
Tunnel-pizzaparty
27 september 2022

Welkom bij de tweede tunnel-pizzaparty

Karin de Haas & Gioffry Maduro



Programma tunnel-pizzaparty

• 09.00 - 12:00 Duurzaamheid 

• 12.00 - 13.00 Lunch, met het integrale 
verhaal over het Tunnelprogramma en 
terugkoppeling ochtenddeel en introductie 
middagdeel

• 13.00 – 17.00 Digitalisering

• 17.00 – 19.00 Lasagne



Ochtend programma tunnel-pizzaparty - 1

09.00 - 09.10 Opening door Karin de Haas en Gioffry Maduro

09.10 - 09.50 Presentatie deliverables 2022 

◦ Duurzaamheidsplan (Steven) – 6min

◦ Energiereductie (Johan & Peter) – 6min

◦ Verduurzaming tunnelverlichting (Dennis & Harry) - 6min

◦ Project Circulariteit (William, Willemijn, Alex & Gioffry) – 18min

09.50 - 10.05 Ik maak mijn pizzapunt!

10.05 - 10.35 Aan het werk richting 2025 (eerste sessie)

◦ circulariteit: circularitetten / maatregelencatalogus

◦ verduurzaming tunnelverlichting 

◦ energietransitie

◦ Duurzaamheidsplan / routekaart



Ochtend programma tunnel-pizzaparty - 2

10.35 - 10.50 PAUZE

10.50 - 11.15 Ter inspiratie: nieuwe duurzame ontwikkelingen binnen tunnels

◦ MKI voor TTI’s verkennen

◦ Energie opwekken & opslag bij tunnels

◦ Internationale tunnelontwikkelingen (WTC)

11.15 - 11.45  Aan het werk richting 2025 (2e sessie)

◦ circulariteit: circularitetten / maatregelencatalogus

◦ verduurzaming tunnelverlichting 

◦ energietransitie

◦ Duurzaamheidsplan / routekaart

11.45 - 12.00 Afronding

12.00 - 13.00 Lunch



Hoe zat het ook alweer in elkaar?



Hoe zat het ook alweer in elkaar?



Tunnelprogramma toegepast
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Waar staan we nu? 
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Ontwikkellijn Duurzaamheid
Duurzaam en toekomstbestendig

platform duurzaamheid

27 september 2022
Steven de Kruijf



Terugblik

27 september 2022

• SDG-doelen VN

• Rijksbrede doelen NL2015

• Diner van de ondergrond 

• Start platform duurzaamheid2019

• Maatregelen Energietransitie

• Expeditie Circulariteit

• SHA-Duurzaamheid
‘20-’22



Ontwikkellijn 
Duurzaamheid

Ontwikkellijn naar Future-Proof-Tunnels

10 jaar renovatie →

uitdaging, kans en 
versnelling 

• COB leerlijn voor constante 
ontwikkeling;

• Bieden kennis, tools en hulp; 

• Het COB is verbinder om opgedane 
ervaringen in projecten op te halen / 
te brengen. 
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Ontwikkellijnen 

Digitalisering 

& Civiel

Tunnel -

projecten

Ontwikkelingen in de

(bouw&infra) markt 

en daarbuiten



Doelen middellange termijn (2030)

Het COB stelt zich tot doel om kennis te ontwikkelen, verdiepen en verspreiden die
optimaal bijdraagt aan:

• In 2030 zijn gerenoveerde en nieuw gebouwde tunnels energieneutraal en is beheer
van tunnels gericht op lager energiegebruik door transitie.

• In 2030 is bij gerenoveerde tunnels ingezet op zoveel mogelijk hergebruik, zijn 
nieuwbouwtunnels toekomstbestendig en 100% herbruikbaar en is beheer van 
tunnels volledig circulair, met als doel om in 2030 nog maar 50% primaire 
bouwstoffen te gebruiken en de negatieve milieubelasting te verlagen.

• In 2030 bieden tunnels aantoonbaar oplossingen voor een klimaatbestendige en 
waterrobuuste inrichting. Door het juiste evenwicht tussen klimaatadaptatie en 
biodiversiteit zijn tunnels passend voor hun omgeving.
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Integrale aanpak door focus

27 september 2022

FOCUSMATRIX Renovatie Beheer Nieuwbouw

Energietransitie • Energiebelastende
installaties

• Emissievrij B&O
• Energieverbruik

• Energieneutraal
• Energiebehoefte

Circulariteit • Materiaaloogst
• Circulair ontwerp

• Ken-je-tunnel
• Verlengen levensduur

• Modulariteit
• Herbruikbaarheid

Tunnel in omgeving • Minimale schade
• Klimaatadaptatie

• Goede zorg assets
• Klimaatadaptatie

• Toekomstflexibel
• Passend in omgeving

In 2030 . . . . . . . is iedere 
gerenoveerde tunnel 
klaar voor de toekomst 
en voldoet aan 
duurzaamheidsdoelen. 

. . . is B&O gericht op 
verlengen levensduur 
en worden doelen 
maximaal ingevuld. 

. . . zijn nieuwe tunnels 
het voorbeeld van een 
duurzame aanpak. 
Iedere nieuwe tunnel 
is duurzamer dan de 
vorige. 



Roadmap

• Meting van status bestaande tunnels 

• Ontwikkeling van tools om te versnellen

• Verbinding om te leren van elkaar en implementatie mogelijk te maken

2022 – 2025

• Monitoring en rapportage van voortgang transitie

• Ontwikkeling van beheer & onderhoud om vanuit renovaties direct door te pakken

• Verbinding om kennisdeling en toepassing van maatregelen te versnellen

2026 – 2030

27 september 2022

(B)  

2019 - 2021  
Onderzoek 
bestaande 
situatie

(C) 

2022

Welke stappen zijn 
nodig

(D) 

2023-2028/2030 

Actie! uitvoering 
maatregelen

(A) 

2022 --> 2030 
Duidelijkheid 
over hoe een 
duurzame tunnel 
er uitziet

2019 2030

→ In de workshop meer over de mijlpalen van de 
Ontwikkellijn Duurzaamheid



@cob.nl



Optimalisatie tunnelverlichting

Harry de Haan
i.s.m. Dennis Makkus en Johan Naber
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Inhoudsopgave

▪ Addendum NSVV

▪ T1 Verlagen niveau van de basisverlichting

▪ In dag stand bij lange tunnels dimmen naar 50 %

▪ In nacht stand dimmen naar 1 cd/m2 

▪ T2 Verlagen niveau van de ingangsverlichting

▪ Mogelijk maken doormiddel van rijproef

25-11-2021 

COB

DGBNSVV
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T1 Verlagen niveau van de basisverlichting

In dag stand bij lange tunnels dimmen naar 50 %

◦ Handhaving van de adaptatiecurve

◦ Na 30 sec dimmen naar 3 cd/m2

In nacht stand dimmen naar 1 cd/m2

◦ Vanuit onderzoek naar verblinding van 
een tegenligger, met als doel verlagen OV 
verlichting. Kwam de vraag waarom 
eigenlijk? De Factor 2 tussen OV en 
Tunnelverlichting bij nacht. 

◦ Doelstelling is om een factor 1 aan te 
houden met als minimum van 1 cd/m2.

◦ Hiervoor zijn buitenlandse normen 
geraadpleegd en wordt er nog een test 
gedaan bij de Kiltunnel.

Verwachte besparing:
• Ca. 25 MWh/jr nachtverlichting 
• Ca. 50 MWh/jr dagverlichting



T2 Verlagen niveau van de ingangsverlichting

• Zorg dat de k-factor van de ingangsverlichting instelbaar is.

• Stel middels rijproeven in de tunnel vast of de k-factor van de ingangsverlichting kan 
worden verlaagd t.o.v. de waarde volgens de Richtlijn.

• Op termijn meer kennis en data over de k-factor:

◦ Beoordelingsmethode doorontwikkelen

◦ Beleving van de ingangszone

◦ Daardoor goede onderbouwde uitgangspunten, die verwerkt kunnen in de NSVV
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Vragen?



Welkom!
Peter Overduin

Johan Naber
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Pitch Energiereductie

• 1. Maatregelencatalogus energiereductie tunnels bestaat al aantal 
jaren en is een vrij volwassen product.

• 2. Is het meest bekeken document van het COB.

• 3. Maar wordt voortdurend verbeterd en ge-update.

Datum 



Wat is er gedaan?
Update februari 2022



Wat gaan we doen?
Update begin 2023



Voor verder praten: kom naar de workshop



Routekaart ‘3 bergtoppen’
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•30% minder primaire grondstoffen
•30% reductie milieu-impact (MKI)

•50% minder primaire grondstoffen
•50% reductie milieu-impact (MKI)

Volledig circulair:
• geen gebruik van primaire grondstoffen
• MKI = 0 

2025

2030

2050



2022-2023 2025 2030

Pilots hergebruik
- Praktijktesten innovaties in tunnels
- Platform/marktplaats voor uitwisseling 

materialen over organisatiegrenzen
Hergebruik is “nieuwe normaal” 

- Start MKI installaties
- Circulaire ontwerpen “Niet-Minder-Anders”
- Oogstkaart als basis voor ontwerp
- Groeiboek circulaire maatregelen

- Onderzoek wat al kan binnen 
regelgeving

- Circulaire LTS (incl. ‘snoeien’!)

- Oplossen belemmeringen wet- en regelgeving
- Normering voor toetsen 2e leven voor enkele 

(5?) objecten gereed
- Continue aanpassing LTS obv circulaire 

innovaties in projecten

- Normering voor toetsen 2e leven 
voor merendeel producten/ 
objecten gereed

- Alg. voorwaarden en regels 
voor platform en fonds 
beschikbaar

- Revolving fund voor circulariteit opgericht
- Handhaving
- Beschikbaarheid mag omlaag als levensduur 

verlengd wordt (financiële prikkel)

- Laatste aankopen primair materiaal voor tunnels
- Standaard circulair inkopen (circulair 

tunnelcontract)
- Financiering vanuit gebiedsontwikkeling

- Circulaire eisen in aanbesteding 
(basis: vrijkomend materiaal + 
losmaakbaarheid/modulariteit)

- Pilot MKI tunnelinstallaties

- Eisen MKI en circulariteit in aanbesteding 
zijn standaard (met goede monitoring/ 
handhaving)

- Start data-gedreven 
assetmanagement

- Standaardisatie
Onderhoud en hergebruik o.b.v. data

- Open format voor data-uitwisseling 
gereed

- Beheerders hebben circulaire data in 
systeem opgenomen  

Standaard een circulair ontwerp

Groeipad 
hergebruik 

Groeipad 
inkoop/markt

Groeipad 
ontwerp

Groeipad 
data

Groeipad 
wetten & 
regels

Groeipad 
financiering



Gezonde tunnelfootprint en infra-mining

• Eerste verkenning: welke schadelijke en schaarse stoffen kunnen in een tunnel 
aanwezig zijn?

• Wat betekent dit voor het waardebehoud?

• Aandachtspunten

◦ Bv: componenten met schadelijke stoffen niet hergebruiken (waardebehoud vs. gezondheid)

◦ Recyclebaarheid van metalen en kunststoffen (waardebehoud vs kosten)

◦ Modulariteit voor scheiden van grondstoffen einde levensduur

• Relatie met oogstkaart/ materialenpaspoort: vastleggen componenten en materialisatie
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Circulaire Maatregelencatalogus . . .

De catalogus bestaat uit 2 onderdelen

• KES Klimaat & Energie – Tunnels

• KES Circulaire Economie - Tunnels

• Voorbeeld:

donderdag 29 september 
2022

6 De techniek 
gerealiseerd binnen 
de scope van het 
project is voorbereid 
op een gewenst 
energieneutraal 
object in de 
toekomst.

De ambitie van RWS is om in 2030 
volledig energieneutraal te zijn.

Kleinschalige energieopwekking kan (binnen 
project gerealiseerd worden.

Doel van deze eis is dat de techniek ook 
voorbereid is op eventueel toekomstige 
grootschalige opwekking.

Verkenning, 
Planuitwerking, 
Onderhoud



De Groene Circulaire Kamer . . .

Na het totstandkomen van de 1ste concept maatregelen gaan we verdiepen om te zorgen dat de kapstok maatregelen 
ook vertaald worden naar tastbare maatregelen.

Met de Groen Circulaire Kamer gaan we samen met Techniek Nederland & de ketenpartners een proces inrichting 
samenstellen, waarin we samen de maatregelen gaan vormgeven. Met een samenstelling van diverse ketenpartners 
zullen we de ingebrachte maatregelen valideren en vastleggen zodat we allemaal hetzelfde einddoel nastreven.

Met de juiste samenstelling van ketenpartners zullen de maatregelen ook direct effect hebben op de uitvragen die op de 
markt gaan komen van de diverse opdrachtgevers. Een challenge van bijvoorbeeld de LTS is zeker aan de orde.
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Concept 

Maatregel

Groene Kamer Nieuwe Spelregels



Economische aspecten – de visie

• Zonder ambitie geen verandering!

• Tunnels zijn een ideale ‘microkosmos’ in de civiele wereld.

• Als we 20% bewegen dan komt de rest wel mee.
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Economische aspecten – de game

• 100% Circulariteit is onmogelijk.

• Maar we willen wel zo dicht mogelijk in de buurt komen.

• Minder waardevermindering

• Betere bekendheid met cruciale data

• Maximalisering verbinding

→ Een markt functioneert het best als iedereen toegang heeft tot alle relevante 
informatie, ook een circulaire markt.
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Economische aspecten – de businesscase

• De maatregelencatalogus krijgt een economische uitbreiding

• 20 technische maatregelen worden voorzien van een economisch perspectief, vanuit de 
businesscase opbrengsten uit 2021

◦ Wie is de eigenaar?

◦ Wie draagt de transactiekosten?

◦ Welke contractuele voorwaarden zijn relevant?
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Economische aspecten – digitalisering

• Welke verbanden kunnen worden gelegd met de businesscase digitalisering?

◦ Stakeholderanalyse

◦ Perspectieven in beeld

◦ Wederzijdse afstemming
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Ik maak mijn pizzapunt!

09.50 - 10.05 Ik maak mijn pizzapunt!

10.05 - 10.35 Aan het werk richting 2025 (eerste sessie)

◦ circulariteit: circularitetten / maatregelencatalogus

◦ verduurzaming tunnelverlichting 

◦ energietransitie

◦ Duurzaamheidsplan / routekaart



Einde pitches
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Aan het werk richting 2025 (eerste sessie)

10.05 - 10.35 Aan het werk richting 2025 (eerste sessie)

◦ Circulariteit: circularitetten / maatregelencatalogus

◦ Verduurzaming tunnelverlichting 

◦ Energietransitie

◦ Duurzaamheidsplan / routekaart

10.35 - 10.50 PAUZE
◦



Nieuwe duurzame ontwikkelingen

10.50 - 11.15 Ter inspiratie: nieuwe duurzame ontwikkelingen 

binnen tunnels

◦ MKI voor TTI’s verkennen

◦ Energie opwekken & opslag bij tunnels

◦ Internationale tunnelontwikkelingen (WTC)



Aan het werk richting 2025 (tweede sessie)

11.15 - 11.45  Aan het werk richting 2025 (2e sessie)

◦ circulariteit: circularitetten / maatregelencatalogus

◦ verduurzaming tunnelverlichting 

◦ energietransitie

◦ Duurzaamheidsplan / routekaart

11.45 - 12.00 Afronding

12.00 - 13.00 Lunch



Afronding tunnel-pizzaparty
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