
Energieopslag
Een energieopslagsysteem zorgt ervoor dat 

duurzame energieoverschotten niet verloren 
gaan. Bijvoorbeeld door de opslag van extra 

energie uit de zonnepanelen op zonnige dagen. 
De tunnel kan deze energie dan gebruiken op 

momenten waarop er een tekort is aan energie.

Gelijkstroom
Zonnepanelen leveren gelijkstroom en (tunnel)-
apparatuur werkt ook op gelijkstroom. Door gelijk-
stroom tussentijds niet om te zetten in wisselstroom 
zijn er minder ‘omzetters’ en dus minder onderdelen 
nodig. Ook gaat er minder energie verloren.
Dit werkt efficiënter, scheelt onderhoud en falen.

Digital Twin
De hele nog te bouwen tunnel wordt digitaal ontworpen, 
gebouwd en getest en vervolgens gemanaged in de 
beheer en onderhoudsfase. De digital twin is dus een 
digitale kopie. Deze technologie is cruciaal nu tunnelsyste-
men steeds complexer worden. Zo moet rekening worden 
gehouden met weersvoorspellingen om keuzes te maken 
in de energieopwekking en -opslag.

De Energieneutrale
tunnel

Nederland krijgt de eerste energieneutrale tunnel ter 
wereld. Deze wekt evenveel stroom op als hij verbruikt. 
Daarmee is de tijd waarin tunnels te boek staan als 
‘energieslurpers’ voorbij. Deze graphic toont welke 
innovatieve snufjes een tunnel energieneutraal maken.

Slimme lenzen op het tunneldak volgen de zon en vangen 
het licht op. Via glasvezels wordt dit zonlicht, zonder 

kwaliteitsverlies, tot 150 meter de tunnel in geleid. Op die 
manier brengt het Solar Optic Fiber systeem daglicht de 
tunnel in. Hoe feller het zonlicht rondom de tunnel is, hoe 

feller de ingangsverlichting moet branden om ‘een zwart gat 
effect’ te voorkomen als een automobilist de tunnel inrijdt. 

coating

Energiepaspoort
Een energiepaspoort onderzoekt 
op basis van data welke energie-
reducerende maatregelen het meeste 
effect hebben op een specifiek 
object. In het geval van de tunnel 
zijn maatregelen die het energiever-
bruik van verlichting terugbrengen 
bijvoorbeeld interessant, omdat 
daar veel energie naartoe gaat. 

Naast toepassingen op het gebied van duurzame energie 
en energiebesparing, speelt er nog iets anders op het 
gebied van duurzaamheid: circulariteit. Dit draait om het zo 
goed mogelijk omgaan met materialen en afval te 
voorkomen. Dat soort toepassingen zijn ook mogelijk in 
tunnelprojecten. Zo toont een materialenpaspoort welke 
materialen er in de tunnel zitten. Dit helpt om  hergebruik 
van grondstoffen te stimuleren. Modulair bouwen maakt het 
mogelijk om materialen en onderdelen los te maken, te 
repareren of elders in te zetten.

Croonwolter&dros past in verschillende projecten innovaties toe 
die tunnels energieneutraal maken. Een voorbeeld daarvan is de 
tunnel als onderdeel van de nieuwe rijksweg A16, tussen de A13 en 
A16. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt deze aangelegd door 
De Groene Boog, een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, 
Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.

innovatie op de A16 Rotterdam

Circulaire economie

“Technologie is een belangrijke katalysator voor
  duurzame ontwikkelingen, die bijdragen aan een
  duurzame samenleving.”

“Het mooie met een glasvezelsysteem
  is dat de intensiteit van het zonlicht
  in de tunnel zich automatisch aanpast
  aan de intensiteit van het zonlicht buiten.”

Onno Sminia
Innovatiemanager Croonwolter&dros

Piet-Jan Heijboer
Directievoorzitter Croonwolter&dros

De goedkoopste en milieuvriendelijk-
ste energie is de energie die je niet 
opwekt. Daarom gaat het in eerste 
instantie om energiebesparing. 
Vervolgens om maximaal gebruik-
maken van energie uit duurzame 
bronnen. Als dan nog steeds 
energie nodig is dan gaat het erom 
zo efficiënt mogelijk gebruik te 
maken van fossiele brandstoffen om 
in de resterende energiebehoefte 
te voorzien.

Trias Energetica

Meer informatie
www.change.inc/infra/
croonwolterdros-
rijkswaterstaat-tunnel

Lichter Asfalt
Net als de speciale coating op de tunnelmuren 

zorgt de toepassing van lichtgekleurd asfalt 
ervoor dat er minder verlichting nodig is. Dat 

komt doordat het asfalt het licht beter reflecteert.
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Energieopwekking
De eerste stap om een tunnel energieneutraal te 
maken is energiebesparing. Hoe minder energie
de tunnel gebruikt hoe beter. De tweede stap 
is hernieuwbare energie toe te passen. Dat kan 
bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen op
daken of lokale zonneparken. 

Daglicht in de tunnel 

Energieverbruik van 
verlichting terugbrengen
is prioriteit nummer één, 
omdat daar de meeste 
energie naartoe gaat. Een 
speciale coating op de 
tunnelmuren zorgt voor 
lichtreflectie waardoor er 
minder verlichting nodig is.

Bron: CroonWolter&Dros. Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan deze voorstelling van informatie.  Copyright 2021 Change.Inc.


