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Aanleiding 
Tunnels zijn grote energieverbruikers en vooral bij calamiteiten is het energieverbruik enorm. 
Het energiezuiniger maken van tunnels en de energietransitie in het algemeen, maken dat 
tunnelbeheerders in binnen- en buitenland op zoek zijn naar toekomstbestendige, flexibele en 
duurzame oplossingen. Vragen over de toepassing van noodstroomaggregaten op diesel, eigen 
opwek en buffering, dreigende instabiliteit van het energienet etc. lijken universeel.  
 
In Europa lopen momenteel een aantal onderzoeken in dit kader, of zijn zelfs al oplossingen 
geïmplementeerd. Eén van de vooroplopende partijen is het Oostenrijkse ASFinAG. ASFinAG is 
de ‘overheid NV’ voor  tolinning en wegbeheer van het Oostenrijkse hoofdwegennet en heeft 
beheer over circa 2200 kilometer snelweg en de bijbehorende kunstwerken.  
 
Het COB heeft contact met ASFinAG en op uitnodiging hebben vertegenwoordigers van diverse 
tunnelbeheerders in Europa er een werkbezoek afgelegd. Onder de vertegenwoordigers 
bevonden zich afgevaardigden van de gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat en het COB. 
 
Presentaties 
Het werkbezoek bestond uit twee sessies. In een eerste sessie op dinsdagmiddag 6 december 
zijn vier presentaties gegeven. Hierbij waren circa achttien geïnteresseerden fysiek aanwezig 
en een groep van circa dertig personen sloot digitaal aan.   
 
Presentatie ASFinAG 
In de eerste presentatie gaf ASFinAG een inkijk in hun zienswijze op energietransitie en 
netwerkrobuustheid. Mede vanuit de sterk gestegen energieprijzen en het risico op falen van 
het openbare energienet is men op zoek gegaan naar oplossingen. Eén van de oplossingen is 
gevonden in het in eigen beheer nemen van de energievoorziening van hun infrastructuur. Dat 
is voor een deel al gerealiseerd: een deel van de ringweg Wenen, inclusief een aantal tunnels 
en de verkeerscentrale, is al in eigen beheer genomen.  
 
Hier verbindt een eigen middenspanningskabel de diverse energieafnemers met elkaar en op 
diezelfde kabel is een aantal energiebronnen aangesloten. Naast een netaansluiting zijn 
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diverse velden met zonnepanelen, nog aanwezige noodstroomaggregaten, maar ook een 
batterij-energieopslag aangesloten. Een energiemanagementsysteem monitort en regelt vraag 
en aanbod. In de nabije toekomst worden meer objecten hierop aangesloten en worden meer 
duurzame energiebronnen en opslagsystemen gerealiseerd. In een verder stadium denkt men 
zelfs dat het mogelijk is om met eigen opwek en opslag ook energie te kunnen aanbieden aan 
derden of het openbare net, als deel van het kostendekkend maken van het systeem. 
 
Men denkt op deze wijze een “black-out resilience” te bewerkstelligen en dus de 
weerbaarheid van de vitale infrastructuur te vergroten in geval van grotere problemen met de 
energievoorziening. 
 
Op de weg hiernaar toe heeft men overigens ook de nodige vraagstukken gehad over de rol en 
doelstellingen van de infraprovider, de netbeheerders en mogelijk conflicterende belangen 
met energieproducenten. Ook het vraagstuk van de piekbelasting bij calamiteiten in een 
tunnel is hier actueel. Wat dat betreft waren de vraagstukken en uitdagingen vergelijkbaar met 
de situatie in Nederland. 
 
Presentatie Rijkswaterstaat 
In de tweede presentatie gaf Rijkswaterstaat aanwezigen inzicht in hun 
duurzaamheidsdoelstellingen. In grote lijnen zijn er drie stappen te onderscheiden. De eerste 
stap is het reduceren van de vraag naar energie (reductie en preventie). De tweede stap is het 
verschuiven van de energievraag van fossiel naar elektrisch en de derde stap is het duurzaam 
opwekken van de energie die dan toch nog nodig is.  
 
In de presentatie werden van elke stap aan aantal voorbeelden getoond. Bij de eerste stap: 
vijftig procent energiebesparing bij openbare verlichting en het reduceren van energieverbruik 
van tunnels en dan met name door middel van aanpassingen in de tunnelverlichting. Voor de 
tweede stap: het in gebruik nemen van een aantal multifunctioneel inzetbare elektrische 
vaartuigen, waardoor er ook minder gevaren hoeft te worden. En bij de derde stap: de 
zonnepanelen bij de Gaasperdammertunnel en het windmolenpark op de Maasvlakte. 
Vervolgens werd een doorkijk gegeven hoe Rijkswaterstaat met de op handen renovaties van 
de tunnels rondom Rotterdam wil omgaan met de thema’s energiereductie en energieopslag 
om de tunnels energieneutraal te krijgen. 
 
Presentatie Fehmarnbelt tunnel 
De derde presentatie ging over duurzaamheidsaspecten rondom de aanleg van de 
Fehmarnbelt tunnel en specifiek over de tunnelmoten fabriek in Rødbyhavn. Er is voor gekozen 
om de tunnel te realiseren met afzinkelementen. Van de elementen van elk 217 meter lang en 
breed genoeg voor een snelweg, vluchtwegen en een dubbele spoorbaan zullen er 79 (!) nodig 
zijn, die in een grote fabriekshal in vijf productielijnen ‘op de lopende band’ gebouwd worden. 
Daarnaast is er nog een productielijn van tien stuks veertig meter lange extra diepe elementen 
voor het huisvesten van installaties en vluchtruimtes.  
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Om bouwverkeer te verminderen is een haven gebouwd en worden materialen per schip 
aangevoerd. Voor de circa 1300 medewerkers is een speciaal dorp gebouwd, zodat er minder 
woon-werk verkeer is. Hierin is ook voorzien in diverse sociale activiteiten. Ook voor 
bouwtransport op het werk en op het water wordt gezocht naar zoveel mogelijk duurzame 
oplossingen. Zo is de fabriek, het dorp en alle benodigde voorzieningen geëlektrificeerd. De 
bouw van de tunnel is in 2021 gestart en de tunnel zal naar verwachting in 2029 in gebruik 
genomen worden. De fabriek wordt als de tunnel af is niet ontmanteld. In Denemarken zijn er 
meer plannen voor grote tunnels en mocht er iemand ondertussen nog een paar tunnelmoten 
nodig hebben, kunnen die nog in de fabriek geproduceerd worden.  
 
Een bijzonder aspect voor Denemarken: er wordt al zoveel energie duurzaam opgewekt, dat 
het energie besparen voor de duurzaamheidsdoelstelling eigenlijk niet meer de meeste 
aandacht vergt. Natuurlijk is er continue aandacht voor energiereductie, maar de focus gaat 
vooral naar CO2-reductie, leefomgeving en circulariteit door na te denken over bouwwijze, 
ontwerp en materiaal. 
 
Presentatie BASt 
De laatste presentatie werd gegeven door BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen). Dit 
onderzoeksinstituut heeft diverse studies uitgevoerd rondom energie-efficiënt (weg)transport, 
elektrificatie en energievoorziening van transportmiddelen. Om de diverse studies in de 
praktijk te kunnen testen heeft men onder meer de beschikking over een eigen stuk snelweg. 
 
Daarnaast, en in de presentatie nader toegelicht, voert men ook studies uit naar het gebruik 
van geothermie rondom tunnels. In een onderzoek wordt gekeken of de warmte die 
gewonnen kan worden uit een bergtunnel gebruikt kan worden om een nabij gelegen brug in 
de winter sneeuw en ijsvrij te houden, terwijl in de zomer juist warmte opgeslagen kan worden 
in de tunnel. Daarnaast lopen er onderzoeken bij een aantal andere tunnels om warmte-
energie te winnen uit lekwater om vervolgens te kunnen inzetten in nabij gelegen gebouwen, 
maar ook  als sneeuwbestrijding op wegvakken. 
 
Na de presentaties was er gelegenheid verder door te spreken over de inhoud van de 
presentaties. 
 
Locatiebezoek  
In de twee sessie van het werkbezoek, op woensdagochtend, is met de aanwezigen een aantal 
locaties in Wenen bezocht van het energiesysteem dat nu al operationeel is op een deel van de 
ringweg. Het eerste bezoek betrof een testlocatie van diverse opstellingen van zonnepanelen 
geïntegreerd in een geluidswal. In acht verschillende oplossingen wordt onderzocht welke 
opstelling de beste resultaten geeft. Niet alleen in opbrengst, maar ook op aspecten van 
opbouw, onderhoud en materiaalgebruik. Deels door panelen aanvullend op het aanwezige 
scherm te plaatsen, maar ook een aantal waarbij de panelen tevens het geluidsscherm zelf 
waren. Testresultaten over de proef van een jaar, komen binnenkort beschikbaar. Energie die 
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in de toekomst vrijkomt bij dit soort systemen, worden ook aangesloten op het eigen 
energiesysteem.  
 
Een tweede bezoek werd gebracht aan een van de velden van zonnepanelen geplaatst op het 
tunneldak. Opvallend aspect: bij de ingang van de tunnelbuis is een soort van daglichtovergang 
aangebracht door boven de tunnel ramen ‘op het noorden’ aan te brengen. Daglicht kan wel 
binnenvallen in de tunnel, maar dat kan geen direct zonlicht zijn. Op deze wijze kan men al 
aanzienlijk besparen op de ingangsverlichting. Omdat de raampartijen aan vervanging toe zijn 
werd er veel interesse getoond in de licht-over-fiber-oplossing van de Corbulotunnel. 
 
Hierna werd een bezoek gebracht aan de verkeerscentrale Wenen. In deze indrukwekkende 
centrale wordt het verkeer rondom de ring Wenen bediend en wordt toezicht gehouden over 
het hele weggennet van ASFinAG. Er wordt veel moderne technologie gebruikt en daarmee 
was ook het energieverbruik en de afhankelijkheid van noodstroomvoorzieningen hoog. Mede 
daarom is bij deze centrale ook de eerste energieopslag geplaatst. Vooralsnog met een 
capaciteit van circa 400kW/h, maar binnenkort wordt deze uitgebreid tot >1MW/h. 
 
Tijdens het bezoek is een presentatie gegeven over het onzichtbare deel van het 
energiesysteem. Langs, nu nog een deel van, de ringweg is een energiekabel aangelegd. Daar 
waar energie nodig is (verkeerscentrale, tunnels, verlichting, verkeerslichten), wordt het 
afgenomen van deze kabel. Daar waar energie beschikbaar is, wordt het aangeboden op 
diezelfde kabel. Een energiemanagement systeem monitort de vraag en het aanbod en stuurt 
indien nodig bij. 
 
Van alle aansluitpunten zijn naast de opbrengst en het verbruik ook gegevens beschikbaar over 
spanningskwaliteit en harmonische vervorming (een steeds groter wordend probleem). Het 
systeem is in staat om met de inzet van het accusysteem deze schadelijke effecten te 
compenseren. In de presentatie  van DHYBRID Power Systems uit München zijn tevens een 
aantal aspecten en mogelijkheden gepresenteerd en live getoond. Ook kon er in de 
verzamelde data gekeken worden en resultaten van de performance tot nu toe getoond. 
 
Op het terrein van de verkeerscentrale was nog een ander mooi voorbeeld van duurzaam 
denken te zien: een nieuwe circa dertig meter hoge opslagsilo met en een diameter van vijf 
meter voor strooimateriaal voor gladheidsbestrijding, bijna helemaal opgebouwd uit duurzaam 
verkregen hout. 
 
Na afloop werd door de aanwezigen geconcludeerd dat het een kort, maar wel zeer nuttig en 
leerzaam bezoek was wat zeker een vervolg zou moeten krijgen. De problematiek waar iedere 
individuele deelnemer mee te maken heeft, is zeker niet uniek en getoond is dat partijen 
elkaar kunnen helpen door ervaringen te delen en te bespreken. 
 
Mogelijk onderwerpen voor vervolg bijeenkomst(en)  
- Solar-over-Fiber in de Corbulotunnel,  
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- Het lichtontwerp en besturing van de tunnelverlichting en het DC-systeem van de 
Rottemerentunnel;  

- De verdergaande ontwikkelingen rondom energieopslag van tunnels in Rotterdam;  
- Inpassing windmolens Maasvlakte (evt. i.c.m. COB-tunneldag zomer 2023); 
- Oplossingen energiebesparing snelwegverlichting; 
- Verdere duurzame ontwikkelingen rondom ontwerp en bouw van de Fehmarnbelt 
tunnel. 
 
 


