteding € 1.000,00 eenmalig

Alternatief : opbrengsten uit 
handel aan derden

€ 5.500,00 eenmalig kosten aanschaf € 30.000,00 eenmalig

kosten eigenaar demontage € 1.000,00 eenmalig

kosten eigenaar transport € 1.000,00 eenmalig

kosten beoordeling en taxatie 
bij platform

€ 1.000,00 eenmalig

kosten opslag bij platform € 1.000,00 eenmalig

opbrengsten bij platform € 2.000,00 eenmalig

kosten gereedmaken voor 
hergebruik nieuwe eigenaar

€ 1.000,00 eenmalig

transport naar nieuwe tunnel 
nieuwe eigenaar

€ 1.000,00 eenmalig

kosten installatie nieuwe 
eigenaar

€ 1.000,00 eenmalig kosten installatie nieuwe 
eigenaar

€ 1.000,00 eenmalig

kosten commissioning 
nieuwe eigenaar

€ 1.000,00 eenmalig kosten commissioning 
nieuwe eigenaar

€ 500,00 eenmalig

Restlevensduur 10 jaar Restlevensduur 20 jaar

Restwaarde - eenmalig Restwaarde - eenmalig

kosten beheer: energie nieuwe 
eigenaar

€ 100,00 jaar kosten beheer: energie 
nieuwe eigenaar

€ 50,00 jaar

kosten onderhoud: 
schoonmaak en revisie/
updates nieuwe eigenaar

€ 200,00 jaar kosten onderhoud: 
schoonmaak en revisie/ 
updates nieuwe eigenaar

€ 100,00 jaar

Capex nieuwe eigenaar bij 
nieuw inzet

€ 6.000,00 eenmalig Capex nieuwe eigenaar bij 
nieuw inzet

€ 37.500,00 eenmalig

Afschrijving per jaar nieuwe 
eigenaar

€ 600,00 jaarlijks Afschrijving per jaar nieuwe 
eigenaar

€ 1.875,00 jaarlijks

opex nieuwe eigenaar € 300,00 jaarlijks opex nieuwe eigenaar € 150,00 jaarlijks

totale kosten nieuwe eigenaar € 900,00 jaarlijks totale kosten nieuwe 
eigenaar

€ 2.025,00 jaarlijks

Positieve of negatieve businesscase?

opbrengsten voor oude eigenaar bij hergebruik door collega € (3.000,00) eenmalig

opbrengsten voor oude eigenaar bij handel met derden € 5.500,00 eenmalig

Verdiensten platform bij collegiaal hergebruik € - eenmalig

toepassing circulaire producten bespaart de nieuwe eigenaar jaarlijks € 1.125,00 jaarlijks

de periode van deze besparing is 10 jaar

Het voordeel voor de nieuwe eigenaar is € 11.250,00 totaal

Het netto voordeel voor de oude eigenaar € (3.000,00) totaal

De totale maatschappelijke baten van hergebruik zijn € 8.250,00

de markt biedt € 8.500,00

De businesscase voor recycling is Positief

De businesscase voor handel is Negatief

Toelichting
In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de beheerder van de oude tunnel kosten maakt om de 
installaties aan te leveren voor hergebruik. de oude eigenaar kan ervoor kiezen de installaties te 
verhandelen, zonder te weten of en hoe installaties worden hergebruikt. de nieuwe eigenaar kan kiezen 
voor hergebruik of nieuwe installaties.

Hergebruik is in dit voorbeeld positief voor de nieuwe tunnelbeheerder, omdat de maatschappelijke 
kosten van hergebruik lager zijn dan een nieuwe aanbesteding. de opbrengsten van handel zijn nog lager. 
daarmee zal in dit voorbeeld handel (in welke vorm dan ook) nadelig zijn ten opzichte van hergebruik.
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de businesscase is gevoelig voor vele factoren. of een businesscase gunstig is, hangt af van de 
vergelijking met kosten van nieuwe materialen en van de handelswaarde van oude installaties, 
alsmede levensduur en transactiekosten.

Het verdienmodel voor het platform is niet uitgewerkt in deze businesscase. Aangenomen is dat alle 
platformkosten, waaronder die van beoordeling, taxatie en opslag, worden afgerekend bij afname van 
de artikelen.

Het is in theorie mogelijk om de kosten van het platform en de kosten van de via het platform 
geleverde artikelen niet bij de transactie maar gespreid over een bepaalde looptijd te factureren (een 
ander betaalmodel). ook is het mogelijk een garantie op terugname toe te voegen en deze te verrekenen 
in de prijs, zowel voor levering als voor gebruik. de businesscase verandert hiermee in essentie niet, 
tenzij er een financieringsprobleem bij de afnemer is.

C.5 Juridische en contractuele vraagstukken
uit de opzet van de businesscase blijkt dat er vele parameters kunnen bepalen of de businesscase 
positief of negatief wordt, vanuit het perspectief van de beheerder van een bestaande (oude) of 
nieuwe tunnel.

Als installaties (of onderdelen daarvan) via een platform verhandeld gaan worden, kunnen de 
volgende aspecten in de contractuele en juridische voorwaarden via het platform worden vastgelegd:

Service en onderhoud
Alle via het platform verkochte/verhuurde/geleverde artikelen, in welke vorm en hoeveelheid dan 
ook, zijn voorzien van een noodzakelijke beschrijving van de toegankelijkheid, veilige bediening, 
noodzakelijke inspecties en verzorgende handelingen ten behoeve van de omschreven restlevens-
duur daarvan, alsmede verklaringen van de oorspronkelijke leverancier en reeds eerder verrichte 
service- en onderhoudshandelingen, alsmede aanpassingen, alsmede gebreken, voor zover 
beschikbaar en bekend.

Garantie
Alle via het platform verkochte/verhuurde/geleverde artikelen, in welke vorm en hoeveelheid dan 
ook, hebben een beperkte garantie. deze kan worden uitgedrukt in gebruiksuren en/of levensjaren na 
levering, onder voorwaarde dat service en onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd. Het platform is niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade ten gevolge van het gebruik van hergebruikte onderdelen.

Eigendomsrechten
Het intellectueel eigendom van alle via het platform verkochte/verhuurde/geleverde artikelen, in 
welke vorm en hoeveelheid dan ook, blijft bij de producent voor zover dit niet is overgedragen aan de 
eerste afnemer. Het platform wijst elke aansprakelijkheid op inbreuk van intellectuele eigendoms-
rechten af en verwijst voor eventuele inbreuken naar de aanbieder en/of afnemers. Het vestigen van 
nieuwe intellectuele eigendomsrechten op toepassingen van via het platform verkregen artikelen, in 
welke vorm dan ook, is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Publicatie over de herkomst van de 
artikelen kunnen alleen met instemming van de vorige eigenaar worden gedaan.

Conflictoplossing
Aanbieders op het platform zorgen voor een vastlegging door middel van een oogstkaart ten 
behoeve van hergebruik. Indien de informatie op de oogstkaart onjuist blijkt te zijn, dan zal de 
afnemer van het platform rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Geschillen over de 
omschrijving zullen allereerst onderling worden opgelost. Indien geen passende oplossing wordt 
gevonden, dan zal in gezamenlijkheid met het platform worden besloten tot arbitrage via de Raad 
van Arbitrage voor de bouw.
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Mogelijkheid tot doorverkoop 
Aanbieders op het platform verlenen het platform het recht tot doorverkoop. Alle eigendomsrechten 
worden rechtstreeks of via het platform overgedragen aan de afnemer.

Verzekering
Afnemers van het Platform dienen zelf zorg te dragen voor adequate verzekering van de artikelen, 
inclusief een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die past bij de toepassing van het artikel, 
ongeacht de beschrijving daarvan.

C.6 Aanbevelingen en voorstellen vervolgtraject
Het opstarten van circulaire businesscases kan niet zonder gecoördineerde acties.

Informeren
Een eenvoudig model voor de businesscase van circulariteit voor tunnels is nu beschikbaar. Het is 
nuttig om de kennis daarover te delen met stakeholders in het CoB-netwerk, om zo meer inzicht te 
geven in de ‘makers en brekers’ van circulaire verdienmodellen. Bovendien zal feedback van stakeholders 
ook leiden tot verfijningen van het model waardoor de betrouwbaarheid  kan toenemen.

Betrekken
om het gebruik van het model in werking te stellen en de modellering te verbeteren, is het aan te 
bevelen om bij minstens drie tunnels daadwerkelijk oogstkaarten en hergebruik middels de business-
case toe te passen 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.

Bewegen
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.

C.7 Bijlage: bronnen
• Circular business model for the built environment, ARP-BAM-CE100, revision 1, 2019.

• Circular infrastructure business models, ING, 20 januari 2020.

• De circulaire gevel; bouwen aan een duurzame financiële realiteit met gevels-as-a-service, Coalitie 
Circulaire Accounting, september 2020.

• Legal implications of climate change: the case for circularity, EsCL annual conference, tu delft, 
24 oktober 2019.

Figuur 10 / Impressies van het niasdfasdf
Figuur 11 / asdf
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3 Actieplan 2022-2025E
Circulaire economie is ook een veiligheidsproject!

de huidige, lineaire economie is een onveilige situatie en mogen we niet behouden. Een nieuwe, 
circulaire economie is een veilige situatie en de beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar te 
creëren! We zullen, ondanks het niet-weten, wel moeten gaan handelen, want als we niet handelen door 
het niet-weten, blijven we houden wat al is. de expeditie van 2021 heeft diverse #zodan!-antwoorden 
gegeven op de in 2020 gestelde #hoedan?-vragen.

de expeditie startten we met de #hoedan?-vraag: welke ‘infra mining’-experimenten en onderzoeken 
kunnen wij nu gaan doen?

3.1 Acties 2022-2023
Voor het oogsten van materialen zijn onderzoek, experimenten/showcases en toekomstbeelden nodig; 
onderwijl leren we omgaan met het niet-weten. dit kan naar goed voorbeeld van de universiteit Wage-
ningen, die dat voor het oogsten van voedsel al tientallen jaren voor de landbouwsector doet en passend 
bij de landeljike ambitie van circulariteit als exportproduct. Willen we onze visie/ambitie bereiken, dan 
moeten we anders gaan doen, wat anders kunnen en andere spelregels hebben. We noteren zeven acties 
die met elkaar samenhangen en elkaar kruisbestuiven op de vier succesfactoren van transities.

3.1.1 Leerdoel 1: visie
tunneltechnische installaties gaan alleen de tunnel in als deze voor 25% herbruikbaar zijn op minimaal 
circulair niveau R7.

Wat voor wens hebben we? Welk droombeeld willen we bereiken? Wat is onze ambitie als we naar de 
circulaire bergtoppen kijken? Willen we met tunneltechnische installaties voorbij R8 naar R4, zodat 
installaties herbruikbaar zijn? dan formuleren we voor 2022 onze ambitie als volgt: Tunneltechnische 
installaties gaan alleen de tunnel in, als deze voor 25% herbruikbaar zijn op minimaal circulair niveau R7.

• Actie 7: een Landelijke 
Circulaire 
tunnelstandaard

Figuur 12 / Voor 2022-2023 zijn zeven acties bednoemd die met elkaar samenhangen en elkaar kruisbestuiven op de vier 
succesfactoren van transities.

• Actie 1: drie bergtoppen gaan 
zien

• Actie 2: infra mining van 
kostbare grondstoffen

• Actie 3: economische aspecten 
van circulair platform 
actualiseren

1
VIsIE

2
CuLtuuR

4
PRoCEs

3
tECHNIEk

• Actie 4: circulair productontwerp (voorbij R8 naar R4)

• Actie 5: van slopen naar oogsten (infra mining) 

• Actie 6: tunnelfootprint gezonder maken

Welk droombeeld willen we bereiken?

Wat voor andere 
spelregels zijn er 
nodig?

Wat moeten we gaan kunnen?
Wat moeten we 
anders doen?
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ACTIE 1: DRIE BERGTOPPEN GAAN ZIEN
Wat nodig is: ons voorstellingsvermogen aanspreken en toekomstscenario’s maken, passend bij 
het hardop uitspreken dat we een oogstkaart nodig hebben, dat we grondstoffen gaan oogsten, 
dat we alleen gezonde stoffen in de keten willen hebben, dat er een demontage-ontwerp en een 
remontageplan nodig is.

Het probleem dat wordt opgelost:
Beelden zijn heel nuttig om te inspireren, te betrekken en te bewegen. Vervolgens is door backcasting 
het transitiepad (stap voor stap) te definiëren. Het fungeert als kompas voor het gaandeweg creëren 
van de toekomst, het  wordt daarmee eenvoudiger om keuzes te maken en/ of zelfs toekomstscenario’s 
te herzien.

Deliverable 1:
Beelden bij “Hoe zien in 2025, 2030 en 2050 circulaire tunneltechnische installaties eruit?”

ACTIE 2: INFRA MINING VAN KOSTBARE GRONDSTOFFEN
Het is een opgave op zichzelf om zo te ontwerpen dat je gemakkelijker grondstoffen kunt oogsten 
en die grondstoffen dus in de keten kunt houden. sturen op welke grondstoffen daarin cruciaal 
(moeten of zullen) zijn, is essentieel. We dienen de toekomst van infra mined resources te starten, 
door te onderzoeken welke grondstoffen heel kostbaar gaan worden in de nabije toekomst. Wat 
zijn de kostbaar wordende virgin grondstoffen? Waar zitten die nu in? dus wat moeten we nu gaan 
oogsten? kunnen we die grondstoffen überhaupt nog terugwinnen uit de huidige tunneltechnische 
installaties? Welke componenten vereisen prioriteit in het anders ontwerpen, om die grondstoffen in 
de keten te kunnen houden?

Het probleem dat wordt opgelost:
deels voorkomen van onbetaalbaar wordende grondstoffen, omdat virgin, urban mined én infra 
mined grondstoffen in handen zijn van enkele spelers (bijvoorbeeld  China en Rusland).

Deliverable 2:
Aanbeveling van wat we nu moeten gaan oogsten om kostbare grondstoffen in Nederland/Europa, 
bovengronds, beschikbaar te houden (voor tunnels).

ACTIE 3: ECONOMISCHE ASPECTEN VAN CIRCULAIR PLATFORM ACTUALISEREN
stap 1 - Informeren: kennis van het eenvoudige businesscasemodel delen met stakeholders, om 
inzicht te geven in ‘makers en brekers’ van circulaire verdienmodellen. Bijzondere aandacht geven 
om waarden onderwerp van gesprek te maken. de feedback zal leiden tot verfijning en betrouw-
baarheid. 

stap 2 - Betrekken: starten door oogstkaarten en hergebruik middels de businescase toe te passen bij 
minstens drie tunnels. Hiermee onderzoeken waar gevoeligheden van het model liggen, inclusief het 
opstellen van een overzicht van (true price) waarden.

Het probleem dat wordt opgelost:
stap 3 - Bewegen: bij voldoende beschikbare praktijkgetallen kan worden onderzocht wat de kosten 
worden van het opzetten van een platform, waarvan de maatschappelijke kosten van circulariteit 
kunnen worden terugverdiend.

Deliverable 3:
a. door praktijkgebruikers van het eerste businesscasemodel zijn betere inschattingen te maken 

van daadwerkelijke (maatschappelijke) kosten en waarden. 

b. Een overzicht van (true price) waarden, inclusief een eerste poging om deze voor een aantal 
componenten te kwantificeren.
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3.1.2 Leerdoel 2 en 3: cultuur en techniek
de ‘laaghangende fruit’-onderdelen (R7) herbestemmen en nieuwe herbruikbare installaties (R4) 
ontwerpen.

Wat moeten we anders doen? Welke andere waarden en normen zijn nodig? Wat moeten we gaan 
kunnen? Welke sociale en technische innovaties zijn nodig om circulaire tunnelproducten te kunnen 
en gaan maken? Voor 2022 voegen we deze samen: we gaan de ‘laaghangende fruit’-onderdelen (R7) 
herbestemmen en nieuwe herbruikbare installaties (R4) ontwerpen.

ACTIE 4: CIRCULAIR PRODUCTONTWERP (VOORBIJ R8 NAAR R4)
Niet blijven doen wat we altijd al deden, vereist ook nieuwe, circulaire ontwerpen van wat straks de 
tunnel in gaat. Het uitgangspunt/ontwerpprincipe daarvoor: remontabel, gezond en waardevol in 
plaats van afval, schadelijk en kostbaar. dit kan in samenwerking met Novenco (zij hebben al ervaring 
met refurbishing van ventilatoren) en Rijkswaterstaat (normering van de modellering).

Een andere actie is het toepassen van verschillende circulaire normen en leidraden voor een circulair 
productontwerp en daarmee de (on)mogelijkheden in de praktijk zichtbaar maken. Zoals de Leidraad 
circulair ontwerpen van CB’23, de modulaire filosofie van de NEN 2660 en het 'industrieel flexibel en 
demontabel' (Ifd) bouwen te gebruiken.

Het probleem dat wordt opgelost:
Er zijn nu wel diverse theorieën en bijna geen praktijkvoorbeelden. standaardiseren leidt ook naar 
verwachte info en terugvindbaarheid.

Deliverable 4:
Herontwerp tunnelventilator tot een circulaire ventilator inclusief aanbeveling.

ACTIE 5: VAN SLOPEN NAAR OOGSTEN (INFRA MINING) 
Welk ander gedrag is vereist om te kunnen oogsten en herbenutten? Circulair concreet maken, doen 
we door producten naar een beter R-niveau te tillen en kijkend naar de oogstkaarten, denken we onder 
andere aan ventilatoren, printplaten en kabels. Het traject ondersteunen met visuals waarmee onder 
andere de telbare producten/componenten/ grondstoffen, de massa (gewichten), de R-niveaus en de 
‘kan al wel/niet’-status gepresenteerd worden. dit is namelijk informatie die de oogstkaart vraagt en 
daarmee testen we gelijk de oogstkaart op toepasbaarheid. staat de gewenste informatie er wel of niet 
in? dit kan in samenwerking met de initiatiefnemers ofN, Rijkswaterstaat, In2Waste en Cetex.

Figuur 13 / Beelden uit de COB-zomersessies over circulaire tunnels. (Beeld: COB)



Pagina 38 van 42

dEEL E - ACtIEPLAN 2022-2025

Het probleem dat wordt opgelost:
urgentie tonen van een andere aanpak is nodig om te kunnen oogsten uit de renovatietunnels en geen 
niet-circulaire objecten/componenten bij renovatie te gebruiken.

Deliverable 5:
twee showcases #zodan! met de keten inclusief aanbeveling.

a. Printplaten uit renovatietunnels niet op e-wasteberg, maar herbestemmen.

b. kabels met pvc-mantel ophaspelen en herbestemmen.

ACTIE 6: TUNNELFOOTPRINT GEZONDER MAKEN
Ethisch vraagstuk: Wat te doen met de schadelijke grondstoffen in de tunnels? Weten we welke 
schadelijke stoffen er wel/niet op de REACH-lijst1 staan? Voor hergebruik aanbieden aan anderen en/
of onschadelijk maken en teruggeven aan wie? We gaan starten met wat we al weten en ontdekken wat 
we nog niet weten.

Het probleem dat wordt opgelost:
korte termijn: onvoldoende kennis van (on)gevaarlijke en (on)gezonde grondstoffen, zorgt ervoor 
dat we ook niet weten welke gezonde grondstoffen we juist in de keten willen hebben, zodat we daar 
vervolgens ook naar kunnen handelen.

Lange termijn: de (voor het leven) schadelijke grondstoffen de tunnelketen uit en de (voor het leven) 
gezonde grondstoffen de tunnelketen in. Hiermee een start maken met R1 (rethink) en R0 (refuse).

Deliverable 6:
a. overzicht van schadelijke stoffen (en hoeveel telbare componenten) er in de tunnels aanwezig 

zijn inclusief aanbeveling wat hiermee te doen.

b. overizicht van gezonde stoffen (en hoeveel telbare componenten) er in de tunnels aanwezig 
zijn inclusief aanbeveling wat hiermee te doen.

c. Bonus: overzicht van gezonde stoffen die nog niet eerder in tunnels zijn toegepast, inclusief 
aanbeveling wat hiermee te doen.

3.1.3 Leerdoel 4: proces
Wat voor andere spelregels zijn er nodig? Wat is de procesinnovatie van een Landelijke Circulaire 
tunnelstandaard? Voor 2022 formuleren we dat er een revisie nodig is van de Landelijke tunnel-
standaard op circulariteit.

ACTIE 7: EEN LANDELIJKE CIRCULAIRE TUNNELSTANDAARD
Een circulaire economie is ook een veiligheidsproject en daarom gaan we de Lts-spelregels challengen 
op circulariteit. de #zodan!-antwoorden vinden op de #hoedan?-vraag: “Als we dit circulaire product 
toepassen, mogen we dan afwijken van de Lts?” We willen kansen en conflicten van circulariteit in de 
Landelijke tunnelstandaard naar boven halen en daarmee de eerste stappen zetten naar een circulaire 
revisie van de Lts. Vereist om dit in samenwerking met techniek Nederland te doen.

Het probleem dat wordt opgelost:
Lts kent nu geen circulariteit.

Deliverable 7:
Aanbeveling voor LCts, inclusief showcase van een circulair product Lts-proof.

1 REACH is een verordening van de Europese Unie die in 2007 in werking is getreden, om de gezondheid van mens en milieu 
beter te beschermen tegen gevaren die van chemische stoffen uitgaan en om het concurrentievermogen van de chemische 
industrie in de EU te versterken
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3.2 Acties 2024-2025
Het vervolg zal #zodan!-antwoorden geven op de nu nog bestaande #hoedan?-vragen. Met de 
experimenten en onderzoeken in 2022-2023 zullen daadwerkelijk stappen gezet worden in infra 
mining. dit  handelen zal de deelnemers hebben geleerd hoe om te gaan met niet-weten en de 
leerervaringen en bijbehorende resultaten zullen ook ons wijzer over de toekomst hebben gemaakt. 
Vervolgens kunnen de volgende stappen worden bepaald in het maken van oogstkaarten, het oogsten 
van grondstoffen, het alleen gezonde stoffen in de keten hebben en het uitvoeren van demontage-
ontwerpen en remontageplannen.
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Bijlage A Transitiemodel Let's experience the 
future A

Figuur A / Proces van verificatie/validatie.

Figuur A.1 / LEF-transitiemodel. (Beeld: E. van Eijk en H.Hofman, 2018)
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Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat en ProRail 
willen al in 2030 circulair werken. Het COB-netwerk heeft onderzocht wat dat betekent 
voor tunnels. In de expeditie is specifiek gekeken naar het 'oogsten' van  tunneltechnische 
installaties en het hergebruiken van deze onderdelen.

Een circulaire economie betekent onder meer dat grondstoffen niet meer uit de aarde 
komen, maar uit, bijvoorbeeld,  infrastructurele werken. In een van de deelprojecten is een 
opzet gemaakt voor een 'oogstkaart' waarmee voor een tunnel de herbruikbare onderdelen 
in kaart gebracht worden. ook is geïnventariseerd wat de totale oogst uit tunnels zou 
kunnen zijn tot 2030. Hoe deze oogst ingezet kan worden, is uitgewerkt in het tweede 
deelproject. Als voorbeeld zijn hergebruikanalyses gemaakt voor camera's, ventilatoren en 
software. tot slot is in het derde deelproject de zakelijke kant belicht: in hoeverre loont 
het om tunneltechnische onderdelen te hergebruiken? Er is een aanzet gemaakt voor 
een businesscase met een toelichting op de verschillende parameters.

de drie deelprojecten ontmoetten en versterkten elkaar in intervisies om vier over-
koepelende deeldoelen te bereiken, die aansluiten bij de vier succesfactoren voor de 
transitie: willen we 1. in 2030 circulaire tunnels bereiken (visie), dan moeten we 
2. anders gaan doen (cultuur), 3. wat anders kunnen (techniek) en 4. andere 
spelregels hebben (proces). Het rapport beschrijft voor elk leerdoel de 
geleerde lessen en aanbevelingen. Aan de hand van de aanbevelingen is 
een actieplan gemaakt voor 2022-2025.

Expeditie circulaire 
tunnels
Concrete handvatten voor het oogsten van 
tunneltechnische onderdelen
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