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1. Renovatieopgave, kans op versnelling 

In 2019 heeft het COB het platform Duurzaamheid opgestart. Een belangrijke motivatie waren de 
doelen die, naar aanleiding van de sustainable development goals (VN-2015) door het Rijk op het 
gebied van duurzaamheid zijn vastgelegd voor 2030 en 2050. Bij het ontwikkelen en implementeren 
van deze doelen spelen veel partijen een rol, zoals de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstituten, 
werkgevers, platforms en netwerken. Iedereen kan invloed uitoefenen; als directeur, leidinggevende 
of werknemer, maar ook als consument en als individu. 
 
Het COB ziet gelegenheid om kansen te benutten. De grote tunnelrenovatieopgave van de komende 
tien jaar biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en de gewenste transitie te doorlopen. Als 
de duurzaamheidsdoelen worden afgezet tegen de renovatieopgave voor tunnels en de eisen die 
daaraan worden gesteld, is er geen andere optie dan nu handelen. De meeste tunnels hebben een 
levensduureis van vijftien jaar op installaties en vijftig tot honderd jaar op civiele constructies. Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat alles wat nu gedaan wordt en alle keuzes die de komende tien jaar 
tijdens de renovatieopgave worden gemaakt, direct effect hebben op de bijdrage van tunnels aan de 
rijksbrede duurzaamheidsambities voor 2030 en 2050. De huidige inzet op energiereductie en 
circulariteit in tunnels laten zien dat tunnelprojecten daar ruimte voor kunnen bieden, echter … 
 
… nu, drie jaar na het starten van het platform zijn de eerste renovaties een feit en een versnelde 
duurzame transitie lijkt er nog niet in te zitten. De grote renovatieopgave heeft als doel bestaande 
tunnels weer langjarig veilig en beschikbaar te maken. De kans om circulair en duurzaam te bouwen, 
beheren en renoveren met materialen, kennis en kunde uit ons eigen land en waar nodig uit Europa 
is wel voelbaar aanwezig. Dankzij het grote aantal tunnels en de diversiteit aan mogelijkheden is het 
nog steeds mogelijk op meerdere vlakken versnelling te creëren. 
 
Na een aantal losstaande duurzaamheidsprojecten bij het COB zetten wij in dit document de 
ontwikkellijn uit voor de komende tien jaar. Met de rijksbrede duurzaamheidsdoelen als leidraad, is 
een roadmap uitgewerkt die het COB volgt om daar waar de kansen zich voordoen, overheid en 
bedrijfsleven te ondersteunen naar een duurzame aanpak van het renovatieprogramma en 
nieuwbouwprojecten. Daarbij is onze ultieme ambitie om integraal succes te bereiken waar overheid 
en bedrijfsleven handen ineenslaan en samenwerken om iedere activiteit in renovatie, beheer en 
nieuwbouw altijd passend bij de duurzame doelen voor 2050 uit te vragen en te realiseren.  
 
Hoofdstuk 2 van dit document beschrijft de hoofddoelen van de ontwikkellijn Duurzaamheid. Omdat 
duurzaamheid van iedereen een bijdrage vraagt, wordt in hoofdstuk 3 toegelicht hoe wij een 
integrale aanpak van de uitdaging bereiken. Dit maakt dat de stappen in hoofdstuk 4 op een 
eenduidige wijze ingevuld kunnen worden. De concrete invulling van de ontwikkeling met 
werkpakketten staat centraal in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat in op de transitie en organisatie die 
nodig zijn om voortgang van de ontwikkellijn te bevorderen en te monitoren. Ten slotte geeft 
hoofdstuk 7 een conclusie die beschrijft hoe het COB de uitdaging van duurzame tunnels aanpakt. 
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2. Het COB-netwerk is intrinsiek gemotiveerd 

Op de website van het COB (www.cob.nl/duurzaamheid) staat over duurzaamheid:  
 
‘Deze ontwikkellijn richt zich op de waarde die een tunnel heeft voor een regio of stad. 
Door te kijken naar andere belangen dan alleen het mobiliteitsbelang, kan de (ervaring 
van) hinder afnemen. Vooralsnog richt deze ontwikkellijn zich op het belang van 
duurzaamheid. Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de 
integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen 
voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten 
als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met 
beschikbaarheid en betaalbaarheid.’ 

 
Deze tekst zegt veel over de veelzijdigheid van tunnels en het belang van een integrale aanpak om de 
waardevolle positie van tunnels in hun omgeving te behouden. Tegelijk geeft het, als je iets dieper 
kijkt, een beeld van de complexiteit van tunnels en waar deze allemaal aan dienen te voldoen. De 
tekst zegt echter niets over de duurzaamheidsaspecten die ingevuld moeten worden om een 
adaptieve tunnel te bouwen, in welke mate dit nodig is en hoe het COB dit zou moeten oppakken.  
 
Dit hoofdstuk geeft invulling aan de te bereiken doelen en de uitdaging die voor ons ligt. Het COB ziet 
zichzelf als stimulator voor koplopers en volgers, en tegelijkertijd als facilitator, om duurzame doelen 
te bereiken met het tunnelprogramma van de komende tien jaar.  
 

2.1 Een duurzame uitdaging 

Duurzame ontwikkeling is ‘een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de 
huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om 
economische, sociale en leefomgevingsbehoeften’. Zoals het expertteam voor de Rotterdamsebaan 
o.l.v. prof.dr.ir. Marcel Hertogh in 2014 al aangaf, is het bij de integrale visie op duurzaamheid 
belangrijk dat wordt ingegaan op zowel ontwerp-, bouw- als gebruiksfase, en rekening wordt 
gehouden met de manier waarop een duurzame tunnel zich tijdens het gebruik verder kan 
ontwikkelen. Een andere rode draad is het levenscyclusdenken. Dat is de uitdaging om over een 
onderhoudsopgave heen te kijken en het langetermijnbeheer en -onderhoud flexibel te beschouwen.  
 
Het expertteam heeft destijds negen duurzaamheidsaspecten bepaald: 
1. Functiecombinaties en flexibiliteit 
2. Landmark 
3. Maatschappelijke participatie en kennisborging 
4. Social fairness 
5. Geluid 
6. Luchtkwaliteit 
7. Natuurlijke inpassing 
8. Grondstoffengebruik 
9. Energie 
 
In de afgelopen jaren heeft het COB ervoor gekozen om eerst het aspect ‘energie’ en vervolgens 
‘grondstoffengebruik’ uit te werken. Dit heeft geresulteerd in onder andere de veel geraadpleegde 
Maatregelencatalogus energiereductie en de verkenning Expeditie circulariteit. Naast verdere 
uitwerking van deze aspecten zien we ook een versnelling op meerdere van de andere aspecten. 
‘Functiecombinaties en flexibiliteit’, ‘landmark’ en ‘natuurlijke inpassing’ hebben dusdanig veel 
raakvlakken dat wij deze tezamen beschouwen als ‘tunnel in zijn omgeving’. 

http://www.cob.nl/duurzaamheid
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Bij tunnels is het bereikbaar en beschikbaar houden essentieel voor de economische ontwikkeling van 
ons land. Dit maakt dat de meer duurzame aspecten vaak ondergeschikt zijn aan de economische, 
waarmee de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 en 2050 in gevaar kunnen komen. Een 
‘challenge’ tussen de economische en duurzame aspecten in relatie tot de impact op uitputting van de 
keten is op zijn plaats. Echter, het gelijkwaardig maken van deze aspecten is van nog meer waarde om 
de duurzame tunnel te realiseren.  
 
Daar staat tegenover dat tunnels in Nederland dusdanig verschillend zijn, dat een maatregel die goed 
werkt in de ene tunnel niet per se meerwaarde biedt in de andere tunnel. Alleen al het verschil tussen 
renovatie, beheer en nieuwbouw geeft verschillende inzichten. Daar waar een renovatieproject voor 
tachtig procent over installaties gaat, is een nieuwbouwproject toch voor een groot deel civieltechnisch 
werk. Het tussenliggende beheer heeft dan weer de uitdaging om de levensduur van de tunnel 
duurzaam te verlengen. Dit vraagt om een projectspecifieke aanpak met focus op generiek vastgestelde 
thema’s die voor ieder project weer opnieuw specifiek gemaakt moet worden.  
 
Deze duurzame uitdaging vraagt aan het COB om een programma dat antwoord geeft op de 
rijksbrede doelen, hulp biedt bij projectspecifieke uitdagingen en sturend is in de transitie naar 
toekomstbestendige – future proof – tunnels.  
 

2.2 Future proof tunnels 

Het eerder besproken tunnelprogramma is gericht op de ambitie om ‘future proof tunnels’ te 
realiseren. Ontwikkellijnen ‘Civiel anders (ver)bouwen’ en ‘Digitalisering’ leveren hier een belangrijke 
bijdrage aan. De ontwikkellijn ‘Waarde: Duurzaamheid’ richt zich op onderstaande drie rijksdoelen, 
die allemaal zorgen voor meerwaarde:  
 

• Nederland is klimaatneutraal in 2050 en heeft in 2030 de CO2-emissie met 55% teruggebracht. 
o Om hier invulling aan te geven, heeft Rijkswaterstaat zich tot doel gesteld om in 2030 

energieneutraal te zijn. Dit betekent: evenveel energie opwekken als verbruiken, volledig 
duurzaam. 

o Ook ProRail streeft naar een reductie van 55%, en wil daarnaast haar eigen energieverbruik 
met 30% reduceren en volledig duurzaam opwekken. 

o Andere overheden, zoals de gemeente Amsterdam hebben doelen van gelijke strekking. 
Amsterdam heeft wel recent haar reductiedoel voor 2030 bijgesteld naar 60%. 

o De marktpartijen die tot het COB-netwerk behoren, streven doelen na die invulling geven 
aan deze ambities. Meerdere marktpartijen streven bijvoorbeeld naar emissievrije realisatie 
van werken voor 2030.  

 

• Nederland is volledig circulair in 2050 en realiseert in 2030 50% minder primair 
grondstoffengebruik . 
o Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent: werken zonder afval te 

produceren. 
o ProRail stelt op haar website: ‘Onze doelstelling: in 2040/2050 is de belasting van het milieu 

door ons materiaalgebruik tot nul teruggebracht. Dat doen we door hergebruik van 
materialen te stimuleren en enkel schone grondstoffen te gebruiken. Hierbij werken we 
nauw samen met de markt en andere grote opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat’. 

o Andere overheden, zoals de gemeente Rotterdam hebben doelen van gelijke strekking. 
Rotterdam stelt: ‘In 2030 is circulariteit heel normaal en hebben we het gebruik van primaire 
grondstoffen gehalveerd’. 

o De marktpartijen die tot het COB-netwerk behoren, streven doelen na die invulling geven 
aan deze ambities. Meerdere marktpartijen streven bijvoorbeeld naar halvering van primaire 
bouwstoffen in 2030. Ontwikkelprogramma’s richten zich op toepassing van duurzame 
bouwstoffen. 
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• Nederland is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Ook moet ons land dan 
weerbaar zijn voor de gevolgen van extreem weer, zoals wateroverlast, droogte, hitte en 
overstromingen. 

o Rijkswaterstaat werkt ‘aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor 
volgende generaties’. 

o ProRail bezit zo’n 10.000 hectare grond. Op slechts de helft daarvan ligt spoor. De andere 
helft biedt dus kansen voor het versterken van natuur en het vergroten van de 
biodiversiteit. Dit doen zij door de natuur een integraal onderdeel van het werk te 
maken. 

o Voor andere overheden die vaak in een stedelijke omgeving acteren, is klimaatadaptatie 
een belangrijk onderwerp. Doelstellingen om in 2025 al klimaatadaptief te zijn, komen 
veel voor. 

o De marktpartijen die tot het COB-netwerk behoren, richten zich op de vraag van 
overheden. Zij ontwikkelen producten die bijdragen aan de doelstelling en helpen bij de 
ontwikkeling van meetmethoden voor klimaat en natuur.  

 

2.3 Doelen middellange termijn (2030) 

Als stimulator voor koplopers en volgers richt het COB zich op kennisontwikkeling, -verdieping en 
-verspreiding op het gebied van ontwerp, financiering, data, hergebruik, wetten en regels, en 
markt en inkoop. De volgende doelstellingen voor duurzaamheid op de middellange termijn 
(2030) zijn geformuleerd: 
 
1. In 2030 zijn gerenoveerde en nieuwgebouwde tunnels energieneutraal en is beheer van tunnels 

gericht op het verlagen van energiegebruik door transitie.  
 
2. In 2030 is bij gerenoveerde tunnels ingezet op zoveel mogelijk hergebruik, zijn nieuwbouwtunnels 

toekomstbestendig en volledig herbruikbaar en is beheer van tunnels volledig circulair, met als 
doel om in 2030 nog maar de helft primaire bouwstoffen te gebruiken en de milieubelasting te 
verlagen. 

 
3. In 2030 bieden tunnels aantoonbaar oplossingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste 

inrichting. Door het juiste evenwicht tussen klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn tunnels 
passend in hun omgeving. 
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3. Integraal kiezen 

De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt 
onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Balans is waar het om draait. Dit kan door de 
juiste keuzes te maken en focus aan te brengen op die aspecten waar meerwaarde behaald kan 
worden. Zo kan ieder project, of het nu om renovatie, beheer of nieuwbouw gaat, altijd bijdragen 
aan de duurzame hoofddoelen voor klimaat, energie, circulariteit of omgeving.  
 
Juist door de focus te leggen op het aspect waar de meeste impact behaald kan worden, draagt een 
tunnel bij duurzaamheidsdoelstellingen. Tegelijkertijd zorgt deze benadering voor ruimte om te 
leren. Iedere tunnel is anders, maar de oplossingen kunnen vaak met een (kleine) projectspecifieke 
aanpassing passend gemaakt worden. 
 
Focusmatrix: 

 Renovatie Beheer Nieuwbouw 

Energietransitie Energiebelastende installaties Emissievrij beheer, verlaging 
energieverbruik 

Koploper energietransitie 

Circulariteit Materiaaloogst, circulair 
ontwerp 

Ken-je-tunnel, verlengen 
levensduur 

Circulair ontwerp: 
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 beheer en ongerhoud 
gericht op verlengen 
levensduur en worden 
duurzaamheidsdoelen 
maximaal ingevuld. 

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

 
Het renovatieprogramma van de komende tien jaar biedt de uitdaging, maar ook de kans om 
versnelling te creëren en is voor het COB de plek om constant te blijven ontwikkelen en te leren. Wij 
doen dit door kennis, tools en hulp te bieden. Daarnaast is het COB de verbinder om opgedane 
ervaringen in projecten op te halen en op een eenvoudige wijze bij andere projecten te brengen.  
Maar niet alleen verbinding tussen tunnelprojecten is belangrijk. Ook intern bij het COB en extern ‘op 
de markt’ is verbinding essentieel om kennis op te doen en geïntegreerd de juiste keuzes te maken. 
 

 
 
  

Ontwikkellijnen Civiel en Digitalisering 

Ontwikkelingen in (bouw- 
en infra)markt en 

daarbuiten 

Tunnelprojecten 

Ontwikkellijn 
Duurzaamheid 
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4. Van gemotiveerd naar toegepast 

Toen in 2019 het platform Duurzaamheid werd opgestart, was het doel in eerste instantie om naast 
urgentiegevoel, ook bewustzijn en motivatie te ontwikkelen. Intussen is veel veranderd. De overheid 
en de markt zijn bewust. Partijen weten dat er ‘iets’ moet gebeuren en zijn vaak ook gemotiveerd om 
dat te doen, maar niet ten koste van alles. Een gepaste invulling in het hele pallet van eisen is 
gewenst. Daar precies is een rol voor het COB weggelegd.  
 
Met de doelen voor 2030 in gedachten (zie paragraaf 2.3), is een ontwikkellijn uitgewerkt, zie 
hoofdstuk 5. Hoe we tot deze ontwikkellijn zijn gekomen, leest u in dit hoofdstuk 4. Uitgangspunt is 
om in stappen te werken van een gemotiveerd netwerk naar toegepaste duurzaamheid in tunnels 
(van initiatief tot oplevering) in 2030. 
 

4.1 Ontwikkellijn, mijlpalen en groeipaden 

Om te komen tot een ontwikkellijn Duurzaamheid die het COB helpt om de einddoelen in 2030 te 
bereiken, maken we gebruik van de ‘golden circle’ van Simon Sinek, het ‘why-how-what’-principe. Dit 
model helpt organisaties hun missie te verwoorden en de strategie te bepalen. 
 
‘Why’ gaat over waarom een bepaald doel gesteld wordt. Waarom is het belangrijk en wat is de kern 
van het doel? Vervolgens denken we na over de manier waarop we dat doel willen bereiken: het 
‘how’ bepaalt welke stappen nodig zijn tussen nu en 2030. Ten slotte wordt ‘what’ ingevuld: welke 
activiteiten zijn nodig om de verschillende stappen in de ontwikkellijn te voltooien? 
 
De ontwikkellijn in dit document is de weergave van hetgeen het COB wil bereiken op het gebied van 
duurzaamheid. Om die reden beperkt de ontwikkellijn zich tot de hoofdprocessen (why?) en de 
instrumenten (how?). Aparte projectgroepen richten zich op de verschillende details van de 
ontwikkellijn en bepalen per jaar welke activiteiten (what?) nodig zijn om de tussenliggende 
mijlpalen te bereiken. De ontwikkellijn geeft richting aan de producten die opgeleverd moeten 
worden. De uitwerking vindt plaats door de projectteams. 
  
Schematisch is in de figuur hieronder weergegeven hoe de verschillende niveaus zich tot elkaar 
verhouden: 

 
 

Ontwikkellijn 

WHY? 
Geeft een compleet beeld van de 
hoofddoelen en -processen die 
invulling geven aan de 
duurzaamheidsambities van het 
COB-netwerk voor 2030 

Mijlpalen 

HOW? 
Op basis van vastgestelde 
tussenliggende (sub)doelen is 
bepaald welke stappen genomen 
moeten worden of welke 
instrumenten ontwikkeld moeten 
worden om een mijlpaal te 
bereiken. 

Groeipaden 

 

WHAT? 
De ontwikkeling naar het bereiken 
van doelstellingen kent veel 
invalshoeken. Door separate, 
maar geïntegreerde projectteams 
worden groeipaden ontwikkeld 
die de verschillende details van 
groeipaden in concrete 
activiteiten uiteenzetten.  
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4.2 Van eind naar begin 

De ontwikkellijn Duurzaamheid is gemaakt met het einddoel in gedachten: 
 

 
 
 
Omdat iedere tunnel anders is, is het de bedoeling dat de verschillende stappen op de verschillende 
niveaus ook nog invulling vanuit de praktijkprojecten zelf krijgen. Zoals in hoofdstuk 3 is toegelicht, 
vraagt een renovatietunnel een andere benadering dan een nieuwbouwtunnel. En ook een beheer-
en-onderhoudstraject in een tunnel heeft weer een andere focus. Het verschil tussen renoveren, 
beheren en nieuwbouwen zit hem in de snelheid en de mogelijkheid tot transitie. Met andere 
woorden: in de snelheid waarmee een duurzame aanpak geïntegreerd kan worden. De hoofddoelen 
blijven gelijk.  
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5. Drie werkpakketten en een levendig platform  

In dit hoofdstuk worden werkpakketten beschreven voor de drie doelstellingen. Tot en met 2025 is 
de ontwikkellijn in detail uitgewerkt, voor de tweede periode tot aan 2030 is alleen richting gegeven 
aan de doelen. In samenwerking met het COB-netwerk zijn in een lean-planningssessie de stappen 
bepaald. Dit hoofdstuk is een logische uitwerking van deze sessie, gecombineerd met inzichten en 
ervaringen van onze experts. Er kan worden geconcludeerd dat ontwikkelingen elkaar snel opvolgen 
of zelfs parallel plaatsvinden. Evengoed is geprobeerd om per jaar enige focus aan te brengen, zodat 
er een opvolgende ontwikkellijn ontstaat. 
 
Coördinator en bijeenkomsten 
Om de doelstelling te bereiken en te voorzien van draagvlak en input van alle duurzaamheidsdenkers 
in de sector heeft het COB een coördinator die zich richt op het levend en levendig houden van het 
onderwerp duurzaamheid binnen de ontwikkellijn en daarbuiten. Bovendien worden er twee tot vier 
keer per jaar brede bijeenkomsten georganiseerd waarin ruimte is voor inspiratie, netwerken en 
reviewen en sparren over de deliverables.  
 

5.1 Werkpakket Energietransitie 

Doelstelling energietransitie:  
In 2030 zijn gerenoveerde en nieuw gebouwde tunnels energieneutraal en is beheer van tunnels 
gericht op het verlagen van energiegebruik door transitie. 
 

 WHY HOW       WHAT (deliverables) 
  
  

  Hoofdproces Algemeen Technisch Juridisch Financieel Van energiereductie 
naar energietransitie 

 Businesscase Van 
maatregelencatalogus 
naar groeiboek  

< 2021 Onderzoek naar 
grootste 
milieubelasters 

Update 
Maatregelen 
catalogus 
energiereductie 

Uitvoeren 
lichtonderzoek  

    
 

  Maatregelencatalogus 
energiereductie versie 3 

2022 Vaststellen 
langjarige 
doelstelling 

  Vaststellen 
zwaartepuntanalyse 
grootste belasters 
 
Uitvoeren 
lichtonderzoek 

    Zwaartepuntanalyse 
grootste belasters  
  

 - 

2023 Ontwerpen voor 
impact 

Format 
energiepaspoort 
tunnels, 
uitproberen bij 2 of 
3 tunnels (incl. 
effect op kosten) 

Reductie top-5 
grootste belasters 
 
Uitvoeren 
lichtonderzoek  

Toetsing op 
belemmerende 
wet- en regelgeving 

  1. PvA reductie top-5 
grootste belasters  
 
2.Format 
energiepaspoort 
tunnels, uitproberen 
bij 2 of 3 tunnels 
(incl. effect op 
kosten) 
 
3. Aanpassen 
lichtnormering 
(NSVV) 

Adviesrapport 
energieopslag 
voor eigenaren 
tunnels (n.a.v. 
Asfinag, 
Oostenrijk) 

Maatregelencatalogus 
energiereductie versie 4 

2024 Energieverbruik in 
kaart 

COB brengt en 
haalt kennis en 
ervaring bij 
projecten  
(best practices) 

Ondersteuning bij het 
in kaart brengen 
energieverbruik 

  Businesscase op 
energietransitie 
uitwerken 

Energiepaspoort voor 
iedere tunnel 
beschikbaar voor 
toepassing 

Generiek 
adviesrapport 
businesscase 
energietransitie 

Groeiboek 
Duurzaamheid v1: 
update van 
energiereductie naar 
energietransitie + 
integratie in groeiboek 
Duurzaamheid  



Pagina 11 van 15 

 

2025 Doorpakken op 
energietransitie 

COB verbindt om 
kennis te delen en 
belemmeringen 
weg te nemen 

Delen van 
succesverhalen 

Bepaling van 
winnende en 
belemmerende 
factoren 

  1. Ontwerpaanpak 
op energietransitie 
tunnel.  
 
2.Verder detailleren 
plannen 2026-2030  
 
3.Organiseren 
hulpsessies, 
kennissessies, 
lezingen, etc.  

Businesscase 
energietransitie 
toegepast op 2 
projecten 

Groeiboek 
Duurzaamheid v2: 
update onderdeel 
energieverbruik en 
energietransitie 

2026 
- 
2029 

‘Aanjaagjaren’ 
integrale aanpak 

Tunnels leren van 
elkaar, iedere 
tunnel is 
duurzamer 

Beheer en onderhoud 
wordt ingezet om 
verbruik versneld te 
verlagen 

    Meting en rapport 
energietransitie 
tunnels en verlaging 
energieverbruik  

 Groeiboek v3-6: 
Duurzaamheid update 
onderdeel 
energieverbruik en 
energietransitie  

2030 Energieneutrale 
tunnel is de norm 

Tunnels maken 
transitie door van 
energieneutraal 
naar 
energieleverend 
voor omgeving 

Eerste off-grid 
tunnels zijn een feit 

Transitie naar 
energieleverantie 
voor omgeving 

Tunnels als 
systeem door 
energiebuffering
, warmteopslag 
ed. 

Plan van aanpak om 
rijksbrede doelen 
2050 te behalen 

  Groeiboek 
Duurzaamheid vs 7, 
update onderdeel 
energieverbruik en 
energietransitie 

 

5.2 Werkpakket Circulariteit 

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

 WHY HOW       WHAT (deliverables) 
  
  

  Hoofdproces Algemeen Technisch Juridisch Financieel Van altijd nieuw naar 
a priori circulair 

 Businesscase Van 
maatregelencatalogus 
naar groeiboek  

< 2021 Kennismaken met 
circulaire tunnel 

Zomersessies 
Circulaire tunnels 

Expeditie circulaire 
tunnels: oogstkaarten 

Expeditie circulaire 
tunnels: 
herbruikbaarheid 

Expeditie 
circulaire 
tunnels: 
businesscase 

Rapportage Expeditie 
circulaire tunnels 

    

2022 Bewustwording 
circulaire tunnels 

Routekaart 
Circulaire tunnels 

Eerste opzet 
maatregelcatalogus 
Circulaire tunnels 

Bestuurlijke 
bewustwording 

 
Groeipaden circulaire 
tunnels  
  

Kennissessies 
met bv. serious 
games 

Conceptversie 
Maatregelencatalogus 
circulaire tunnels met 20 
contractmaatregelen, 
oprichting Groene kamer  

2023 Ontwerpen voor 
impact 

Inzet van 
commissie van 
koplopers / first 
adapters om inzicht 
te krijgen of 
oplossingen op 
grote(re) schaal 
inpasbaar zijn. 

Ontwerpen o.b.v. 
circulaire principes 
(minder en 
demontabel)  

Knelpuntenanalyse 
normen en 
richtlijnen (bv. LTS) 

Kennisontwikkeli
ng 
milieubelasting 
(MKI) installaties 

Advies: inzet MKI 
voor 
tunnelinstallaties vs. 
schaarste benadering 
(bv. edelmetalen) 

Knelpuntenanaly
se normen en 
richtlijnen (bv. 
LTS). 

Maatregelencatalogus 
Circulaire tunnels versie 
1 met 20 technische 
maatregelen getoetst 
door de Groene kamer.  
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2024 Circulair doen! COB brengt en 
haalt kennis en 
ervaring bij 
projecten:  
delen van 
succesverhalen, 
organiseren 
hulpsessies, 
kennissessies, 
lezingen, etc. 

Stimuleren invoering 
van maatregelen in 
vele renovatie- en 
nieuwbouwprojecten 

Randvoorwaarden 
voor normering 
voor toetsen 
tweede leven voor 
enkele (5?) 
objecten uitwerken 
(wat is hiervoor 
technisch nodig?)  

Samenwerking 
met 
producenten 
installaties om 
rol in hergebruik 
concreet te 
maken 

Oogstkaart 
uitbreiden met 
(format inclusief data 
in beeld) materialen-
paspoort en 
uitproberen bij 2 tot 
3 tunnels (let op, niet 
opnieuw bedenken!)   

Adviesrapport 
Normering 
tweede leven 5 
objecten (ter 
toetsing 
aanbieden aan 
CROW, NEN, etc.) 

Groeiboek 
Duurzaamheid versie 2, 
update onderdeel 
circulariteit   

2025 30% minder 
primaire 
grondstoffen / 30% 
reductie 
milieuimpact (MKI) 

Eisen circulariteit in 
aanbesteding zijn 
standaard, met 
goede controle 

Registratie van 
materialen voor 
behoud voor de 
kringloop 

Wegnemen 
belemmeringen bij 
opdrachtgevers en 
in LTS 
(borgen in 
maatregelen-
catalogus) 

  1 
Materialenpaspoort 
voor iedere tunnel 
beschikbaar  
 
2 Verder detailleren 
plannen 2026-2030 

 Maatregelencatalogus 
circulariteit opgenomen 
in groeiboek 
Duurzaamheid versie 1 

2026 
- 
2029 

‘Aanjaagjaren’ 
integrale aanpak 

Tunnels leren van 
elkaar, iedere 
tunnel is 
circulairder. 
 
2029: Laatste 
aankopen primaire 
materialen voor 
tunnels 

Vrijkomende 
materialen krijgen 
tweede leven (evt. in 
andere tunnels) 

B&O wordt ingezet 
om kwaliteit 
hergebruikte 
objecten te 
monitoren 
(levensduurverlengi
ng) 

Ontwikkeling 
businesscase 
voor effectief 
herbruikbare 
objecten 

Meting en 
rapportage circulaire 
tunnels  

Businesscase 
herbruikbare 
objecten met 
behoud van 
materiaalwaarde. 
Doorontwikkeling 
normering 
tweede leven 
voor de meeste 
objecten/product
en Inclusief 
haalbaarheidson
derzoek 
installaties -as-
service 

Groeiboek 
Duurzaamheid v3-5, 
update onderdeel 
circulariteit   

2030 50% minder 
primaire 
grondstoffen / 50% 
reductie 
milieuimpact (MKI) 

Tunnelprojecten 
werken op basis 
van volledige 
circulariteit 

Maatregelen 
levensduur-
verlenging zijn basis 
van B&O 

  Eerste 
installaties -as-
service 
projecten 
worden 
opgeleverd 

Plan van aanpak om 
rijksbrede doelen 
2050 te behalen 

Principe 
installaties-as-
service wordt 
opgenomen in de 
Maatregelencatal
ogus/groeiboek 

Groeiboek 
Duurzaamheid versie 6, 
maatregelencatalogus 
volledig crculaire tunnels 

 

5.3 Werkpakket Tunnels in omgeving 

Doelstelling ‘Tunnel en omgeving’:  
In 2030 bieden tunnels aantoonbaar oplossingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste 
inrichting. Door het juiste evenwicht tussen klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn tunnels passend in 
hun omgeving. 
 

 WHY HOW       WHAT (deliverables) 
  
  

  Hoofdproces Algemeen Technisch Juridisch Financieel Van functioneel naar 
waardevol 

Opname in 
groeiboek 
Duurzaamheid 

 Businesscase 

< 2021         

2022 Vaststellen 
langjarige 
doelstelling 

Toevoegen kennis 
aan COB-platform 
Duurzaamheid op 
dit aspect 

      Oplevering plan 
inclusief 
werkpakketten  
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2023 Kennismaken met 
de doelstelling voor 
de tunnel in de 
omgeving 

Wat betekent een 
klimaatbestendige 
en waterrobuuste 
inrichting? En 
welke thema's 
behoren nog meer 
tot de omgeving? 

Wat is de status van 
onze tunnels in 
Nederland op dit 
gebied? 

 
Ontwikkelen 
kennisnetwerk 
op het gebied 
van klimaat en 
natuur. 

Rapport over 
haalbaarheid thema 
inclusief: Welke 
deelthema’s zijn van 
belang? Water (nat 
of droog), fijnstof, 
biodiversiteit en hoe 
meten we deze? Wat 
is de rol van het 
COB? 

 
 

2024 De norm stellen 
voor 
klimaatadaptatie 
en biodiversiteit 

Ontwikkelen 
meetmethode voor 
de tunnel en de 
omgeving 
(veerkracht) 

Relatie onderzoeken 
met andere 
ontwikkelingen COB 
en internationale 
ontwikkelingen  

    
 

Groeiboek versie 1: 
Maatregelencatalo
gus Tunnels 
waardevol in hun 
omgeving  

Verkenning bestaande 
meetmethodes en 
toepasbaarheid op 
tunnels en kiezen 
meetmethode 

2025 Actief op 
verbetering van 
inpassing 

Minimaliseren 
schade op 
omgeving 
(Advies: wat werkt 
wel/niet?) 

Oplossingen 
ontwikkelen 
verbeterde inpassing 
(borgen in 
maatregelen 
catalogus) 

    Meetmethode 
oefenen met 2 tot 3 
tunnels 

Groeiboek versie 2: 
Maatregelen-
catalogus 
klimaatadaptieve 
en biodiverse 
maatregelen 
tunnels 

Rapport over 
ervaringen hoe tunnels 
actief bijdragen aan de 
leefomgeving van 
tunnels. 

2026 
- 
2029 

‘Aanjaagjaren’ 
integrale aanpak 

Tunnels leren van 
elkaar, iedere 
tunnel is meer 
passend in de 
omgeving 

Beheer en onderhoud 
wordt ingezet om 
kwaliteitadaptatie te 
monitoren 

    Meting en 
rapportage 
klimaatadaptatie 
tunnels beschikbaar  

Groeiboek v3-4: 
Maatregelen-
catalogus 
klimaatadaptieve 
en biodiverse 
maatregelen 
tunnels 

  

2030 Tunnels bieden 
meerwaarde door 
inpassing in hun 
omgeving 

Eerste stappen om 
tunnels 
daadwerkelijk 
onderdeel van het 
systeem te maken 

Tunnels zijn 
waterrobuust en 
klimaat-bestendig 

    Plan van aanpak om 
rijksbrede doelen 
2050 te behalen 

Groeiboek versie 5: 
Maatregelen-
catalogus 
klimaatadaptieve 
en biodiverse 
maatregelen 
tunnels 
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6. Transitie en organisatie 

De ontwikkeling naar duurzame tunnels wordt via het COB ondersteund door de markt. De 
meerwaarde is dat door het uitgebreide netwerk van het COB wij deze markt ook inzetten bij de 
verduurzaming. Het COB werkt voor en met de markt aan de transitie.  
 
Tot aan 2030 is de transitie grofweg in twee trajecten te verdelen: 
 
2022- 2025: Leren en verbinden 
• Meting van status bestaande tunnels. 
• Ontwikkeling van tools om te versnellen. 
• Verbinding om te leren van elkaar en implementatie mogelijk te maken. 
 
2026- 2030: Toepassen en versnellen 
• Monitoring en rapportage van voortgang transitie. 
• Ontwikkeling van beheer en onderhoud om vanuit renovaties direct door te pakken in duurzame 

aanpak. 
• Verbinding om kennisdeling en toepassing van maatregelen te versnellen. 
 
Het COB zal zich hierop richten en ondersteuning bieden aan de markt om te versnellen, te 
monitoren en te rapporteren. 
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7. Samenvatting: duurzame inspiratie en versnelling 

Afgelopen jaren heeft het COB de duurzame ontwikkeling van tunnels verkend. Met de rijksbrede 
duurzaamheidsdoelen als einddoel is een ontwikkellijn Duurzaamheid uitgewerkt. Dit is de lijn die 
het COB volgt om daar waar de kansen zich voordoen overheid en bedrijfsleven te ondersteunen bij 
een duurzame aanpak van het renovatieprogramma en nieuwbouwprojecten. Daarbij is onze ultieme 
ambitie om integraal succes te bereiken waar overheid en bedrijfsleven handen ineenslaan en 
samenwerken om iedere activiteit in renovatie, beheer en nieuwbouw altijd passend bij de duurzame 
doelen voor 2050 uit te vragen en te realiseren. De nu ontwikkelde ontwikkellijn Duurzaamheid 
beperkt zich tot 2030. Een vervolg zal zich richten op de uiteindelijke doelen van 2050. 
 
Doel van de ontwikkellijn is om in stappen te werken van een gemotiveerd netwerk naar toegepaste 
duurzaamheid in tunnels in 2030. Het COB zet zich in door kennis, tools en hulp te bieden. Daarnaast 
is het COB de verbinder om opgedane ervaringen in projecten op te halen en op een eenvoudige 
wijze bij andere projecten te brengen en op die wijze versnelling te creëren. 
 
In lijn met de rijksbrede doelen voor duurzaamheid heeft het COB drie doelstellingen geformuleerd. 
Iedere stap in de ontwikkellijn moet bijdragen aan een van die doelstellingen: 
1. In 2030 zijn gerenoveerde en nieuwgebouwde tunnels energieneutraal en is beheer van tunnels 

gericht op het verlagen van energiegebruik door transitie.  
2. In 2030 is bij gerenoveerde tunnels ingezet op zoveel mogelijk hergebruik, zijn 

nieuwbouwtunnels toekomstbestendig en volledig herbruikbaar en is beheer van tunnels 
volledig circulair, met als doel om in 2030 nog maar de helft primaire bouwstoffen te gebruiken 
en de milieubelasting te verlagen. 

3. In 2030 bieden tunnels aantoonbaar oplossingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste 
inrichting. Door het juiste evenwicht tussen klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn tunnels 
passend in hun omgeving. 

 
De doelen worden haalbaar door de juiste keuzes te maken en focus aan te brengen op die aspecten 
waar meerwaarde behaald kan worden. Zo kan ieder project, of het nu om renovatie, beheer of 
nieuwbouw gaat, altijd bijdragen aan de duurzame hoofddoelen voor klimaat, energie, circulariteit of 
omgeving. 
 
De werkpakketten Energietransitie, Circulariteit en de Tunnel in zijn omgeving verlopen parallel en 
versterken elkaar. De basis is de ondersteuning van de markt, tunnel- en projectorganisaties, bedoeld 
om te inspireren en te versnellen. Rode draad is borging van kennis in maatregelencatalogi en 
businesscases. 
 


