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Voorwoord  

Trots! Dat is in één woord hoe we ons voelen. Wat een prachtige prestatie hebben we 

neergezet op de N329 bij Oss! Een prestatie van wereldformaat, en dat is niet overdreven.  

 

Inmiddels hebben we in het Informatiecentrum delegaties ontvangen van België tot Zambia, 

en van Denemarken tot aan Japan. Zij bewonderden de zonnebomen, PleasantPass en de 

Glowing Lines. En dan vertellen we vol trots dat de weg energieneutraal is gebouwd. Een 

knappe prestatie van aannemer ProN329 waarbij veel materiaal is hergebruikt en de CO2 

uitstoot zo veel mogelijk is verminderd en zelfs is gecompenseerd.  

Niet alleen het Informatiecentrum ontvangt geïnteresseerden van over de hele wereld. Ook 

de partijen die innovaties gerealiseerd hebben in de Weg van de Toekomst, worden interna-

tionaal ontvangen en erkend.  

 

De Weg van de Toekomst is een uniek technisch innovatieproject en heeft vooral op lokaal 

niveau een grote impact. Honderden scholieren uit de gemeente Oss hebben het Informatie-

centrum bezocht. Ze leerden hoe divers het begrip duurzaamheid is en op welke manieren er 

in het ontwerp en de uitvoering gewerkt is aan duurzaamheid. De prachtige ecologische 

berm, grote zonnebomen en de slimme verkeerslichten spreken bij scholieren en omwonen-

den tot de verbeelding en maken duurzaamheid echt zichtbaar.  

 

De samenwerking tussen bestuurders, de projectteamleden en de aannemerscombinatie 

ProN329, bestaande uit Ballast Nedam en Van Gelder, was bijzonder goed. Iedereen die aan 

het project heeft gewerkt, van projectmanager tot kraanmachinist, geeft aan dat dit één van 

de meest inspirerende en leuke projecten uit zijn of haar loopbaan is geweest. Daar zijn wij 

als bestuurders trots op. Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit 

succesvolle project.  

 

Tot slot willen we met deze publicatie de succesfactoren en leerpunten delen met andere 

opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector. Wie weet stelt het u in staat om een nog 

modernere, nieuwe Weg van de Toekomst te maken. Of om bijzondere maatregelen in onze 

Weg van de Toekomst tot hele gewone maatregelen voor duurzame infrastructuur te maken. 

Zo wordt de N329 een bron van kennis en inspiratie voor de sector.  

 

Veel succes met al uw duurzame en innovatieve infrastructuurprojecten! 

 

Jan van Loon, wethouder Oss 

Ruud van Heugten, gedeputeerde provincie Noord-Brabant  
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Managementsamenvatting 

In 2008 is besloten dat de reconstructie van de N329 bij Oss zou dienen als proeftuin voor de 

“Weg van de Toekomst” van de provincie Noord-Brabant. Vanaf dat moment werd alles in 

het werk gesteld om een bijzonder project te realiseren. En dat is gelukt. De provincie Noord-

Brabant en de gemeente Oss zijn met recht trots op de bereikte resultaten, die internationale 

belangstelling krijgen.  

In deze evaluatie is door middel van een bureaustudie en interviews onderzocht op welke 

wijze de ambities voor innovatie en duurzaamheid in het project ontwikkeld en gerealiseerd 

zijn. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies, succesfactoren en aanbevelingen.  

 

De belangrijkste conclusies zijn: 

- Met uitzondering van het duurzame tankstation is aan alle ambities voor de proeftuin 

Weg van de Toekomst van de provincie Noord-Brabant voldaan.  

- Veel van de kansrijke maatregelen die benoemd zijn in de ideeënfase zijn in het pro-

ject gerealiseerd. Dit is bereikt met de aanbesteding in combinatie met het Spoor 2 

budget voor extra projecten en innovaties.  

- De evaluaties van Cagerito en Movares wijzen uit dat er daadwerkelijk een toonaan-

gevend duurzame weg is gerealiseerd, waarin op alle relevante aspecten van duur-

zaamheid goede resultaten zijn bereikt, en waarbij de maatschappelijke baten hoger 

zijn dan de kosten. 

- Het EMVI criterium ‘Zichtbare Vernieuwing’ was doorslaggevend bij de aanbesteding. 

Aannemerscombinatie ProN329 heeft hiervoor de hoogste score bereikt door onder 

meer acht grote zonnebomen te realiseren, een hoog gewaardeerde vormgeving van 

de weg, middenberm en kunstwerken, en door Flow Man aan te bieden.  

- Het project is CO2 neutraal gebouwd. De projectleiders van de aannemers geven aan 

ook na afronding van dit project gebruik te maken van de opgedane kennis voor CO2 

besparing in de realisatie van projecten. 

 

De belangrijkste succesfactoren voor het project zijn: 

- Beperkte bestuurlijke complexiteit in combinatie met grote betrokkenheid en goede 

aansturing door de bestuurders. De bestuurders hadden gezamenlijke ambities, 

stuurden het projectbureau doelgericht aan en gaven mandaat en vertrouwen.  

- Open houding van het projectbureau naar marktpartijen, stakeholders en omwonen-

den in de initiatieffase, waardoor veel kansrijke ideeën ontstonden.  

- Open houding naar de vijf inschrijvers tijdens de aanbesteding, waarin zowel de op-

drachtgever als de inschrijvende partijen een leerproces doormaakten waarin geza-

menlijk helderheid gecreëerd werd in het meten en beoordelen van de EMVI-criteria. 

Dit gold vervolgens ook voor de realisatie: het projectbureau en ProN329 konden op 
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professionele wijze met elkaar in discussie over de interpretatie van het ontwerp en 

het contract en bij goede argumentatie werden aanpassingen op het contract toege-

staan.  

- Het plafondbedrag van de aanbesteding in combinatie met de gekozen EMVI criteria 

heeft ertoe geleid dat de inschrijvers tot het uiterste zijn gegaan in hun aanbiedingen 

en dat een inschrijving heeft gewonnen die zowel CO2 neutraal is gerealiseerd als ook 

veel zichtbare duurzame en innovatieve elementen heeft.  

- Door het vastleggen van Spoor 2 budget voor extra projecten en innovaties, ontstond 

ruimte voor enkele toonaangevende innovaties, waaronder de PleasantPass en de 

Glowing Lines. Het voordeel van deze organisatievorm was dat de risico’s voor op-

drachtgever en aannemer / realisatiepartij beperkt zijn. De Glowing Lines zijn als 

‘kunstproject’ gerealiseerd waardoor de ‘strenge’ wet- en regelgeving zoals deze voor 

infrastructuurprojecten geldt, beperkt van toepassing was.  

 

De belangrijkste leerpunten en aanbevelingen zijn: 

- Het is belangrijk om het begrip duurzaamheid in de initiatieffase steeds concreter te 

maken: welke aspecten van het begrip zijn voor het project relevant en kansrijk, en 

passen bij de ambities van de opdrachtgevende partij? Kies bijvoorbeeld eerst een 

aantal kansrijke en relevante thema’s, en beslis vervolgens hoe een marktconsultatie 

of aanbesteding ingericht kan worden om het optimale resultaat te bereiken. 

- Maak een overwogen keuze voor de organisatie van interactie, en de aanbestedings- 

en contractvorm. Wanneer je inschrijvers gelegenheid wilt geven om in een vertrou-

welijke setting hun ideeën te delen, dan is bijvoorbeeld een ‘concurrentiegerichte dia-

loog’ een geschikte organisatievorm. Een voordeel van een DBM contract is dat het 

de inschrijvers stimuleert om kansen voor duurzaam onderhoud in te brengen.  

- Formuleer EMVI criteria die marktpartijen uitdagen om een aanpak te bieden die 

verder gaat dan een traditionele werkwijze en waarbij de resultaten van de inschrij-

vingen onderscheidend te zijn. Als alle inschrijvende partijen op een criterium (zoals 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) gemakkelijk de hoogste score halen, dan 

is dat criterium niet van toegevoegde waarde.  

- Stel een Spoor 2 budget of ‘innovatiebudget’ vast voor het project waarmee buiten 

de aanbesteding om initiatieven voor innovatie kunnen worden gefinancierd. Dit kan 

bijvoorbeeld een onderzoeksexperiment zijn van een kennisinstelling of een test van 

een nieuwe technologie. Zo bied je met je project een platform voor innovatie, zonder 

dat je als opdrachtgever of opdrachtnemer hoge risico’s loopt.  

- Realiseer dat het bij innovaties ook fout kan gaan, en dat je als opdrachtgever hier 

een rol in hebt. Innovatie heeft consequenties heeft voor beheer: wie is waarvoor ver-

antwoordelijk, en is daar in de middelen voldoende rekening mee gehouden? 
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1 Inleiding 

In opdracht van het projectbureau en de stuurgroep van de reconstructie van de N329 – 

Weg van de Toekomst, is door Movares en Antea Group een projectevaluatie uitgevoerd. 

Deze evaluatie had als doel om de ervaringen van opdrachtgever, opdrachtnemer en enkele 

andere stakeholders met betrekking tot de realisatie van de Weg van de Toekomst te 

analyseren. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij de ontwikkeling van ambities op het 

gebied van innovatie en duurzaamheid en de wijze waarop deze gerealiseerd zijn. De 

bureaustudie, interviews en analyse om de evaluatie tot stand te brengen hebben plaatsge-

vonden in de periode september tot november 2014.  

 

We willen alle leden van het projectbureau en de geïnterviewden zoals vermeld in hoofd-

stuk 2, hartelijk danken voor hun bijdrage. Zonder hun medewerking en de prettige 

samenwerking was deze evaluatie niet tot stand gekomen.  

 

1.1 Aanleiding  

De reconstructie van de N329 stond al enkele jaren gepland als een verkeerskundige 

opgave om de veiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers te verbeteren. In 2008 is 

besloten de reconstructie in te zetten als een project voor de proeftuinen voor innovatie en 

duurzaamheid van de Provincie Noord-Brabant. Dit heeft geleid tot de naam “Weg van de 

Toekomst”. Door middel van een marktconsultatie en bijeenkomsten heeft de opdrachtge-

ver beoogd zoveel mogelijk innovaties in beeld te krijgen, om deze vervolgens in de 

aanbesteding te gebruiken als maatregel of als functionele eis. In 2013 is de vernieuwde, 

innovatieve en duurzame weg geopend en deze evaluatierapportage is één van de manie-

ren om alle ervaringen en lessen te delen.  

 

1.2 Doelstellingen en scope 

Het evaluatieonderzoek had twee doelstellingen: 

1. Het projectbureau kan door middel van het evaluatieonderzoek verantwoording 

afleggen aan de stuurgroep voor de invulling van de gestelde ambities op het ge-

bied van innovatie en duurzaamheid.  

2. Door middel van deze evaluatie kan het projectbureau de ervaringen en inzichten 

delen met de sector; eerst door middel van het slotsymposium en vervolgens door 

publicatie van de rapportage op de website.  
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De scope van deze evaluatie beperkte zich tot de procesmatige analyse van de verankering 

en realisatie van de ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. De verkeers-

kundige opgave is niet geëvalueerd. De evaluatie is kwalitatief van aard. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

De evaluatie beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: 

1. Op welke wijze is de ambitie voor innovatie en duurzaamheid geborgd in het 

projectproces van de Weg van de Toekomst? 

2. In welke mate voldoen de gerealiseerde maatregelen aan de ambities t.a.v. inno-

vatie en duurzaamheid zoals die in de initiatieffase geformuleerd zijn?  

3. Welke succesfactoren droegen bij aan de realisatie van de maatregelen voor in-

novatie en duurzaamheid?  

4. Welke leerervaringen zijn door de projectteamleden opgedaan, welke relevant 

zijn voor de sector? 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de aanpak van het onderzoek en de gebruikte methodieken 

beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van de bureaustudie weer. Hier wordt beschre-

ven hoe ambities voor innovatie en duurzaamheid verankerd zijn in de documenten en hoe 

deze definitie, of operationalisatie, zich verhoudt tot vorige fases. Informatie uit de inter-

views is gebruikt om te reflecteren op de bevindingen uit de bureaustudie. In hoofdstuk 4 

zijn de conclusies verwoord, aan de hand van inhoud, proces en samenwerking in de 

verschillende projectfasen. In dit hoofdstuk worden onderzoeksvragen 1 en 2 beantwoord. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de succesfactoren en 'lessons learned'. In dit hoofdstuk worden de 

onderzoeksvragen 3 en 4 beantwoord.  
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2 Methodiek 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze bureaustudie, de interviews en de analyse 

plaatsgevonden hebben.  

2.1 Aanpak van het onderzoek  

Om de vier onderzoeksvragen zoals geformuleerd in paragraaf 1.3 te beantwoorden, is het 

model in Figuur 1 gehanteerd. Een vergelijkbare afbeelding met de projectfasering, 

afkomstig van de provincie Noord-Brabant, is opgenomen in Bijlage 1.  

 

 
Figuur 1 Fasering Weg van de Toekomst 
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Dit model verbeeldt de fases van het project in chronologische volgorde van boven naar 

beneden. De grootte van de rode blokjes geeft de mate van innovatie en duurzaamheid aan 

in relatie tot de andere fases. Er zal onderzocht worden of de verwachting klopt dat in de 

overgang van de initiatieffase naar de aanbesteding, de ambities op het gebied van 

duurzaamheid worden ingeperkt. Ook zal onderzocht worden in hoeverre er weer maatre-

gelen aan het project toegevoegd worden na de gunning waardoor het duurzaamheidsge-

halte van het project als totaal weer toeneemt (onderzoeksvraag 2).  

2.2 Fase 1: bureaustudie 

De volgende documenten zijn geanalyseerd en vormen de uitgangspunten voor het 

bureauonderzoek: 

 Bestuursakkoord 2007 – 2011 provincie Noord-Brabant  

 Startnotitie Proeftuinen Programma Vertrouwen in Brabant  

 Intentieovereenkomst 

 Document “Maatregelen die deel uitmaken van de reconstructie van de N329 Weg 

van de Toekomst" opgesteld door KplusV  

 Ideeënboek  

 Aanbestedingsdocumenten opdrachtgever 

 Inschrijvingen van de vijf partijen voor de aanbesteding 

 Divers communicatiemateriaal beschikbaar op de website van de N329 

 Scriptie Nick Heister, Radboud Universiteit 

 Eindrapportage Duurzaamheid van Geert Verlind, Cagerito 

 Rapportage BREEAM-NL Infra evaluatie op duurzaamheid van Movares 

 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van Geert Verlind, Cagerito  

 

Voor ieder document van de bureaustudie zijn de volgende vragen beantwoord: 

1. Op welke wijze is in dit document duurzaamheid voor de Weg van de Toekomst 

gedefinieerd en hoe draagt het bij aan de realisatie van innovatie en duurzaamheid 

in de Weg van de Toekomst? 

2. Hoe verhoudt (duurzaamheid in) dit document zich tot de werkwijze en definiëring 

van duurzaamheid in de vorige processtap van het projectproces? 

3. Welke conclusies verbinden we aan deze inzichten? 

2.3 Fase 2: interviews  

Om niet alleen de visie van het projectbureau in de evaluatie naar voren te laten komen, 

maar ook de leerervaringen en adviezen vanuit de marktpartijen en stakeholders in de 

evaluatie te betrekken, zijn de volgende personen geselecteerd voor een interview voor de 

evaluatie. Ieder interview heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van twee onderzoekers. 
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Eén van de onderzoekers was gespreksleider en de andere maakte aantekeningen en een 

verslag. De geïnterviewden staan in chronologische volgorde vermeld.  

 

Geïnterviewde Organisatie en functie 

Carla Vosmaer Projectbureau N329, Movares, projectbeheerser 

Patrick Megens Projectbureau N329, gemeente Oss, technisch projectleider 

Hein van Dommelen en  

Rik van der Laan 
ProN329, Ballast Nedam, projectleiders Engineering en Kunstwerken 

Martin Eijkelhof Provincie Noord-Brabant, programmamanager proeftuinen 

Linda de Klein 
Projectbureau N329, provincie Noord-Brabant, projectleider Weg van 

de Toekomst 

Leo de Hoogt Projectbureau N329, gemeente Oss, projectmanager 

Geertjan Muijs Projectbureau N329, contractmanager, Oranjewoud / Antea Group 

Frans Paap ProN329, Ballast Nedam, projectmanager 

Geert Verlind Cagerito, zelfstandig adviseur duurzaamheid 

Jan van Loon Gemeente Oss, wethouder 

Rutger Leijser en 

Ronald Dubbink 
ProN329, Van Gelder, projectleiders Wegen en Installaties 

Tabel 1 Geïnterviewde personen 

 

De volgende vragen werden in ieder interview gesteld: 

1. Hoe heeft u het project ervaren en hoe ziet u uw eigen rol in de totstandkoming van 

het eindresultaat? Waar bent u trots op?  

2. Wat is uw overall beeld t.a.v. het duurzaamheidsniveau van de weg, vergeleken met 

de oorspronkelijke ambities? 

3. Tijdens onze bureaustudie zijn we tot de volgende inzichten gekomen (…). Wat vindt 

u hiervan?  

4. Welke situaties zijn opgetreden waarin duurzaamheid onder druk kwam te staan en 

wat is er toen gebeurd?  

5. Welke kansen voor extra duurzaamheid zijn voorgekomen en wat is daarmee ge-

beurd? 

6. Hoe beschouwt u de samenwerking met de andere partijen in het algemeen, en 

specifiek in relatie tot het bereiken van duurzame eindresultaten?  

7. Wat zijn voor u de succesfactoren voor innovatie en duurzaamheid voor de Weg van 

de Toekomst? 

8. Wat zijn voor u de lessons learned en verbeterpunten voor innovatie en duurzaam-

heid voor de Weg van de Toekomst? Welke adviezen zou u willen meegeven aan 

opdrachtgevers en opdrachtnemers van wegenprojecten? 
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2.4 Fase 3: analyse van resultaten  

De informatie en bevindingen uit de bureaustudie zijn verwoord en steeds aangevuld met 

inzichten vanuit de interviews. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van hoofdstuk 3. 

Vervolgens zijn de onderzoekers bij elkaar gekomen en hebben ze hun bevindingen uit de 

bureaustudie en de interviews gedeeld. Door verschillende bevindingen met elkaar te 

verbinden en deze te onderbouwen met concrete voorbeelden, zijn de conclusies, succes-

factoren een ‘lessons learned’ benoemd. Deze conclusies zijn besproken met de opdracht-

gevers, Leo de Hoogt en Patrick Megens, en verder aangescherpt.  

 

De resultaten zijn verwerkt in powerpointslides met de eindconclusies, die op 26 november 

2014 zijn gepresenteerd tijdens het slotsymposium van de Weg van de Toekomst. Ook zijn 

workshops georganiseerd tijdens het slotsymposium om te onderzoeken of de bevindingen 

door de aanwezigen toegepast kunnen worden in hun projecten of organisatie. Het verslag 

van deze workshops is toegevoegd in Bijlage 5.  
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3 Analyse per projectfase 

De indeling van dit hoofdstuk volgt in chronologische volgorde het projectproces: van de 

bestuursovereenkomst van de provincie Noord-Brabant uit 2007, tot en met de resultaten 

van de MKBA uit april 2014. Per projectfase wordt beschreven hoe innovatie en duurzaam-

heid verankerd waren en hoe die definitie, of operationalisatie zich verhoudt tot de vorige 

en volgende fases.  

 

Voor iedere projectfase worden de volgende vragen beantwoord: 

1. Op welke wijze is in de documentatie innovatie en duurzaamheid voor de Weg 

van de Toekomst gedefinieerd en hoe draagt het bij aan het proces voor de rea-

lisatie van innovatie en duurzaamheid? 

2. Hoe verhoudt (duurzaamheid in) dit document zich tot de werkwijze en definië-

ring van duurzaamheid in de vorige en volgende processtap van het projectpro-

ces? 

3. Welke conclusies verbinden we aan deze inzichten? 

 

De antwoorden op deze vragen zijn tot stand gekomen door de bureaustudie in combinatie 

met aanvullende inzichten uit de interviews. In dit hoofdstuk staan de antwoorden op de 

derde vraag steeds weergegeven in het rode kader “Bevindingen onderzoekers”. 

 

3.1 Verkeerskundige opgave (periode voor 2007) 

Voorafgaand aan de periode waarin de ambities ten aanzien van innovatie en duurzaam-

heid voor de N329 werden toegevoegd, was de reconstructie van de N329 nabij Oss vooral 

een traditionele, verkeerskundige opgave. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss 

waren beiden al als opdrachtgever verbonden aan het project. De evaluatie richt zich niet 

op de activiteiten in deze fase. Vast staat wel dat duurzaamheid en innovatie nog niet 

vastgelegd waren als ambitie voor het project.  

 

 

 

 

Bevindingen onderzoekers: 

 Innovatie en duurzaamheid waren geen onderdeel van het project voordat de 

proeftuin “Weg van de Toekomst” werd geïnitieerd.  
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3.2 Bestuursakkoord provincie Noord-Brabant (april 2007) 

In de totstandkoming van het bestuursakkoord “Vertrouwen in Brabant” van de Provincie 

Noord-Brabant werden de proeftuinen geïnitieerd als experimenteerruimte en katalysator 

voor innovatie en duurzaamheid in de provincie. In het bestuursakkoord zoals ondertekend 

in april 2007, kort na de verkiezingen, kwamen de zes proeftuinen nog niet specifiek aan de 

orde. Wel werden veel ambities op het gebied van duurzaamheid uitgesproken en stonden 

op meerdere plekken in het bestuursakkoord ambities om experimenteerruimte te creëren.  

 

 

 

3.3 Zes proeftuinen (april 2007 – juni 2008) 

Na ondertekening door alle coalitiepartijen van het bestuursakkoord in april 2007, kon de 

provincie Noord-Brabant aan de slag met de uitwerking van het akkoord. In deze uitwer-

kingsperiode zijn door de provincie Noord-Brabant zes locaties voor proeftuinen voor 

innovatie en duurzaamheid benoemd: drie woonwijken (in Helmond, Roosendaal en 

Heusden), één bedrijventerrein (Moerdijk), één veehouderijproject en de N329 als locatie 

voor de proeftuin “Weg van de Toekomst”.  

 

In de interne notitie “Startnotitie Proeftuinen Programma Vertrouwen in Brabant” van 22 

mei 2008 staan de onderstaande fragmenten opgenomen over de uitgangspunten voor de 

proeftuinen en de selectie van de N329 voor de proeftuin ‘wegen en infrastructuur’:  

 

 

 

Bevindingen onderzoekers: 

 In het bestuursakkoord “Vertrouwen in Brabant”, dat kort na de verkiezingen in 

april 2007 werd ondertekend, kwamen in verschillende hoofdstukken ambities 

op het gebied van duurzaamheid aan de orde. De zes proeftuinen stonden nog 

niet als dusdanig benoemd. 
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Figuur 2 Fragmenten uit startnotitie proeftuinen provincie Noord-Brabant (22 mei 2008) 

 

Een interne evaluatie van de proeftuinen door de provincie Noord-Brabant uit 2011 wijst uit 

dat de Weg van de Toekomst de meest succesvolle proeftuin is geweest (bron: Martin 

Eijkelhof). Bij de Weg van de Toekomst heeft de meeste zichtbare innovatie plaatsgevonden 

en dit project staat nationaal en internationaal in de belangstelling. Martin Eijkelhof gaf aan 

dat een belangrijk verschil in de mate van succes in vergelijking met de andere vijf proeftui-

nen was, dat de provincie op een wegproject meer invloed kan uitoefenen dan bijvoorbeeld 

in de ontwikkeling van een woonwijk.  

 

Martin Eijkelhof geeft aan dat bij het maken van de keuze welk wegproject in de provincie 

Noord-Brabant de Weg van de Toekomst mocht worden, verschillende factoren een rol 

speelden, waaronder: 

 Planning: het project moest voldoende in de startblokken staan en relatief snel ge-

realiseerd kunnen worden, maar met voldoende tijd om in de aanbesteding tot in-

bedding van criteria voor innovatie en duurzaamheid te komen; 

 Draagvlak bij betrokken bestuurders: de medeopdrachtgevers moeten achter de 

ambities van de provincie staan en zelf ook meefinancieren; 

 Complexiteit van het project: een beperkte groep medeopdrachtgevers (bij voorkeur 

één gemeente) en niet te veel weerstand of andere oorzaken voor mogelijke pro-

blemen bij betrokken partijen, zijn wenselijk.  

 

De N329 paste het beste in dit kader en bleek een zeer geschikt project voor de proeftuin.  
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3.4 Intentieverklaring (13 juni 2008) 

Toen de N329 werd gekozen voor de proeftuin “Weg van de Toekomst”, werd de samen-

werking verder uitgewerkt en vastgelegd in de intentieverklaring. In deze intentieverklaring 

van 13 juni 2008 van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss staan over duur-

zaamheid de volgende twee zinsnedes opgenomen: 

 

Op pagina 2: “overwegende dat […] de provincie en de gemeente in het kader van de uitwerking van 

het bestuursakkoord “Investeren in Brabant” 2007 – 2011 voor de proeftuin “Weg van de Toekomst” 

onderzoeken welke duurzame keuzes mogelijk zijn op het gebied van wegontwerp, energie, grondstof-

fen, recycling en beheer” 

 

Op pagina 3: “De N329 is binnen de provincie in het kader van de uitwerking van het bestuursakkoord 

“Investeren in Brabant” uitverkoren als proeftuin “Weg van de Toekomst”. Bij de verdere uitwerking van 

de plannen zal nader worden bezien wat voor consequenties dit heeft binnen het project. Het gaat 

hierbij niet alleen om het verbeteren van de infrastructuur, maar ook om sociale, culturele en ecologi-

sche kwaliteiten op en rond de weg.” 

 

 

Bevindingen onderzoekers:  

 In de intentieverklaring staat benoemd dat voor de proeftuin duurzaamheid 

onderzocht dient te worden welke duurzame keuzes mogelijk zijn op het gebied 

van wegontwerp, energie, grondstoffen, recycling en beheer, en dat ook sociale, 

culturele en ecologische kwaliteit op en rond de weg belangrijk is. Dit geeft vol-

doende richting aan de wijze waarop duurzaamheid geïnterpreteerd dient te 

worden, zonder dat creativiteit verloren gaat in deze vroege fase van het project.  

 Zichtbare innovatie als element van duurzaamheid is nog niet als zodanig be-

noemd in de intentieovereenkomst. 

Bevindingen onderzoekers: 

 Het kiezen van een project voor een proeftuin op basis van criteria op het ge-

bied van planning, bestuurlijk draagvlak en beperkte complexiteit vergroten de 

kans op een succesvol innovatief project. 

 Naast duurzaamheid is ook zichtbaarheid voor de weggebruiker een ambitie van 

de provincie. 

 Het verbinden van (verkeerskundige) ambities van de gemeente en (duurzame) 

ambities van de provincie leidde tot een win-win situatie. De samenwerking tus-

sen bestuurders was er op gericht om beide ambities te realiseren. 
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3.5 Marktconsultatie (eind 2008) 

Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst is het projectbureau op zoek gegaan 

naar innovatieve ideeën in de markt. Het bureau KplusV organisatieadvies heeft het 

projectbureau hierin begeleid. De marktconsultatie bestond uit twee inventarisatiefases: 

1. Inventarisatie van ideeën bij wegenbouwers en ingenieursbureaus. Deze inventarisa-

tie leidde tot 23 fact sheets van concrete, mogelijke maatregelen. 

2. Aanvullende activiteiten met een brede groep participanten voor het verzamelen 

van meer ideeën.  

 

In de eerste inventarisatiefase zijn websites van de belangrijkste wegenbouwers en ingeni-

eursbureaus geraadpleegd en is een groot aantal gesprekken met marktpartijen gevoerd. 

Daarnaast zijn oproepen uitgegaan via vakbladen om ideeën aan te leveren en is gebruik 

gemaakt van eerdere ideeoverzichten van Rijkswaterstaat (bron: Ideeënboek, 2009). De 

eerste inventarisatieronde leverde 23 concrete ideeën op, samengevat in 23 fact sheets in 

de publicatie “Weg van de Toekomst; Maatregelen die onderdeel uitmaken van de duurza-

me reconstructie van de N329”, uitgegeven op 23 december 2008, onder begeleiding van 

KplusV. Deze 23 ideeën zijn: 

 

Tabel 2 Output marktconsultatie: 23 ideeën 

Ecologie
1
 Hergebruik en materia-

len 

Functionaliteit en 

geluid 

Energie Mobiliteit 

Faunapassages Toepassing van 

betongranulaat in 

kunstwerken 

Verdiept 

wegtracé 

Lage tempera-

tuur asfalt 

Actieve 

wegmarkering 

Wildspiegels Toepassing van 

hergebruikte bouwstof-

fen in de asfaltverhar-

ding 

Geluidsreduce-

rende (dunne) 

deklaag 

LED-

verlichting 

Dynamisch 

Verkeer 

Management 

Ecologisch 

bermbeheer 

Toepassing van 

hergebruikte bouwstof-

fen in de wegfundering 

Geluidswallen Kleinschalige 

windturbines 

 

Groene 

afvangers 

luchtveront-

reiniging 

Gebruik van duurzaam 

hout 

Versterkte 

wegconstructie 

Netgekoppelde 

PV-systemen 

 

Omgeving en 

toekomstbe-

stendigheid 

Grondwaterinfil-

tratie van 

regenwater 

Hergebruik van 

vrijkomend materiaal 

Leidingstraat Warmtecollec-

tor in asfalt 

Hoogwaardige 

beeldkwaliteit 

 

                                                 
1
 De onderzoekers hebben de thematische verdeling in kleuren aangebracht, welke ook verder in dit document terugkomt.  
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Vanuit deze marktconsultatie is voor zes maatregelen die voldoende rijp waren en pasten in 

de N329, aan Arcadis gevraagd om deze een plaats te geven in het wegontwerp. Het gaat 

om deze zes maatregelen: 

1. Het maken van een duurzaam verlichtingsplan;  

2. Een energieneutrale exploitatie van de weg;  

3. Het toepassen van groene afvangers voor fijn stof en NOx;  

4. Het uitwerken van verschillende wegconstructies, waarvan één met de opwekking 

van energie uit asfalt;  

5. Maatregelen op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement;  

6. Aanvullende faunavoorzieningen.  

 

Vijf van de zes ideeën stonden in (min of meer) gelijke bewoordingen bij de 23 fact sheets. 

Deze zijn in de tabel met de 23 ideeën dik gedrukt. Het idee “energieneutrale exploitatie 

van de weg” stond niet bij de 23 fact sheets genoemd.  

 

Reflectie op de marktconsultatie 

Hoewel de 23 ideeën en de zes maatregelen die in het ontwerp verwerkt konden worden, 

interessant waren, heeft het projectbureau in overleg met de bestuurders besloten om meer 

activiteiten te organiseren om aanvullende ideeën voor de Weg van de Toekomst te 

verzamelen. Verschillende betrokkenen gaven in de interviews aan dat zij de maatregelen 

die tijdens de marktconsultatie naar voren kwamen onvoldoende innovatief vonden. Het 

eindresultaat zou geen daadwerkelijke Weg van de Toekomst worden, maar een weg die 

een aantal nieuwe technieken en mogelijkheden combineert. Ze hadden het gevoel dat de 

“aannemers de kaarten op hun borst hielden” en andere marktpartijen niet wilden laten 

weten wat ze werkelijk in huis hadden, om zo een mogelijk voordeel op de concurrentie bij 

de aanbesteding niet te verspelen.  

 

Twee geïnterviewden van het projectbureau gaven aan dat achteraf gezien – een paar jaar 

later – bijvoorbeeld een ‘concurrentiegerichte dialoog’ of een andere aanbestedingsvorm 

waarin de marktpartijen in een vertrouwelijke setting met de opdrachtgever ideeën voor 

innovatie en duurzaamheid kunnen bespreken, beter passend geweest had kunnen zijn. Met 

dergelijke aanbestedingsvormen was destijds echter weinig ervaring. Ook wanneer eerder in 

het proces de ambities voor innovatie en duurzaamheid bekend waren geweest voor de 

N329 – nog voordat de MER studie werd uitgevoerd – dan zou bijvoorbeeld een ‘concur-

rentiegerichte dialoog’ een passende aanbestedingsvorm zijn geweest, waarin ook voor de 

ruimtelijke inpassing meer vrijheid gegeven had kunnen worden aan marktpartijen. 

Vanwege de beperkte tijd, was de ‘concurrentiegerichte dialoog’ voor dit project echter 

geen passende aanbestedingsvorm.  
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3.6 Het Ideeënboek (medio 2009) 

Voor het tweede deel van de ideeëninventarisatie is in 2009 door de gemeente Oss en 

provincie Noord-Brabant een oproep gedaan voor het aanleveren van ideeën op diverse 

manieren. Door middel van creativiteitssessies, ontbijtsessies, een scholenactie, workshops 

en haalbaarheidstudies zijn ruim 200 ideeën verzameld. Alle ideeën staan beschreven in het 

Ideeënboek, verdeeld in acht concepten (zie Bijlage 2). Deze ideeën zijn getoetst op hun 

bruikbaarheid en haalbaarheid door deskundigen. Deze inventarisatie heeft geleid tot 26 

kansrijke maatregelen. De totstandkoming van het Ideeënboek staat afgebeeld in Figuur 3.  

 

 
Figuur 3 Procesmodel Ideeënboek (bron: Ideeënboek; Samen maken we de toekomst, 2009) 

Bevindingen onderzoekers: 

 De zeven thema’s waarop innovatie en duurzaamheid zijn beschreven in de intentie-

overeenkomst, komen allen terug in het resultaat van de marktconsultatie.  

 De marktconsultatie eind 2008 heeft 23 fact sheets van concrete maatregelen 

opgeleverd en voor zes ideeën is aan Arcadis gevraagd deze op te nemen in het 

wegontwerp. 

 De ideeën die uit de marktconsultatie kwamen, waren naar mening van het project-

bureau en de bestuurders niet innovatief genoeg, waardoor aanvullende activiteiten 

voor het verzamelen van ideeën in gang zijn gezet.  

 Mogelijk was een concurrentiegerichte dialoog een beter instrument geweest om 

innovatieve ideeën van aannemers in een beschermde omgeving te bespreken met 

de opdrachtgever.  
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De 26 kansrijke maatregelen, zoals geselecteerd door de deskundigen, zijn als volgt: 

 

Ecologie  Mobiliteit 

Binding van CO2 door toepassen van olivijn in de 

middenberm  

Bevordering van de doorstroming door de 

toepassing van ‘groene golf’ en van ‘tovergroen’ 

Luchtzuiverend geluidscherm, elektrostatisch 

stoffilter, groene geluidsschermen of andere 

luchtzuiverende maatregelen 

Matrixborden voor rijtijdeninformatie en andere 

informatie voor de weggebruiker 

Groene luchtfilters voor NOx Functionaliteit en geluid 

Langs Herperduin kan de wegberm op ecologi-

sche wijze worden ingericht; denk aan faunapas-

sages (zoals dassentunnels) en wildspiegels 

Duurzaam tankstation voor andere brandstof 

Parkaanzicht door groen op bedrijventerreinen 

en brede groenstroken 

Het tankstation langs de weg duurzaam 

vormgeven 

Bestaande bomen worden waar mogelijk 

gehandhaafd 

Opnemen van proefstroken in de weg voor het 

uittesten van technische innovaties 

Hergebruik en materialen Gedeeltelijke verdiepte aanleg 

Hergebruik van bestaand beton Veilige fietstunnels 

Energie  Flexibiliteit inbouwen. Dat wil zeggen dat de 

tunnels breed genoeg moeten zijn  

De energieneutrale weg: een combinatie van 

maatregelen op het gebied van energiebespa-

ring en duurzame energie 

Geluidreductie: door zeer stil asfalt en snelheids-

beperkingen, groene beplanting en geluids-

scherm 

Duurzaam verlichtingsplan Omgeving en toekomstbestendigheid 

Warmtecollectoren in het wegdek Informatiecentrum inclusief monitoring van tests, 

tonen van energiegebruik 

Windenergie door kleine windmolens Transferium, een overslag- en opstappunt voor 

goederen en personen, in combinatie met een 

carpoolplaats en andere voorzieningen 

Opwekking energie uit het wegdek met piëzo-

elementen 

Verlenging en uitbreiding van spoorlijn voor 

goederenvervoer in Elzenburg 

 Vergader/meetingcentrum 

 Uitstraling en vormgeving van de weg: karakter, 

de toepassing van kunst, aandacht voor 

cultuurhistorie en een soort toegangspoort 

Tabel 3 Resultaat Analyse Ideeënboek: 26 kansrijke ideeën 

 

Wanneer deze 26 kansrijke ideeën vergeleken worden met de output van het eerste deel 

van de marktconsultatie, volgt daaruit het volgende: 

- Op het gebied van ecologie zijn de ideeën uit de marktconsultatie allemaal op één 

na (grondwaterinfiltratie) opnieuw benoemd, en aangevuld met specifieke ideeën 

die sterk samenhangen met de mogelijkheden in de omgeving. 
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- Op het gebied van materialen is alleen het hergebruik van beton benoemd in de 26 

kansrijke ideeën en zijn ideeën t.a.v. duurzaam hout en hergebruik in het algemeen 

niet benoemd.  

- Op het gebied van energie zijn alle ideeën op het gebied van energiebesparing en 

opwekking van duurzame energie opnieuw benoemd, aangevuld met de ambitie 

voor energieneutraliteit. Het lage temperatuur asfalt staat niet meer benoemd als 

kansrijk idee.  

- Op het gebied van mobiliteit is meer specifieke invulling gegeven aan de mogelijk-

heden voor dynamisch verkeersmanagement.  

- Op het gebied van functionaliteit en geluid zijn meerdere extra ideeën toegevoegd: 

een duurzaam tankstation, de mogelijkheid voor proefstroken, flexibiliteit in de di-

mensionering van tunnels en een specifiekere uitwerking van de mogelijkheden voor 

beperking van geluidsoverlast. Het idee voor de leidingstraat is niet opnieuw be-

noemd.  

- Tot slot zijn er extra kansen geïdentificeerd voor ontwikkelingen in de omgeving en 

is het begrip ‘hoogwaardige beeldkwaliteit’ verder aangevuld.  

 

De onderzoekers concluderen dat veel ideeën van de marktconsultatie (het eerste deel van 

de ideeëninventarisatie) opnieuw zijn benoemd en verwerkt in de selectie van 26 kansrijke 

ideeën in het Ideeënboek. De ideeën zijn in een aantal gevallen meer specifiek gemaakt 

voor de lokale omstandigheden, of meer technisch geduid en aangevuld met kansen in de 

omgeving.  

 

Als reflectie op de organisatie van de bijeenkomsten, de scholenacties en het verzamelen 

van input via de website geven de geïnterviewden aan dat dit in belangrijke mate bijgedra-

gen heeft aan de bekendheid van het project en het creëren van draagvlak bij stakeholders. 

Hoewel de ontbijtsessies in beperkte mate tot technisch nieuwe ideeën hebben geleid, was 

dit voor veel geïnterviewden wel zeer de moeite waard. Martin Eijkelhof zegt hierover: “voor 

het enorme draagvlak in de omgeving heb ik wel tien ontbijtsessies over”. 

 

Reflectie op draagvlak 

Nick Heister is in 2010 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met zijn scriptie ‘Van 

ruilen komt huilen?”. De Weg van de Toekomst is hierin één van de vijf case studies. In de 

case study van de N329 concludeert Nick Heister dat “de groei van het draagvlak voor de 

N329 niet overtuigend was, met uitzondering van het bedrijfsleven en ten aanzien van 

specifieke planonderdelen. Zowel bij projectleider Ad de Hoon als bij belanghebbenden heerst 

dit beeld.” (Scriptie Nick heister, p. 87). Zijn conclusie spreekt de visie van Martin Eijkelhof 

dus tegen. Heister legt uit dat interactie met stakeholders alleen heeft geleid tot groei van 

het draagvlak bij bedrijven en natuurorganisaties als. Hij stelt dat bij burgers het draagvlak 

beperkt is gegroeid, met name bij de bewoners van circa vier woningen in de Osse straat 
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‘Adelaar’, die hun wensen niet vervuld zagen. Zij hebben ook regelmatig in de media bericht 

over hun ontevredenheid. In Bijlage 3 staan de aanbevelingen van Nick Heister t.a.v. 

interactie met stakeholders op basis van alle vijf de case studies beschreven.  

 

Overigens stellen de meeste geïnterviewden dat het draagvlak voor het project bij burgers 

zeer groot was, evenals de betrokkenheid in alle fases van het project. Alleen de bewoners 

van de ‘Adelaar’ vormen hierop een uitzondering. Het projectbureau heeft erg zijn best 

gedaan om continu goed te communiceren en in een open setting met omwonenden en 

stakeholders om tafel te gaan.  

 

Ondanks één procedure waar de Raad van State een uitspraak over heeft gedaan, kon het 

project wel volgens planning worden uitgevoerd. Vanwege de wens het project volgens 

planning aan te besteden, is besloten om na een gedegen risico-afweging een voorwaarde 

voor de fasering te treffen voor als de Raad van State het bezwaar gegrond zou verklaren. 

Dit hield in dat de aannemer de eerste zes maanden van de realisatieperiode niet de 

werkzaamheden op die locatie mocht starten. Het treffen van een dergelijke voorwaarde 

was tot dat moment niet gebruikelijk. Uiteindelijk is het bezwaar door de Raad van State 

afgewezen en hoefde geen gebruik gemaakt te worden van de voorziening. De projectma-

nager raadt aan vaker deze afweging te maken, wanneer een project onder tijdsdruk staat.  

 

 
 

  

Bevindingen onderzoekers: 

 De sessies in het tweede deel van de ideeëninventarisatie hebben bijgedragen aan 

het verrijken van de hoeveelheid kansrijke (innovatieve) ideeën. De 26 kansrijke 

ideeën zijn over het algemeen haalbaar en niet zeer experimenteel of risicovol.  

 Interactie met stakeholders heeft geleid tot groei van het draagvlak bij bedrijven en 

natuurorganisaties als gevolg van specifieke maatregelen om hun wensen te vervul-

len. Bij burgers is veel draagvlak en betrokkenheid gecreëerd door de open commu-

nicatie. De bewoners van circa vier woningen in de straat ‘Adelaar’ vormen hierop 

een uitzondering, omdat zij hun wensen niet vervuld zagen.  

 Door niet te wachten op de uitspraak van de Raad van State en een voorwaarde op 

te nemen in het contract met betrekking tot fasering voor het geval het bezwaar 

gegrond verklaard zou worden, is geen vertraging opgelopen. Hier waren wel risi-

co’s aan verbonden.  
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3.7 Ontwerprichtlijn N329 (oktober 2009) 

Tegelijkertijd met de totstandkoming van het Ideeënboek is de Ontwerprichtlijn N329 

opgesteld door Royal Haskoning Architecten. De definitieve Ontwerprichtlijn N329 is 

vastgesteld in oktober 2009. Later is besloten om alleen de vormgeving van de kunstwerken 

in de Ontwerprichtlijn als eis te behouden en dat alle andere elementen in de Ontwerpricht-

lijn “ter informatie” als bijlage bij de aanbesteding verstrekt zijn.  

 

In de Ontwerprichtlijn stond de projectambitie als volgt verwoord:  

“De ‘Weg van de Toekomst’ is een toegevoegde ambitie aan de reconstructie van de N329 

waarin innovatie en duurzaamheid centraal staan. Waarbij innovatie meer is dan alleen een 

technische verbetering en gekoppeld wordt aan duurzaamheid. Waarbij ideeën ten uitvoer 

worden gebracht en ecologische, economische en sociale belangen bij elkaar komen. Voor nu 

en voor de toekomstige generaties. Er komen veel vernieuwende toepassingen op het gebied 

van energie, infrastructuur, milieu, kunst en ruimtegebruik.” (p. 68) 

 

In de Ontwerprichtlijn N329 komen op verschillende plaatsen onderdelen van de ambities 

voor innovatie en duurzaamheid terug. Omdat de Ontwerprichtlijn “ter informatie” is 

verstrekt bij de aanbesteding, met uitzondering van de vormgeving van de kunstwerken, 

dienen alle beschreven maatregelen en kansen als ideeën opgevat te worden. In de 

onderstaande tabel staan deze ideeën voor duurzaamheid en innovatie opgesomd.  

 

Tabel 4 Ambities / ideeën voor duurzaamheid in de Ontwerprichtlijn 

E
n

e
rg

ie
 

Duurzame LED-verlichting in de onderdoorgangen, tunnels en langs de weg. Dit is onder-

houdsarm en verbruikt minder energie. Ook gebruik van zogenaamde solar powered LED’s: 

deze LED’s in het wegdek slaan overdag energie op via zonnecellen en geven ’s avonds en ’s 

nachts licht als lichtreflectors (p.26). 

De weg gebruiken als warmtebron voor gebruikers in de omgeving, en koud water laten 

stromen voor langere levensduur op warme dagen (p.27); zonnepanelen en windturbines (p. 

27); bedrijven in de omgeving kunnen bijdragen aan projecten waarbij duurzame energie (o.a. 

windenergie, afname van warmte uit wegdek) wordt gewonnen (p.38). 

E
co

lo
g
ie

  

Toepassen planten met harige bladeren en passende afstand voor opvang fijn stof, o.b.v. nader 

onderzoek (p. 27); verplanten van bestaande bomen en hagen (p.10 en 27); begrazing door 

schapen van de middenberm (p.12). 

Stilte en donkerte voor beter dag- en nachtritme van dieren. Door de plaatsing en afstelling 

van de lichtinstallaties en door een goede landschappelijke inpassing, kan de mate van 

verstrooiing van licht en de uitstraling worden verminderd (p.26). 

Groene middenberm, inclusief steenoever met olivijn en waterafvoerende beek en infiltratie 

van regenwater, helofytenfilters, mineralen die CO2 binden, opvang fijn stof door beplanting.  

Waterreiniging door vegetatie, zoals grassen, kruidachtige vegetatie en bodembedekkers en 

de watervoerende beek en olivijn (p.10-12). 
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M
a
te

ri
a
le

n
 

Hoogwaardige composiet materialen voor de afwerking van de wanden en de brugrand. 

Voordelen van composiet materialen: licht in gewicht en daardoor zijn transport en 

installatiekosten laag, het materiaal kan in een later stadium eenvoudig vervangen/verplaatst 

worden; milieuvriendelijk, beoordeeld op energiebeslag, CO2 uitstoot en belasting op het 

milieu; onderhoudsarm met een minimale geschatte levensduur van 50 jaar; wordt graffitiwe-

rend uitgevoerd; vermoeiingsresistent, trillingen worden snel gedempt; brandresistent; 

concurreert met conventionele materialen door serieproductie (p.25). 

F
u

n
ct

io
n

a
li
te

it
 Ontwerp van een ‘park way’ voor het samengaan van park en weg waarbij energieopwekking, 

geluidsafscherming en visuele esthetiek in eenheid zijn ontworpen (p. 27); maatregelen tegen 

geluidsoverlast (p.18). 

Alle kunstwerken vormen een sterke eenheid, waarin vorm (vloeiend en continu), techniek en 

ecologie geïntegreerd zijn ontworpen (p.24); daglichttoetreding bevorderen in de onder-

doorgangen met ruime vormgeving voor een aangenaam sociaal klimaat (p. 24). 

O
m

g
e
-

v
in

g
 Kunstopdracht voor een object in het heidelandschap (p.18); transferium bij Paalgraven 

(p.19); benzinestation van de toekomst (p.21); stadspark “De Oss” met zeppelins, kunst e.d. 

(p.50) en ontwikkeling “De Nieuwe Haven” (p.62).  

 

Omdat de Ontwerprichtlijn N329, m.u.v. de vormgeving van de kunstwerken, “ter informa-

tie” is verstrekt bij de aanbesteding, en tijdens de aanbesteding ook d.m.v. EMVI criteria op 

innovatie en duurzaamheid is gestuurd, wordt in paragraaf 3.8 beschreven in hoeverre de 

ideeën uit de ideeënfase opgenomen zijn in de aanbesteding. Hierbij worden de Ontwerp-

richtlijn en EMVI criteria gezamenlijk beschouwd en geanalyseerd.  

 

3.8 Aanbesteding: vraagspecificatie en EMVI (2010) 

Tijdens interviews met de leden van het projectbureau werd toegelicht dat aan de totstand-

koming van de eisen en EMVI criteria in de aanbesteding veel tijd is besteed, omdat de 

ontwikkelde ideeën niet één op één konden worden overgenomen in de aanbesteding. Het 

Ideeënboek en de Ontwerprichtlijn gaven onvoldoende houvast om te garanderen dat een 

toonaangevend innovatief en duurzaam project gerealiseerd zou worden. In het verslag van 

het Strategisch Overleg op 23 juni 2009 werd dit als volgt verwoord: “Conclusie is dat de 

werkwijze veel interactie heeft opgeleverd, maar dat het maatregelenpakket nog niet leidt tot 

de ambitie van de ‘Weg van de Toekomst’. Het is meer een optelsom van alles wat er op dit 

moment al is. Wat ontbreekt zijn nog de echt vernieuwende ideeën.” 

 

Er zijn in dit overleg een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Zo werd voorgedragen om te 

kiezen voor een aanbestedingsvorm waarmee ze “de markt zoveel mogelijk de ruimte willen 

geven om hun eigen vernieuwende inbreng te leveren”. Bij die aanbesteding kan gebruik 

gemaakt worden van de mogelijkheid om een aanbesteding op de markt te brengen 

“waarin een financieel plafond wordt meegegeven en een aantal criteria waaraan het plan 

moet voldoen. De resultaten van de marktverkenning en het basisontwerp van Arcadis kunnen 
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ter inspiratie worden meegegeven in de aanbesteding.” De volgende criteria zouden daarbij 

belangrijk kunnen zijn: “a) zichtbaarheid (de weg moet er echt anders dan normaal uitzien); 

b) echte vernieuwing (nog nooit eerder gezien) en c) kwaliteit (duurzaamheid)” (bron: verslag 

Strategisch overleg 23 juni 2009).  

 

Kort daarop is ook besloten om een deel van het totaalbudget apart te zetten, het zoge-

naamde ‘Spoor 2 budget’ dat na de aanbesteding gebruikt kon worden om extra projecten 

op het gebied van innovatie en duurzaamheid te financieren. Dit budget kon toegekend 

worden aan bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken, of (meer risicovolle) innovatieprojec-

ten die buiten de scope van de aanbesteding vielen. Hierdoor hoefde de opdrachtgever en 

de aannemer minder risico te nemen op deze innovatieve projecten, maar konden ze wel 

binnen het project “Weg van de Toekomst” gelijktijdig gerealiseerd worden. In paragraaf 

3.11 staan de projecten beschreven die uit het Spoor 2 budget zijn uitgevoerd. 

 

Aanbesteding 

De aanbesteding was een niet-openbare Europese procedure met voorselectie waar vijf 

consortia een aanbieding voor hebben gedaan. Elk van de partijen die niet voor de op-

dracht in aanmerking kwamen, ontvingen een tegemoetkoming in de ontwerpkosten van € 

30.000,- mits ze een geldige inschrijving hadden. De inschrijfsom diende gelijk aan of lager 

dan het plafondbedrag van € 45.000.000,- te zijn. Duurzaamheid was in de aanbesteding 

verankerd in (minimum)eisen en in EMVI-criteria. Zo is bijvoorbeeld LED-verlichting 

voorgeschreven als minimumeis. In Bijlage 4 staat meer uitgebreid beschreven hoe de EMVI 

criteria zijn gespecificeerd.  

 

Vergelijking van kansrijke ideeën uit ideeënfase met informatie in aanbesteding en 

EMVI criteria:  

Wanneer de aanbestedingsdocumenten vergeleken worden met de ideeën die als kansrijk 

bestempeld zijn in de ideeënfase, dan volgt daaruit: 

 Energie: de ideeën op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, zijn 

in de aanbesteding gestimuleerd, door functionele stimulansen voor CO2 reductie en 

extra punten voor het opwekken van extra duurzame energie tijdens de gebruiksfa-

se. Daarnaast is ‘duurzame verlichting’ verankerd door LED-verlichting op te nemen 

als minimumeis, en in de Ontwerprichtlijn beelden mee te geven van het duurzame 

verlichtingsconcept. Ook staat in de Ontwerprichtlijn dat ’s nachts niet overal licht-

masten geplaatst hoeven te worden. De ideeën op het gebied van warmtewinning 

uit het asfalt zijn niet expliciet opgenomen, maar alleen als kans aangereikt in de 

Ontwerprichtlijn. Hier is later d.m.v. Spoor 2 budget wel invulling aan gegeven.  

 Materialen en hergebruik: in de Ontwerprichtlijn is voorgesteld de kunstwerken uit 

te voeren in composiet met een uitgebreide argumentatie waarom dit een duurza-

me keuze betreft. Echter, in de eisenbeschrijving, is composiet als eis vervallen en is 
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aangegeven dat de kunstwerken in beton gerealiseerd moesten worden. Hiervoor is 

gekozen, vanwege hogere kosten voor composiet, onzekerheid over vandalismebe-

stendigheid en de gewenste uniforme uitstraling met het spoorviaduct. Aanvullend 

wordt in de aanbesteding in het subcriterium ‘Design for re-use’ gevraagd in welke 

mate bij sloop en ontmanteling hergebruik mogelijk is. Ook worden duurzame ma-

terialen indirect gestimuleerd door de criteria voor CO2 reductie tijdens de realisatie.  

 Ecologie en milieu: de mogelijkheden voor hergebruik van bomen en beplanting en 

een ecologische middenberm staan uitgebreid en gedetailleerd beschreven in de 

Ontwerprichtlijn. Daarnaast is in de aanbesteding indirect gestimuleerd om tot 

hoogwaardige ecologische inpassing te komen met het criterium ‘Zichtbare Ver-

nieuwing’, waarin belevingswaarde van de weg en inpassing beoordeeld werd. Enke-

le innovatieve opties, zoals beplanting voor opvang van fijn stof en afbraak van NOx, 

zijn alleen als kans aangereikt.  

 Functionaliteit van het ontwerp: dit wordt geborgd in de referentieontwerpen van 

de kunstwerken, waarvoor veiligheid, toekomstbestendigheid (onderhoudsarm, lan-

ge levensduur) en belevingswaarde (integraliteit) belangrijke uitgangspunten waren.  

 Geluid: tijdens de ideeënfase waren er veel ideeën voor het beperken van geluids-

overlast. Als eis voortvloeiend uit het bestemmingsplan zijn specifieke maatregelen 

(referentieasfalt SMA NL 0/5) in de aanbesteding voorgeschreven. Daarnaast zijn de 

inschrijvers gestimuleerd om in het subcriterium ‘Minimaliseren hinder’ de geluids-

overlast tijdens de realisatie en exploitatie te beperken. Aanvullend zijn later met 

Spoor 2 budget extra projecten voor het beperken van geluidsoverlast in gang gezet 

(t.w. beperking geluidoverlast Adelaar door spoorse maatregelen en scherm (ook 

voor weggeluid) en geluidscherm Naaldhof). Voor maatregelen zoals geluidsarm as-

falt is aan de aannemer overgelaten of deze dit hierin wel of niet verder wilde gaan 

dan de minimumeisen. 

 Omgeving: in de Ontwerprichtlijn is redelijk uitgebreid aandacht besteed aan mo-

gelijke ontwikkelingen in de omgeving, zoals de ontwikkelvisies ‘De Nieuwe Haven’ 

en ‘Stadspark De Oss’, maar deze liggen buiten de scope van de ontwerpopgave. De 

ideeën voor het duurzame tankstation zijn buiten de aanbesteding gelaten, maar 

hier is d.m.v. Spoor 2 budget later nog wel beperkt aandacht aan besteed.  

 Dynamisch Verkeersmanagement: in de eisen stond beschreven dat in de spits het 

Odysa-systeem toegepast moest worden (groene golf met verkeerslichten in vaste 

volgorde). Buiten de spits was een 'aanbodgestuurde' werking vereist, aangevuld 

met Tovergroen (verlengd groen voor vrachtwagens). Verder was Groen-op-Maat 

(optimalisatie van de verkeersregeling) vereist en wachttijdvoorspellers bij de fiets-

oversteken. Eventuele aanvullende innovaties op dit gebied zouden de inschrijvers 

onder ‘Zichtbare Vernieuwing’ en ‘Duurzaamheidsplan’ kunnen aandragen.  

 Zichtbare vernieuwing: dit EMVI criterium komt niet logisch voort uit de ideeën die 

in de ideeënfase opgedaan zijn en de wijze waarop deze in het Ideeënboek zijn ver-
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woord. Hier spelen politiek-bestuurlijke wensen mee, om de Weg van de Toekomst 

ook zichtbaar anders dan andere wegen te laten zijn. Alleen technische innovaties 

die zichtbaar zijn voor weggebruikers en omwonenden worden hierin beloond.  

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): ook dit criterium volgt niet 

logisch uit de het Ideeënboek en de kansrijke maatregelen die daarin benoemd 

staan. Wel is het door de wijze van beoordelen objectief te toetsen.  

 

Geert Verlind legt de keuze voor de EMVI criteria als volgt uit (Eindrapportage duurzaam-

heid, 2013, p.35): “In dit project is gekozen voor duurzame energie, een lokale duurzame 

opwekking ervan die ook nog eens zichtbaar moet zijn, en een verantwoord materiaalgebruik. 

Lokaliteit heeft een belangrijke plaats gekregen, mede ook door de verplichting om vervuiling 

(CO2) binnen de gemeentegrenzen van Oss te compenseren. Bij de keuze van de duurzaam-

heidsthema’s is die verfijning naar de keuze voor thema’s die lokaal ook belangrijk zijn en ook 

het zoeken van oplossingen die lokaal uitvoerbaar zijn, succesvol gebleken. Voor de lokale 

samenleving ontstaat er daardoor een zichtbare relatie tussen wat we “verstoren”, en wat we 

in evenwicht willen brengen. Dit versterkt het maatschappelijk draagvlak voor investeren in 

duurzaamheid.” 

 

 

 

  

 Bevindingen onderzoekers: 

 De aanzet voor ambities voor innovatie en duurzaamheid bij de start van de 

proeftuin en de lijst met kansrijke ideeën die het resultaat waren van de markt-

consultatie / ideeënfase, zijn ofwel als kans in de Ontwerprichtlijn, of in de EMVI 

criteria van de aanbesteding opgenomen.  

 Ook zijn er bij de aanbesteding EMVI criteria toegevoegd voor extra elementen. 

Dit zijn: zichtbare vernieuwing, educatie, beperken van hinder tijdens de realisa-

tie en MVO. 

 De wijze waarop de ambities zijn opgenomen verschilt. Er is gebruik gemaakt 

van: 

o minimumeisen: dit geldt voor bijvoorbeeld LED-verlichting, de geluids-

norm voor het wegdek, social return (MVO) en het Odysa-systeem; 

o functionele EMVI-criteria: dit geldt voor de subcriteria voor het opwekken 

van duurzame energie, CO2 reductie, hinder, MVO. Bij deze criteria is de 

techniek een vrije keuze, maar staat het doel vast; 

o volledig vrije keuzeruimte: dit geldt bijvoorbeeld voor het EMVI criterium 

‘Zichtbare Vernieuwing’, waarbij de inschrijvers alle kanten op kunnen in 

hun aanbieding.  
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Reflectie o.b.v. interviews en interne evaluatie provincie Noord-Brabant 

- Innovatie. Uit de interviews bleek dat het projectteam in de samenstelling van de 

EMVI criteria geworsteld heeft met de balans tussen ruimte geven en objectief kun-

nen beoordelen; en een goede balans tussen het tevreden stellen van bestuurders 

en het geven van opvolging aan de ideeën uit het Ideeënboek. Het formeren van het 

Spoor 2 budget voor aanvullende innovaties naast de aanbesteding was een goede 

oplossing voor het realiseren van innovaties, zonder de aannemer te verplichten 

grote risico’s op zich te nemen of als opdrachtgever risico’s te lopen.  

- Bestemmingsplan. Zowel de aannemer als de leden van het projectbureau geven 

aan dat het jammer is dat het bestemmingsplan (en hiermee het tracé ven de weg 

en de locatie en functionele inpassing van de kunstwerken) al vast lag. Dit gaf de 

aannemer geen ruimte om op basis van duurzaamheid wijzigingen in de ligging aan 

te brengen.  

- Bestaande verharding. Het feit dat in de aanbesteding bepaald was dat de be-

staande verharding niet gebruikt mocht worden als onderdeel voor de nieuwe ver-

harding, werd door de aannemer als een gemiste kans voor hergebruik beschouwd. 

Dat had te maken met het feit dat er risico op verzakking zou kunnen optreden als 

de bestaande verharding opnieuw als fundering gebruikt zou worden. Wel mocht de 

verharding tot puin gegranuleerd worden en vervolgens als fundering gebruikt wor-

den. Dat is uiteindelijk ook gebeurd.  

- D&C Contract. De keuze voor het D&C contract is tot stand gekomen om de aan-

nemer te stimuleren om met meer bijzondere innovaties te komen dan verzameld 

waren in de ideeënfase. Dit had wel tot gevolg dat de stukken die oorspronkelijk 

voor een E&C contract opgesteld waren, ‘omgebouwd’ moesten worden tot D&C 

contractstukken.  

- Tijdsdruk bij opstellen EMVI criteria. Het concreet maken van het abstracte begrip 

duurzaamheid voor de aanbesteding is uiteindelijk gebeurd onder tijdsdruk, kort 

voor de aanbesteding in de markt werd gezet. Uit de brede inventarisatie van ideeën 

moesten concrete en objectieve eisen en EMVI criteria komen wat de Weg van de 

Toekomst minimaal aan duurzaamheidsmaatregelen moest omvatten, waar de aan-

bieder aanvullende ideeën kon inbrengen voor extra duurzaamheid, en waar de 

aannemer gestimuleerd werd bij te dragen aan het innovatieve karakter door het 

aanbieden van zichtbaar vernieuwende elementen. Het projectteam heeft hierbij re-

gie gehouden en daar waar nodig externe deskundigheid ingeroepen. 

- CO2 compensatie. Bij het opstellen van het EMVI criterium voor CO2 compensatie 

had de gemeente Oss eerder in het proces al voorwerk kunnen verrichten door om-

liggende bedrijven te benaderen, daar energiegegevens op te vragen en/of te intro-

duceren dat er een project op komst was voor energiebesparing. Nu moest de aan-

nemer dit zelf organiseren. De contractmanager raadt aan om voor dergelijke wen-

sen eerder na te denken over een mogelijke rol voor de opdrachtgever.  
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3.9 Vijf inschrijvingen aanbesteding (2010) 

In Tabel 5 zijn de scores van de vijf inschrijvers opgenomen voor de twee EMVI criteria. De 

wegingsfactoren tellen op tot 200%.  

 

Tabel 5 Overzicht puntenverdeling inschrijvers  

Criteria: 
Energie in 
exploitatie-
fase 

CO2 
emissie in 
bouwfase 

CO2 

compensa-
tie 
bouwfase 

MVO 
Minimalise-
ren hinder 
omgeving 

Bereikbaar-
heid 
uitvoerings-
fase 

Bereikbaar-
heid 
exploitatie-
fase 

Edu-
catie 

Design 
for 
re-use 

Totaal 
Duurzaam-
heidsplan 

Zichtbare 
vernieu-
wing 

Som 

Weging 15% 10% 5% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 100%   

ProN329 10 0 10 10 6 6 6 5 0 6,3 8,7 15 

B  10 0 6 10 10 10 4,5 6 0 6,85 3,5 10,35 

C  10 6 10 10 10 3 4,5 2 10 7,55 1,5 9,05 

D  10 10 10 10 3 6 6 6 6 7,7 4,5 12,2 

E  10 3 6 10 3 3 0 6 0 5,3 4 9,3 

 

Beschouwing op duurzaamheid bij de vijf inschrijvingen: 

- Bij de plannen die ingediend zijn is veel variatie in de wijze waarop zonnepanelen 

naast de weg of in de wijdere omgeving worden geplaatst. Er zijn in de plannen 

geen windmolens opgenomen als rendabele energiebronnen. Wel komen deze voor 

als iconen voor zichtbare duurzaamheid.  

- Eén van de aanbieders had in het kader van energieneutraliteit warmtewinning uit 

het wegdek in zijn aanbieding staan. Deze inschrijving heeft niet gewonnen, maar de 

technologie is later wel gerealiseerd. Er was hier geen sprake van ‘cherry picking’, 

omdat de opdrachtgever vooraf aan de aanbesteding deze technologie al in voorbe-

reiding had.  

- Eén inschrijver heeft het idee van het duurzame tankstation sterk uitgewerkt, maar 

dit object viel buiten de scope van de opdracht en is in de beoordeling buiten be-

schouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor een aanbieder die een plan voor aanpak 

van de bestaande fietsbrug had ingediend.  

- De (zichtbare) innovaties zitten maximaal in de winnende aanbieding. Dit was het 

onderscheidende element waarmee ProN329 de winstpunten in de aanbesteding 

heeft kunnen pakken. De anderen hadden op dit onderdeel geen substantieel on-

derscheidende inbreng. 

 

Beschouwing op de beoordeling van de vijf inschrijvingen: 

- Er is geen onderscheid tussen de inschrijvers voor de subcriteria ‘Energie in exploita-

tiefase’ en ‘MVO’. Deze twee meest zwaarwegende criteria binnen het criterium 

‘Duurzaamheidsplan’, leveren voor alle aanbieders de maximale de score.  



 

 

 

32 

 

 blad 32 van 61   

  

 

o De berekende energiebehoefte van de weg varieert van 120.000 kWh/jaar tot 

178.124 kWh/jaar. Alle partijen compenseren de berekende energiebehoefte 

volledig en bieden allen aan 100.000 kWh/jaar surplus te produceren, op uit-

eenlopende manieren. Daarmee verdienden ze allen 10 punten. De inschrij-

vers benutten vooral de mogelijkheden voor energieopwekking en besteden 

in beperkte mate aandacht aan het beperken van het energieverbruik.  

o Voor MVO konden alle inschrijvers met diverse certificaten aantonen dat ze 

op alle aspecten van MVO actief zijn als organisatie.  

- Bij de andere zeven subcriteria van het criterium ‘Duurzaamheidsplan’, scoren de 

inschrijvers verschillend. Bij sommige subcriteria was al bepaald dat er in de punten-

verdeling zowel 10’en als 0’en toegekend zouden worden. Bij die subcriteria hebben 

de verschillen een grotere invloed op het eindresultaat.  

- De scores van de inschrijvers voor het criterium ‘Duurzaamheidsplan’ liggen dicht bij 

elkaar (het totaal ligt tussen de 5,3 en 7,7) in vergelijking met de scores voor ‘Zicht-

bare Vernieuwing’ (scores tussen de 1,5 en 8,7). Hierdoor is het criterium ‘Zichtbare 

Vernieuwing’ bepalend geweest voor de einduitslag. Dit stemt overeen met de be-

stuurlijke wens dat de Weg van de Toekomst zich ook onderscheidend presenteert 

naar de omgeving en gebruikers van de weg.  

- Door de zware weging van ‘Zichtbare Vernieuwing’ is het mogelijk geweest dat de 

winnende inschrijving tegelijkertijd 0 punten heeft behaald voor de subcriteria ‘CO2 

emissies in bouwfase’ en ‘design for re-use’, Dit betekent echter niet dat het win-

nende consortium slecht gepresteerd heeft op deze thema’s. Voor beide geldt dat 

de rekenmethodiek niet specifiek en uniform was. Voor de inschrijving van ProN329 

is geconstateerd dat hun CO2 berekeningsmethode door het relatief hoge detailni-

veau te veel vragen opriep, waardoor 0 punten zijn toegekend.  

- Door de zware weging van ‘Zichtbare Vernieuwing’ is het mogelijk geweest dat drie 

andere inschrijvers meer punten voor het totale EMVI criterium ‘Duurzaamheidsplan’ 

hadden, maar niet hebben gewonnen.  

 

Reflectie op basis van interviews 

Uit het interview met de contractmanager blijkt dat transparantie en dialoog met marktpar-

tijen het aanbestedingsresultaat ten goede is gekomen. Er is zelfs op verzoek van de 

marktpartijen een extra inlichtingenronde gekomen voor extra inzicht in de wensen en wijze 

van beoordelen van de aanbiedingen. De interactie met marktpartijen heeft bijgedragen 

aan een betere formulering van de beoordelingscriteria. De transparante houding van 

opdrachtgever heeft ervoor gezorgd dat verliezende partijen de uitslag begrijpen en 

accepteren.  

 

Uit interviews met de vertegenwoordiging van de aannemerscombinatie komt naar voren 

dat de inhoud van de vraag in relatie tot de vorm van aanbesteden ten tijde van de 
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aanbesteding voor aannemers niet uitgekristalliseerd was. Ook voor de aannemer is dit een 

leertraject. De mogelijke veronderstelling van opdrachtgevers dat alle mogelijke duurzame 

maatregelen die geschikt zijn voor een infrastructureel werk, bekend zijn onder aannemers, 

is niet juist. 

 

 

 

3.10 Gerealiseerde maatregelen door winnende aanbieding (2011 – 2013) 

Na gunning van de aanbesteding aan de combinatie ProN329 zijn de twee aannemers, 

Ballast Nedam en Van Gelder, van start gegaan met de realisatie. De volgende maatregelen 

zijn gerealiseerd, die vallen binnen de aanbieding van ProN329. 

 

Energie en CO2 

besparing 

Overal LED-verlichting. Acht grote zonnebomen die op de bladeren zonne-energie 

opwekken. Zonnepanelen op daken van twee gemeentelijke gebouwen (sporthal en 

gemeentewerf): in totaal 2650 m
2
 en 216.000 kWh/jaar, dit compenseert 500.000 kg 

CO2. Selectie van toeleveranciers die 100% groene energie inkopen (o.a. betonleve-

rancier), korte transportafstanden hebben tot de bouwplaats (o.a. lichtmasten, VRI 

masten en bekisting uit Oss) of weinig CO2 verbruiken bij de productie (o.a. Noorse 

steenslag). Maatregelen in eigen mobiliteit voor het realiseren van CO2 besparing, 

zoals woon-werkverkeer d.m.v. zuinige auto’s i.p.v. met de vrachtwagen. De circa 50 

 Bevindingen onderzoekers: 

 De dialoog met marktpartijen en inschrijvers heeft bijgedragen aan de totstand-

koming en het vermogen tot goede interpretatie van de eisen en EMVI criteria in 

de aanbesteding. Dit is door de opdrachtgever als leerzaam en prettig ervaren.  

 Het EMVI criterium ‘Zichtbare Vernieuwing’ was onderscheidend voor de selectie 

van de winnende aanbieding. De winnende inschrijving had de vierde plaats van 

de vijf inschrijvers voor het EMVI criterium ‘Duurzaamheidsplan’. Er kan daarom 

getwijfeld worden of met deze aanbesteding ook het meest duurzame voorstel 

geselecteerd is. Voor bestuurders die graag zichtbare innovaties en maatregelen 

voor duurzaamheid gerealiseerd zien, is dit wel de meest wenselijke uitkomst.  

 Het grote verschil tussen de subcriteria met wegingen van 5% of 10% en de 

weging van ‘Zichtbare Vernieuwing’ van 100%, geeft aanleiding om te overwe-

gen of subcriteria met een relatief lage weging van meerwaarde zijn geweest.  

 Er is tussen de inschrijvers geen onderscheid gebleken op de subcriteria ‘MVO’ 

en ‘Energie in de exploitatiefase’.  

 Op een aantal subthema’s van het EMVI criterium ‘Duurzaamheidplan’ waren 

geen uniforme rekenregels van toepassing. Dit verhinderde een objectieve be-

oordeling van de inschrijvingen. Het is een belangrijke aanbeveling om eerlijke, 

heldere rekenregels van toepassing te verklaren bij de aanbesteding.  
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zonnebloemen zijn nog niet gerealiseerd. Hiervoor wordt een nieuwe locatie 

gezocht. De zonnebloemen worden nog door ProN329 gerealiseerd. 

Ecologie  Realisatie van twee dassentunnels, ook voor kleine dieren zoals amfibieën en 

knaagdieren. Twee aanvullende faunatunnels worden, samen met een aanvullend 

pakket aan maatregelen, nog gerealiseerd ter compensatie van de oorspronkelijke 

ambitie voor een ecoduct. Brede groene middenberm met over 2,5 km ongeveer 

90.000 m
2
 vaste, biologisch gekweekte planten op het gemeentelijke deel van de 

weg. Heide voor aansluiting op natuurgebied Herperduin op het provinciale deel. 

Opvang en afvoer van hemelwater met wadi's. Bestaande bomen zijn opgeslagen 

en weer opnieuw langs de weg geplant.  

Materialen en 

hergebruik 

Beperking van inzet grondstoffen is o.a. gerealiseerd door het minimaliseren van 

het aantal toe te passen lichtmasten en hergebruik van beton als fundering. Houten 

geleiderails (vangrails). Afvalhout wordt versnipperd en afgevoerd naar biomassa-

centrale en de energie die dat opleverde, is meegenomen in CO2 balans. Toepas-

sing Noorse steenslag (met laag CO2 verbruik). In de aanbieding is voorgesteld het 

meubilair (verlichtingsmasten, VRI’s, zonnebomen e.d.) uit te voeren in aluminium, 

omdat dit goed herbruikbaar is (t.b.v. het subcriterium ‘design for re-use’), maar na 

veel discussie en onderzoek is toestemming gegeven om het meubilair met gecoat 

staal uit te voeren.  

Functionaliteit 

en geluid 

Onderhoudsarme weg is gerealiseerd door: toepassen LED-verlichting (verplicht), 

geen rubberen oplegnokken in spoorviaduct; de betonnen band langs het 

provinciale deel van de weg voorkomt beschadiging van de berm, en beschermt 

wegdek tegen ingroei en afbrokkeling; onderhoudsarme bermen met o.a. heide. 

Asfalt conform geluidsnormen MER en bestemmingsplan. De Ontwerprichtlijn 

borgde belevingskwaliteit en veiligheid door de kunstwerken als één familie en ruim 

van opzet te ontwerpen. In het ontwerp van ProN329 was daarop aanvullend een 

goede inpassing in het landschap en uitstraling voor gebruikers gerealiseerd.  

Dynamisch 

verkeersma-

nagement 

(DVM) 

Realisatie glasvezelnet langs de weg voor DVM. Odysa systeem: een dynamische 

groene golf tijdens de spits en VRI's die ingeregeld worden op actueel verkeers-

aanbod buiten de spits (verplicht). Flow Man: deze groene LED-lampjes langs de 

weg ondersteunen het Odysa-systeem door automobilisten continu te informeren 

over de adviessnelheid
2
. Hiermee wordt het DVM geoptimaliseerd en CO2 bespaard. 

Flow Man is wel ingeregeld, maar de VRI’s moeten er nog op ingesteld worden in 

afwachting van geactualiseerde verkeersgegevens. Wanneer dat is gebeurd, zal het 

in werking treden.  

Tovergroen: vrachtwagens krijgen buiten de spits langer groene stoplichten, 

waardoor ze minder abrupt hoeven te remmen. Dat is voordelig voor betere 

luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en brandstofverbruik (CO2-uitstoot) en geeft 

een langere levensduur asfalt (verplicht).  

N.B. Odysa in car was aangeboden door ProN329. Dit is een systeem waarbij de 

                                                 
2
 Onderzoek van TNO wijst uit dat circa 75% van de automobilisten na het zien van een bord met een adviessnelheid daarna 

toch harder gaat rijden als ze zien dat het stoplicht op groen staat. De lampjes van Flow Man moeten de automobilist 

verleiden om dat niet te doen en een constante snelheid aan te houden.  
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automobilisten in hun auto met een beeldscherm ook geïnformeerd worden over 

de adviessnelheid. Dit onderdeel is niet gerealiseerd, omdat het dubbelop is met 

het Flow Man systeem en de combinatie mogelijk verwarrend is. ProN329 heeft 

hiervoor minderwerk ingediend. 

Hinder en 

educatie  

Tijdens de realisatie is hinder o.a. beperkt door een app met verkeersinformatie, 

webcams, een website, inzet van Twitter, nieuwsbrieven etc. Ook zijn tijdelijke 

fietsbruggen gerealiseerd, zodat fietsers veilig konden oversteken terwijl de nieuwe 

fietstunnels werden aangelegd. Educatie is gefaciliteerd door het aanleveren van 

informatiemateriaal aan het Informatiecentrum en door de voorlichting over 

energiebesparing aan bedrijven en inwoners van Oss.  

Social Return / 

MVO 

Twee mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn opgeleid en gedurende twee 

jaar ingezet voor het bestrijden van de gevolgen van incidenten en calamiteiten, het 

beperken van (bodem-)schade na een incident, alsmede het assisteren van 

overheidsdiensten en bedrijven bij de bestrijding van incidenten. 

Tabel 6 Maatregelen innovatie en duurzaamheid door ProN329 

Om volledig te kunnen beoordelen of de gerealiseerde maatregelen voor innovatie en 

duurzaamheid bereikt zijn t.o.v. de ambities, worden in de volgende paragraaf eerst de 

innovaties die gerealiseerd zijn met het Spoor 2 budget beschreven, en worden daarna 

conclusies getrokken.  

 

3.11 Gerealiseerde maatregelen met Spoor 2 budget (2012 – 2015) 

Behalve de maatregelen voor innovatie en duurzaamheid die gerealiseerd zijn, omdat de 

winnende aannemer deze in zijn aanbieding had opgenomen, zijn er in opdracht van het 

projectbureau extra maatregelen toegevoegd aan het project. Dit worden de ‘Spoor 2 

projecten’ genoemd. De projecten en maatregelen die hiermee gefinancierd zijn, zijn: 

 

Tabel 7 Projecten met Spoor 2 budget 

Energie en CO2 

besparing 

Aanleg van leidingen voor warmtewinning uit asfalt; hier dient nog een warmte- en 

eventueel koudebron op te worden aangesloten, en de aansluiting met het nieuw te 

realiseren onderwijsgebouw. Twee laadpunten voor elektrische auto’s. Bedrijven en 

inwoners in Oss stimuleren om energie te besparen, te fietsen en carpoolen, groene 

stroom in te kopen en gebruik te maken van tien elektrische fietsen.  

Ecologie  Faunarasters van 1,80 m hoog (i.p.v. windspiegels). Onderzoek van Wageningen 

Universiteit en Research Center (WUR) door middel van 30 proefvakken voor het 

onderzoeken van het effect van steenmeel op vegetatie in de berm (nog te 

realiseren).  

Dynamisch 

Verkeersma-

nagement 

(DVM) 

Onderzoek naar haalbaarheid ‘Odysa in car’ als aanvullend systeem door DVM. Er is 

besloten de N329 hier niet voor te gebruiken, vanwege de aanwezigheid van Flow 

Man en mogelijke verwarring bij automobilisten bij meerdere systemen, in 

combinatie met de hoge kosten. 
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Functionaliteit 

en geluid 

Onderzoek naar sterker geluidsreducerend asfalt nabij Schadewijk. Geluidswal en 

geluidsschermen bij spoor en langs de weg (5m geluidswal met groene beplating). 

Toepassing raildempers en nog enkele spoorse maatregelen voor beperken 

geluidsoverlast. PleasantPass: t.b.v. sociale veiligheid in fietstunnels door middel van 

social media. Inspanningen voor ontwikkeling tankstation van de toekomst, door 

projectbureau. 

Kunst  Kunstproject van Smart Highway (Heijmans en Studio Roosegaarde): de Glowing 

Lines. Dit zijn drie lijnen langs de weg met glow-in-the-dark-materiaal. Omdat er 

een verlichtingslijn in zit die gevoed moet worden, wordt het niet als een energie-

besparende maatregel aangemerkt. De eerste versie bleek onder invloed van vocht 

niet goed te werken en is na korte tijd uitgeschakeld. In oktober 2014 is een tweede 

versie gerealiseerd, welke veel betere resultaten levert.  

Educatie Informatiecentrum, website, communicatie, organisatie van scholenbezoeken en 

bijeenkomsten, open dag, openingsfeest en deelname aan congressen en diverse 

werkgroepen door het projectbureau. 

Evaluatie Audits op duurzaamheid en een evaluatie duurzaamheid door Geert Verlind, 

Cagerito (zie paragraaf 3.12). Reflectie op duurzaamheidsgehalte door onderzoek 

‘Weg van de Toekomst in vergelijking met beoordelingscriteria BREEAM-NL Infra’ 

door Movares (zie paragraaf 3.13).  

 

Wanneer de gerealiseerde maatregelen en projecten voortgekomen uit zowel de aanbeste-

ding als de Spoor 2 projecten, vergeleken worden met ambities, dan volgt daaruit: 

- Energie: veel ideeën op het gebied van energiebesparing en het opwekken van 

zonne-energie zijn in het project gerealiseerd, met uitzondering van het idee voor 

wind turbines. De aansluiting van de warmtecollectoren in het asfalt op een bron en 

het onderwijsgebouw dient nog wel gerealiseerd te worden. De zonnebloemen zijn 

nog niet geplaatst, maar dat zal nog gebeuren.  

- Ecologie: op het gebied van ecologie zijn veel maatregelen gerealiseerd, zoals de 

dassentunnels, wadi’s, faunarasters (i.p.v. wildspiegels), de ecologische middenberm 

en het herplanten van bestaande bomen. In de nabije toekomst zal de WUR onder-

zoek doen op 30 testvakken naar toepassing van steenmeel en de effecten voor de 

vegetatie in de berm. Het ecoduct zal niet gerealiseerd worden. In plaats daarvan 

wel de bovengenoemde dassentunnel en een aantal maatregelen om ecologische 

verbindingen in de zuidelijke geledingszone te versterken.  

- Materialen en hergebruik: behalve het hergebruik van beton in de verharding en 

het toepassen van houten geleiderails, zijn mogelijkheden en ideeën voor duurzaam 

materiaalgebruik in beperkte mate toegepast. Onderhoudsarme ontwerpen van 

kunstwerken hebben wel aandacht gekregen. De discussie over de verschillen tussen 

aluminium en staal m.b.t. duurzaamheid zijn een lastig issue.  

- Functionaliteit en geluid: de functionaliteit van het ontwerp is verankerd in de 

Ontwerprichtlijn en het voorstel voor vormgeving van ProN329. M.b.t. geluid zijn 

met name de Spoor 2 projecten behulpzaam geweest in het beperken van geluids-
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overlast bij het spoor. Er is geen extra stil asfalt toegepast. Naast goede overzichte-

lijkheid van de fietstunnels draagt ook het Spoor 2 project PleasantPass bij aan soci-

ale veiligheid in fietstunnels. Deze laatste werkt echter nog niet vlekkeloos.  

- Kunst: voor dit project gold een budget van 1% voor kunst. Deze is besteed aan de 

toepassing van Glowing Lines van Smart Highway. Omdat deze lijnen wel energie 

gebruiken, gelden ze niet als een energiebesparende maatregel.  

- Dynamisch verkeersmanagement: ProN329 heeft in hun aanbieding aanvullend op 

de eisen Flow Man en het Odysa in car systeem aangeboden. Het vereiste systeem 

Odysa werkt goed. Flow Man is niet in bedrijf, omdat de ontwikkelaar bezig is met 

herziening van de software wegens veranderde verkeersstromen. Odysa in car is on-

derzocht, maar wordt niet gerealiseerd.  

- Zichtbare duurzaamheid: er zijn veel zichtbare duurzame maatregelen getroffen, 

die door de gebruiker opgemerkt worden zoals de zonnebomen en de ecologische 

berm. Met name het kunstproject Glowing Lines en de PleasantPass zorgen voor na-

tionale en internationale aandacht in de pers, en dat is goed voor de bekendheid 

van de Weg van de Toekomst in zijn geheel.  

 

Relatie tussen ideeën uit de ideeënfase en de gerealiseerde maatregelen  

Veel van de ideeën die in de ideeënfase als kansrijk benoemd zijn, zijn nader onderzocht of 

gerealiseerd in het project. Een aantal innovatieve ideeën is d.m.v. de Spoor 2 budgetten in 

gang gezet, waarbij enkele nog in ontwikkeling zijn, zoals warmte uit asfalt en de geluids-

schermen, maar wel gerealiseerd zullen worden. 

Het realiseren van innovatieve concepten blijkt niet eenvoudig in één keer goed uit te 

voeren te zijn. Flow Man, de innovatie die door ProN329 aangeboden was, is wel opgele-

verd maar de ontwikkelaar is nog bezig met het updaten van de software vanwege veran-

derende verkeersstromen. De Glowing Lines en PleasantPass die met Spoor 2 budget 

gefinancierd zijn, hebben ook wat kinderziektes ervaren in de startfase.  

Voor een aantal plannen op plekken die buiten de scope van de aanbesteding of het 

project vallen (zowel ruimtelijk, als in tijd als in doelgroep), is ondervonden dat de haalbaar-

heid hiervan beperkt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het duurzame tankstation.  

Bij innovaties is het tevens belangrijk om de gevolgen voor de beheerfase te overzien en 

om tijdig afspraken maken over de instandhouding en het beheer van (ongebruikelijke) 

objecten en communicatiemiddelen zoals de website en de app.  

 

Relatie tussen kansrijke ideeën uit marktconsultatie en de gerealiseerde maatregelen 

Van de zes kansrijke ideeën die geselecteerd waren na de marktconsultatie, zijn er vier 

reeds gerealiseerd, is er één nog in ontwikkeling en wordt er één niet gerealiseerd. Deze zes 

ideeën waren: energieneutrale exploitatie van de weg, duurzaam verlichtingsplan, maatre-

gelen voor dynamisch verkeersmanagement (koppelen VRI’s, tovergroen, data-inwinning), 

aanvullende faunavoorzieningen, groene afvangers van fijn stof en NOx en het uitwerken 
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van een wegconstructie met energie uit asfalt. De laatste is nog in ontwikkeling. Er zijn 

uiteindelijk geen maatregelen getroffen voor het afvangen van fijn stof of NOx. Dit was ook 

niet nodig op basis van uitstootgegevens.  

  

Relatie tussen ambities van de proeftuin en de gerealiseerde maatregelen 

De ambities uit de proeftuin staan hieronder genoemd en zijn voorzien van een reflectie in 

hoeverre aan deze doelstellingen voldaan is: 

- Een opeenstapeling van concrete maatregelen die hun basis vinden in duurzaam-

heid en innovatie: voldoet.  

- Voorbeelden van de toekomstige inrichting van een fysieke omgeving, die nadien 

uitgerold kunnen worden naar andere projecten: voldoet. 

- Zichtbare resultaten in deze bestuursperiode: voldoet deels (oplevering was in 2013, 

maar ook diverse mijlpalen bereikt in de jaren daaraan voorafgaand). 

- Nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organi-

saties: voldoet.  

- Mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie en communicatie meenemen: vol-

doet (maar natuureducatie in beperktere zin). 

- Op een vernieuwende manier omgaan met regelgeving en subsidiering: voldoet 

d.m.v. inzet D&C contract en de gekozen EMVI criteria .  

- Provinciale betrokkenheid geeft duidelijke en zichtbare meerwaarde voor het pro-

ject: voldoet.  

- Beleidsruimte valt binnen kaders bestuursakkoord 2007 – 2011: voldoet.  

- Bij de Weg van de Toekomst gaat het onder meer om: 

a. Nieuwe verlichtingsconcepten: voldoet. 

b. Warmtewinning uit asfalt: voldoet deels (moet nog aangesloten worden). 

c. Distributiepunt voor schone brandstoffen: voldoet niet.  

d. Inpassen van cultuurhistorische elementen: voldoet niet m.b.t. archeologie of 

gebouwen, maar wel op het gebied van natuurhistorische elementen: ge-

biedseigen beplanting en landschapstructuren zijn opgenomen in het ont-

werp.  

e. Inpassen van landschappelijke elementen: voldoet.  

f. In overleg met het (lokale) bedrijfsleven en burgers: voldoet.  

 

Conclusie: het enige punt waar de realisatie niet voldoet aan de ambities van de proeftuin is 

t.a.v. het duurzame tankstation.  

 

Reflectie op basis van interviews 

Geert Verlind gaf aan dat zich grote duurzaamheidswinst voordeed in de projecten die met 

Spoor 2 budget zijn gefinancierd. Hij beveelt aan om in vervolg kansen voor innovatieve 

(duurzame) projecten te stimuleren door hier meer budget voor te reserveren, en dit 



 

 

 

39 

 

 blad 39 van 61   

  

 

budget op een meer open wijze beschikbaar te stellen aan partijen. Als dat was gebeurd 

had de hoofdaannemer wellicht ook nog extra innovaties kunnen doorvoeren, maar 

daarvoor was het potje met Spoor 2 budget te weinig toegankelijk.  

 

Uit het interview met de wethouder van gemeente Oss blijkt dat een betrokken en enthou-

siast bestuur het mandaat tijdens de uitvoering van het project vergroot. Door korte lijnen, 

elkaar snel te vinden en zaken af te stemmen was de daadkracht groot. Ook de aannemers 

geven aan dat er ruimte was voor dialoog en eigen initiatief. Als er een formele houding van 

de opdrachtgever was geweest, zou deze door de aannemer als belemmerd ervaren zijn.  

 

De contractmanager geeft aanvullend aan dat belemmeringen in de samenwerking onder 

andere voortkwamen uit de wet- en regelgeving die het uitvoeren van nieuwe ideeën die 

ontstaan na de gunning, lastig kan maken. Geert Verlind geeft aan dat, ondanks dat het 

contract soms beperkingen oplegt, de opdrachtgever en opdrachtnemer wel altijd op een 

opbouwende manier met elkaar in discussie gingen. Een voorbeeld hiervan is de discussie 

over stalen of aluminium masten. Ondanks dat in de aanbieding aluminium stond, is na 

discussie en onderzoek toestemming gegeven om gecoate stalen masten te realiseren.  

 

 

Bevindingen onderzoekers: 

 Met uitzondering van de ambitie voor het duurzame tankstation is aan alle am-

bities van de provincie Noord-Brabant voor de proeftuin Weg van de Toekomst 

voldaan.  

 Op het gebied van duurzame energie dienen een aantal maatregelen nog gerea-

liseerd te worden, maar zijn duidelijke resultaten bereikt met de zonnebomen, 

zonnepanelen op daken. De ambitie voor CO2 neutrale realisatie en gebruik van 

de weg is behaald.  

 Op het gebied van ecologie zijn veel maatregelen getroffen en binnenkort zullen 

ook de 30 proefvakken voor onderzoek naar steenmeel door Wageningen UR uit 

het Spoor 2 budget gerealiseerd worden.  

 Op het gebied van functionaliteit voor gebruikers en het beperken van geluids-

overlast voor omwonenden zijn goede resultaten bereikt. De Flow Man zal hier-

voor nog in gebruik genomen worden.  

 Behalve het hergebruik van beton in de verharding en het toepassen van houten 

geleiderails, zijn mogelijkheden en ideeën voor duurzaam materiaalgebruik in 

beperkte mate toegepast. 

 Het is een zichtbaar duurzame weg geworden, met name door de realisatie van 

de ecologische berm, de zonnebomen, de zonnebloemen die binnenkort nog 

geplaatst worden, de systemen voor Dynamisch Verkeersmanagement en de in-

novatieprojecten Glowing Lines en de PleasantPass.  
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3.12 Duurzaamheidsevaluatie (september 2013) 

Gedurende de uitvoering zijn door Geert Verlind van Cagerito de audits op duurzaamheid 

uitgevoerd. Ook heeft hij een algemene evaluatie op duurzaamheid uitgevoerd. De 

resultaten hiervan zijn vastgelegd in het document “Weg van de Toekomst - Eindrapportage 

duurzaamheid”, gepubliceerd in september 2013. Op pagina 35 – 38 doet Geert Verlind 

aanbevelingen, die als volgt geciteerd zijn samengevat: 

- De diverse duurzaamheidsthema’s en criteria zijn continu aan verandering onderhe-

vig. Van belang is dan ook om de prestatie-eisen ten aanzien van duurzaamheid 

SMART te definiëren, zo gedetailleerd als op dat moment mogelijk is. Een goede on-

derbouwing daarbij van de op dat moment gemaakt keuzen is van wezenlijk belang in 

het kader van de algehele kwaliteitsbeheersing van een project. Immers, de werkelijk-

heid kan morgen weer anders zijn (p.35). 

- In dit project is vooraf nader bepaald op welke onderdelen van het project de duur-

zaamheidsthema’s moeten worden ontwikkeld met de bijbehorende criteria. Daarbij 

zijn de onderdelen zoals PV velden, PV bomen, PV bloemen en vangrails, lichtmasten, 

portalen en VRI’s niet meegenomen bij de thema’s materialisatie en CO2. Ten aanzien 

van de PV bomen is daardoor de milieubelasting van het maken, transporteren en in-

stalleren niet meegenomen. Uit een uitgevoerde analyse is gebleken dat de milieube-

lasting van de PV bomen (en bijbehorende CO2 uitstoot) aanzienlijk is. Wellicht zinvol 

om in de toekomst de keuze voor wel of niet meenemen van materialen niet alleen 

kwantitatief te wegen maar ook kwalitatief (p.36). 

- Mede in het kader van de algehele kwaliteitsbewaking van een project en het bijbeho-

rende proces moet duurzaamheid, gespecificeerd in de diverse relevante thema's, meer 

gezien worden als “product of dienst” waar men ook meetbare kwaliteitskenmerken 

aan kan verbinden (p.37). 

- Het is aan te bevelen om voor toekomstige projecten een werkbare vorm te zoeken om 

bij langlopende projecten de innovaties de ruimte te geven, en deze ook juridisch ver-

antwoord te kunnen inbedden (p.38). 

- Voor nieuwe projecten wordt aanbevolen om de duurzaamheidsthema’s vooraf te 

benoemen en als volwaardige risico’s mee te nemen in het risicomanagement (p.38). 

 

De onderzoekers zien de bovengenoemde aanbevelingen als zeer relevant.  
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3.13 Duurzaamheidsevaluatie middels BREEAM-NL Infra (april 2014) 

Het projectbureau wilde graag weten in hoeverre de gerealiseerde maatregelen zich 

verhouden tot een brede definitie van duurzaamheid voor infrastructuur, en de gestructu-

reerde aanpak zoals deze door BREEAM-NL Infra wordt voorgeschreven. Er is aan Movares 

gevraagd om de gerealiseerde maatregelen en het doorlopen proces te vergelijken met de 

aanpak van BREEAM-NL Infra. De rapportage hiervan is verschenen in april 2014. De 

conclusie van dit onderzoek is als volgt: 

 

“De N329 ‘Weg van de Toekomst’ is waarschijnlijk de eerste weg in Nederland waarin 

duurzaamheid zo integraal en ver doorgevoerd is opgenomen in ontwerp en uitvoering. Niet 

alleen zijn de technische aspecten (de Planet kant) goed uitgewerkt; in de manier waarop het 

project is georganiseerd en gecommuniceerd met de omgeving, komen ook de People 

aspecten goed tot hun recht. Niet onverwacht voor een publiek project scoort de Profit kant 

hier en daar wat minder, echter ook daar wordt op de meeste aspecten duurzaam gescoord 

ten opzichte van een traditionele aanpak. De projectorganisatie loopt daarmee ruim ‘op de 

troepen vooruit’. Duurzaamheid heeft steeds, in de breedte van het begrip, een prominente rol 

gespeeld in het project. Dit onderzoek laat zien dat de N329 met recht een duurzame ‘Weg 

van de Toekomst’ is.”  

 

In Figuur 4 staat de BREEAM-NL Infraroos afgebeeld, waarop is te zien in hoeverre de Weg 

van de Toekomst scoort op de thema’s van BREEAM-NL Infra. De evaluatie concludeert: 

- Langs de meetlat van BREEAM-NL Infra is te zien dat op ca. 70% van de beoordeelde 

aspecten maximaal gescoord wordt, en op ca. 25% van de beoordeelde aspecten goed. 

- De leerpunten t.a.v. de N329 die voor toekomstige projecten nuttig kunnen zijn, liggen 

veelal in het nog explicieter maken van de definitie of operationalisatie van het begrip 

‘duurzaamheid’, zowel in het proces als in het meetbaar en concreet maken van de 

thema’s. 

 

De reden dat een aantal thema’s negatief scoren is dat deze voor dit project niet haalbaar 

of mogelijk waren. Voor dit project was dat bijvoorbeeld de mate van aansluiting op 

openbaar vervoer of ander duurzaam vervoer (de fiets) om de stad in te gaan. Hier had het 

project N329 geen invloed op, en dit scoort niet hoog in de duurzame score. 
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Figuur 4 BREEAM-NL Infraroos voor Weg van de Toekomst  

In de evaluatie worden de volgende leerpunten genoemd voor de opdrachtgever, die ook 

voor andere projecten waardevol kunnen zijn: 

- Neem het bestaande beleid op het gebied van klimaat, duurzaamheid en/of MVO bij 

de opdrachtgevende partij beter mee in het project. 

- Het betrekken van stakeholders en burgers werd wel gedaan, maar niet gestructu-

reerd. Werk scherper aan een plan van aanpak en communicatieplan t.a.v. het betrek-

ken van stakeholders en burgers bij de ontwikkeling en besluitvorming. Het gebruik 

van de participatieladder kan hierbij behulpzaam zijn. 

- Social return on investment is wel onderdeel van het project, maar hier had in de aan-

besteding en uitvoering duidelijker structuur aan gegeven kunnen worden. Mogelijk 

kan de Social Return Ladder (of SROI ladder) hierbij behulpzaam zijn. 

 

 

Bevindingen onderzoekers: 

Vanuit de onderzoekers zijn er geen aanvullende bevindingen t.a.v. de evaluaties van 

Geert Verlind en Movares. We sluiten ons aan bij de genoemde aanbevelingen.  
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3.14 Analyse “Maatschappelijk rendement op duurzaamheid” (april 2014) 

Na de oplevering van de weg is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 

uitgevoerd door Geert Verlind van Cagerito. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het 

document "Maatschappelijk rendement op duurzaamheid" gepubliceerd in april 2014. De 

evaluatie is aan de hand van het Handboek Schaduwprijzen uitgevoerd. Preventiekosten 

(kosten van preventieve maatregelen) en schadekosten (betalingsbereidheid van mensen 

om milieu te ontzien) worden middels dit handboek vertaald naar monetaire eenheden. 

Middels deze vertaling kunnen uitspraken worden gedaan over het maatschappelijk 

rendement op duurzaamheid.  

 

Op pagina 19 tot 21 staan de volgende conclusies: 

- De besparingen die de aannemer wist te realiseren, hebben een positieve invloed ge-

had op het bedrijfsresultaat van dit project. Indirect heeft een aantal van de gereali-

seerde besparingen ook geleid tot een vermindering van de milieubelasting. Enerzijds 

een eenmalige vermindering, gekoppeld aan het bouwproces. Anderzijds een terug-

komende verlaging van de milieubelasting door bijvoorbeeld het opwekken van duur-

zame energie over de komende 20 jaren (geprognosticeerd). 

- Daarnaast hebben een aantal maatregelen ook geleid tot het verminderen van ver-

borgen milieukosten, dan wel schadekosten (bijvoorbeeld minder bouwverkeer: bespa-

ring op de uitstoot van CO2). De “extra investeringen” in duurzame energie ( PV-

panelen en PV-bomen) leveren een duurzame energieproductie op van meer dan 

250.000 kWh/jaar. Door daarmee de afname van reguliere energie uit te sparen, 

wordt een bijdrage geleverd aan vermindering van de CO2 uitstoot. 

- Door verduurzaming van het bouwproces en het “vergroenen” van een aantal bedrij-

ven in de gemeente Oss wordt een extra bijdrage geleverd aan het verlagen van de 

milieubelasting (maatschappelijke baten). Daarbij mag dan nog worden opgeteld het 

vermijden van uitstoot van CO2, NOx en PM10 en de bijbehorende verborgen milieu-

kosten/schadekosten. Dit levert uiteindelijk een maatschappelijk saldo op van bijna € 2 

miljoen positief. 
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Figuur 5 Weergave uitkomsten MKBA project N329 uitgedrukt in kosten (€) 

 

Figuur 5 geeft de uitkomsten van de MKBA weer, uitgedrukt in kosten. Als eindconclusie 

schrijft Geert Verlind hierover: "De extra investeringen in duurzaamheid, specifiek in duurza-

me energie en het verduurzamen van het bouwproces, zijn aantoonbaar financieel en 

maatschappelijk lonend."  

 

 

 

 

 

 

  

Bevindingen onderzoekers: 

 Het betrekken van duurzaamheidambities in de aanbestedingsfase is voor de 

opdrachtgever een extra investering (€1.088.600,-).  

 Uit de MKBA blijkt dat deze investering maatschappelijk en financieel rendement 

oplevert. De maatschappelijke baten (€1.919.526,-) kunnen niet worden toege-

kend aan het projectbudget en zijn, in monetaire eenheden uitgedrukt, niet lo-

nend voor het project. De baten uit energieopbrengsten (€1.412.075,-) kunnen 

voor een deel worden toegeschreven aan besparingen op het projectbudget. 

Denk hierbij aan brandstofbesparing.  

 Per saldo is het rendement op duurzaamheid niet direct terug te schrijven op het 

project(budget), maar is het aantoonbaar wel lonend (rendabel) voor de maat-

schappij en de omgeving van het projectgebied.  
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4 Conclusies  

In dit hoofdstuk wordt de hoofdlijn uit de bureaustudie en de interviews gepresenteerd  

en worden de antwoorden gegeven op de eerste twee onderzoeksvragen. Deze vragen zijn: 

1. Op welke wijze is de ambitie voor innovatie en duurzaamheid geborgd in het pro-

jectproces van de Weg van de Toekomst? 

2. In welke mate voldoen de gerealiseerde maatregelen aan de ambities t.a.v. innovatie 

en duurzaamheid zoals die in de initiatieffase geformuleerd zijn?  

 

Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie hoofdthema’s: 

1. Het begrip duurzaamheid 

2. Het proces 

3. De samenwerking 

 

Voor elk van deze drie hoofdthema’s wordt onderscheid gemaakt in de fasen: consultatie 

markt en omgeving, aanbesteding, realisatie.  

4.1 Uitwerking van het begrip duurzaamheid 

In fase consultatie markt en omgeving 

Vanaf de aanwijzing van de weg als Weg van de Toekomst tot en met het raadplegen van 

marktpartijen en stakeholders, werd het thema duurzaamheid in de volle breedte als 

uitgangspunt gehanteerd. In deze fase is het voor alle betrokken partijen mogelijk geweest 

om aan te haken en het gesprek met elkaar aan te gaan. Met name de analyse door het 

projectbureau en deskundigen en hun selectie van kansrijke ideeën heeft ertoe bijdragen 

dat van een lange opsomming van ideeën en concepten, een meer afgebakende definitie 

kwam wat de relevante duurzame thema’s en ideeën voor het project konden zijn.  

 

In fase van aanbesteding 

Bij het opstellen van een aanbestedingsdocument is weer verder gaande focus in duur-

zaamheidsthema's aangebracht. Deze afbakening maakte het mogelijk om duurzaamheid in 

de aanbestedingsdocumenten op te nemen. Hierbij zijn kansen als minimumeisen of als 

EMVI criteria ingebracht. Met name het meetbaar maken van de EMVI criteria heeft 

bijgedragen aan scherpere afbakening van het begrip. Deze essentiële stap is onder 

tijdsdruk gemaakt. Dankzij de open gesprekken tussen opdrachtgever en inschrijvers en de 

extra consultatieronde, werd voor alle inschrijvers duidelijk hoe zij duurzaamheid moesten 

interpreteren en aanbieden in hun inschrijvingen.  

 

'Zichtbare vernieuwing' is in relatie tot duurzaamheid een factor gebleken die frictie kan 

opleveren. Dit criterium heeft in het project, en met name tijdens de aanbesteding als EMVI-
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criterium, de doorslag gegeven voor de winnende aannemer. Daar waar het andere EMVI-

criterium 'echte' duurzaamheid niet onderscheidend bleek in de aanbiedingen en de 

winnende inschrijving daar vierde werd. Zichtbare vernieuwing is vanuit een politieke 

afweging als hoog gewaardeerd element opgenomen. De oorsprong ligt in de bestuurlijke 

wens van de provincie dat de proeftuinen zichtbaar moesten zijn. In de uitvoering is 

gebleken dat de onderdelen van de ‘zichtbare vernieuwing’ ten nadele van daadwerkelijke 

duurzaamheid kunnen werken. Dat doet niet af aan het effect van de zichtbare vernieuwing 

voor bijvoorbeeld educatie en profilering. Feitelijke duurzaamheid (in de zin van bijvoor-

beeld fysieke maatregelen) is hier echter geen onderdeel van. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

de PV bomen die in het productieproces een aanzienlijke CO2 uitstoot geven. De PV bomen 

zijn daarmee geen ideaal voorbeeld van een duurzame invulling van de toepassing van 

zonne-energie. Het zijn echter wel iconen die de weg een andere beleving geven en 

duidelijk maken dat er binnen het project sprake is van duurzame energieopwekking.  

 

In fase van realisatie  

Tijdens de realisatiefase is voor veel kansen en maatregelen duidelijk geworden in hoeverre 

deze haalbaar waren en daadwerkelijk bijdroegen aan de duurzaamheidsambities. Het 

effect hiervan was dat sommige maatregelen positiever uitvielen (bijvoorbeeld minder CO2-

uitstoot dan vooraf berekend) en dat andere maatregelen onwenselijk bleken, zoals de 

Odysa in car. Tijdens de realisatiefase vond een leerproces plaats waarbij maatregelen 

geannuleerd, aangepast of toegevoegd zijn t.b.v. de realisatie van een werkelijk duurzaam 

project. Het wordt aanbevolen aan opdrachtgevers om voor dergelijke bijzondere projecten 

niet te strak vast te houden aan het contract als er goede argumenten zijn om een aanpas-

sing te doen waarmee het project duurzamer wordt. In dit project zijn het projectbureau en 

de aannemerscombinatie flexibel met het contract omgegaan en hebben continu het 

hoofddoel 'duurzaam' in het oog gehouden. Ook bij andere type ontwerpwijzigingen is het 

effect op de duurzaamheid meegewogen bij het al dan niet accepteren van verzoeken tot 

wijziging. Dit is open en transparant besproken en vastgelegd.  

 

4.2 Proces van duurzaamheid  

In fase consultatie markt en omgeving 

In de eerste fasen van de Weg van de Toekomst is een marktconsultatie georganiseerd en 

diverse aanvullende bijeenkomsten voor het verzamelen van ideeën en maatregelen om de 

Weg van de Toekomst te maken. Deze open en transparante benadering heeft geleid tot 

grote betrokkenheid en participatie van marktpartijen uit de sector en omwonenden, 

belangenverenigingen, bedrijven uit Oss, natuurorganisaties en andere stakeholders. Het 

voordeel van deze grote betrokkenheid was dat er veel draagvlak voor en bekendheid van 
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het project ontstond. Ook heeft het tot een lange lijst met ideeën voor duurzaamheid en 

innovatie geleid.  

Wat achteraf lastig bleek, is dat in deze fase vooral de mogelijke maatregelen als gespreks-

onderwerp zijn genomen, in plaats van samen het onderwerp duurzaamheid te verkennen 

en daar enkele relevante, kansrijke thema’s uit te kiezen. Het inhoudelijke rendement van de 

voorfase had hierdoor hoger kunnen zijn. De kansrijke ideeën in het Ideeënboek werden 

door de bestuurders niet als echt vernieuwend en innovatief beschouwd, maar meer als een 

opsomming van state of the art technologie.  

 

Uiteindelijk zijn is een selectie gemaakt van de kansen en ideeën in de periode van het 

opstellen van de aanbesteding en zijn de gekozen thema’s onder tijdsdruk SMART gemaakt. 

Wet- en regelgeving en de randvoorwaarden uit het bestemmingsplan zijn hierbij achteraf 

als beperkende factoren naar voren gekomen.  

In fase van aanbesteding 

De flexibiliteit, openheid en transparantie in de eerdere fasen is voortgezet in de aanbeste-

dingsfase in het contact met de inschrijvers. Er werd adequaat gereageerd op behoeften 

van marktpartijen, bijvoorbeeld door het organiseren van individuele gesprekken.  

 

De dialoogfase van de aanbesteding had echter nog opener gekund. Een concurrentiege-

richte dialoog, waarin de aannemers meer openheid kunnen geven over hun ideeën en 

innovaties naar de opdrachtgever, zonder dat de ideeën bekend gemaakt hoeven te 

worden, zou meerwaarde gehad kunnen hebben voor het bespreken van de toegevoegde 

waarde van innovatieve ideeën.  

  

Bij het projectteam bestaat de indruk dat aannemers tijdens de marktconsultatie niet alle 

ideeën hebben gedeeld (dus niet ‘het achterste van hun tong hebben laten zien’). Dit 

hebben ze echter goedgemaakt door in de inschrijving maximaal aan te bieden wat zij op 

dat moment konden bieden. Dit laatste wordt bevestigd in de gesprekken met de op-

drachtnemer.   

 

Het werd als beperkend ervaren dat er al veel was 'vast gezet'. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om het vastgestelde bestemmingsplan, het verbod op hergebruik van betongranulaat, het 

vasthouden aan nationale richtlijnen, het ontwerp van de kunstwerken en randvoorwaarden 

gerelateerd aan subsidievoorwaarden. Dit belemmert de creativiteit en innovatiemogelijk-

heden voor de markt.  

 

In fase van realisatie  

De open marktbenadering komt ook terug in de realisatiefase, waar transparant werd 

gecommuniceerd over contractafwijkingen en andere wijzigingen. Met een open mind en 
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gericht op het bereiken van de duurzaamheidsdoelen, werden goede oplossingen bespro-

ken en gekozen. Wel diende daarbij in acht gehouden te worden, welke “waarde” voor deze 

onderdelen was toegekend in de gunningsfase. 

 

De inzet van extra budget in combinatie met de goede samenwerking, resulteert er in dat 

flexibel en zonder overmatig risico voor de aannemer een toegevoegde waarde kan worden 

bereikt. Door de keuze voor een Spoor 2 budget kon de opdrachtgever, los van de werk-

zaamheden die door de winnende aanbieder werden aangeboden, het project verder 

aanvullen met duurzame maatregelen. Aanbestedingsregels werden hierbij soms als 

belemmerend ervaren, omdat het lastig is om goede ideeën uit een andere inschrijving toe 

te voegen aan het project. Bij de Weg van de Toekomst is dit in overleg met alle inschrijvers 

wel gebeurd en is het toch mogelijk geweest de PleasantPass toe te voegen aan het project.  

 

4.3 Interactie en samenwerking in het kader van duurzaamheid 

In fase consultatie markt en omgeving 

In de eerste fases zijn de ambities voor innovatie en duurzaamheid breed gecommuniceerd 

en is vanuit het projectteam verbinding gemaakt met bestuurders, marktpartijen, relevante 

natuurorganisaties en bedrijven en omwonenden in de directe omgeving van het project. 

Dit heeft betrokkenheid gecreëerd, onderling vertrouwen en een gezamenlijke ambitie. Dit 

heeft bijgedragen aan een goede samenwerking van het projectbureau met: 

- bestuurders: zowel de leden van de stuurgroep als het projectbureau werkten voort-

varend, zeer betrokken en daadkrachtig samen aan de totstandkoming van het pro-

ject. Dit uitte zich o.a. in goede discussies en heldere besluitvorming over wat be-

langrijke elementen van duurzaamheid zijn, en hoe dit concreet gemaakt diende te 

worden in de aanbesteding. Dit vermogen tot goede discussies en heldere besluiten 

is tot in de realisatiefase zo gebleven. 

- marktpartijen: omdat het project inhoudelijk innovatief en spannend was en het al 

snel een bekend project werd in de sector, heeft de open houding van het project-

bureau geleid tot grote betrokkenheid van marktpartijen in de ideeënfase. Het was 

voor de marktpartijen zowel erg leerzaam als goed voor de profilering om zich te 

kunnen associëren met de ontwikkeling van de Weg van de Toekomst.  

- de directe omgeving van het project: het betrekken van de omwonenden, bedrijven 

in de nabijheid en andere stakeholders heeft geleid tot groei van het draagvlak, be-

kendheid en extra ideeën voor mogelijke maatregelen voor het project.  

 

In fase van aanbesteding 

Na de eerste fasen is de samenwerking met marktpartijen voortgezet op een open en  

constructieve wijze. Tijdens de dialoogfase concretiseerde de opdrachtgever samen met de 
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inschrijvers de EMVI criteria en de bijbehorende reken- en beoordelingsmethodes. Van 

beide kanten is hier zowel inhoudelijk, procesmatig als in de wijze van samenwerken 

flexibiliteit getoond, die maakt dat het aanbestedingsproces succesvol is doorlopen en 

afgerond. Door continu ook op voortgang te sturen, werd mogelijke spanning vanuit 

tijdsdruk zoveel mogelijk vermeden. 

 

In fase van realisatie  

De voortzetting van de open en goede samenwerking met de inschrijvers tijdens de 

aanbesteding, leidde in de realisatiefase ook tot een prettige relatie met de verliezende 

partijen, waardoor ontwerp- en proceswijzigingen konden worden doorgevoerd met 

instemming van de verliezende partijen waar dit relevant was. In de relatie met ProN329 

waren de ambities voor duurzaamheid en innovatie, steeds leidraad bij discussie over 

wijzigingen. Ook de houding van de stuurgroep is door de aannemers hierin als positief 

ervaren. Meer dan de letter van het contract is gezocht naar de mogelijkheden om deze 

ambitie werkelijk te realiseren. Altijd met het doel om er samen uit te komen en snel door te 

kunnen met concrete maatregelen. Dit alles met oog voor de positie en belangen van 

verliezende inschrijvers. 
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5 Succesfactoren en lessons learned 

De volgende succesfactoren en lessons learned worden onderscheiden, gebaseerd op de 

bureaustudie, interviews en conclusies. 

5.1 Succesfactoren 

De volgende factoren hebben een positieve invloed gehad op het verloop en resultaat van 

het project. 

 Een constant, inhoudelijk deskundig projectteam van de opdrachtgever dat goed 

samenwerkt. De leden van het projectteam van de opdrachtgever zijn betrokken ge-

weest van een vroeg stadium van het project tot het einde. Deskundigheid, enthousias-

me, communicatieve vaardigheden en persoonlijke betrokkenheid komen als succesfac-

toren naar voren uit de gesprekken. Het goede interne netwerk van de projectmanager 

en projectleider (in dienst van de opdrachtgever) binnen de opdrachtgevende organisa-

ties draagt daaraan bij, vooral vanwege het innovatieve karakter van het project, dat 

vraagt om goede en regelmatige afstemming met andere afdelingen en bestuurders.  

 Een klein aantal gecommitteerde bestuurders die goed samenwerken. De twee 

bestuurders, gedeputeerde en wethouder, waren zeer betrokken en enthousiast, gaven 

vrijheid, verantwoordelijkheid, goede feedback en sturing en waren gericht op hetzelfde 

doel. Omdat de oplevering van het project buiten de bestuursperiode van de provincie 

viel, was het belangrijk regelmatig mijlpalen te vieren, zodat ook politiek het succes  

regelmatig zichtbaar gemaakt werd.  

 Goede samenwerking tussen de projectleiders van de aannemers en het projectbu-

reau. Verschillen van inzicht en belangentegenstellingen werden met oog op de geza-

menlijke ambitie opgelost. Verzoeken tot wijziging werden professioneel besproken. 

 Een beperkte complexiteit in de selectie van de proeftuin. Het voordeel van de N329 

was dat hier een beperkte bestuurlijke complexiteit voor was. Er waren ‘slechts’ twee 

opdrachtgevende partijen en de bestuurders hiervan konden goed samenwerken en 

hadden gezamenlijke ambities. Ook de complexiteit in relatie tot de omgeving en ande-

re procesaspecten was beperkt. Er waren geen signalen dat er veel moeite zou zijn in 

het creëren van draagvlak bij omwonenden en gebruikers.  

 Onderscheid tussen budget voor de uitvoering van de inschrijving en aanvullende 

innovaties die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen. Het splitsen van het totale 

projectbudget in Spoor 1, de aanbesteding, en Spoor 2 voor het realiseren van aanvul-

lende innovatieve maatregelen, was een goede beslissing. Op die manier hoefde de 

aannemer geen risico en verantwoordelijkheid te nemen op de werking (exploitatie / 

beheer) van de innovaties, maar kon toch ruimte gecreëerd worden voor experimenten 

hiermee.  
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5.2 Lessons learned 

De volgende lessons learned, verdeeld in paragrafen voor duurzaamheid (inhoudelijk), 

proces en interactie, komen voort uit de evaluatie. 

 

Duurzaamheid 

 Definieer het begrip duurzaamheid in een vroeg stadium. Het is belangrijk om voor 

een project vroeg in het proces het begrip ‘duurzaamheid’ op maat te definiëren. Een 

brede discussie en betrokkenheid van de omgeving, stakeholders en andere partijen 

kan dan meer gestructureerd verlopen. Voor het kiezen van kansrijke, relevante thema’s 

voor invulling van het begrip duurzaamheid dient per project een afweging te worden 

gemaakt. Deze is afhankelijk van o.a. beleid en ambities van de opdrachtgever, locatie-

specifieke elementen en de projectcontext.  

 Maar… definieer het begrip duurzaamheid niet te vroeg. Een brede benadering, 

waarin met gepaste chaos over duurzaamheid wordt gediscussieerd, is goed voor de 

creativiteit en biedt ruimte voor onverwachte ideeën.  

 Maak vroegtijdig kaders voor berekenen en terugleveren van duurzame energie. 

Bij het opwekken en terugleveren van duurzame energie dienen de contractuele en 

financiële kaders vooraf bepaald te worden. Daarop dienen de eisen in de aanbeste-

ding afgestemd te worden. Energieneutraal betekent niet automatisch kostenneutraal. 

 Hanteer een uniforme rekenwijze voor berekeningen van CO2 uitstoot. Het is zeer 

wenselijk een uniforme rekenwijze te hanteren voor het berekenen van de CO2 uitstoot, 

of andere milieu-effecten. Dit zou bijvoorbeeld ook een MKI-berekening kunnen zijn 

o.b.v. de Nationale Milieudatabase.  

 Maak (als sector) een methodiek voor CO2 neutraal bouwen. Voor CO2 neutraal 

bouwen is relatief eenvoudig een rekenmethodiek te maken om in andere projecten te 

hanteren. Het is wenselijk om dit als sector te doen, zodat bij verschillende projecten 

dezelfde methodiek wordt gebruikt en deze kan worden doorontwikkeld. Een dergelijk 

systeem is ook voor aannemers aantrekkelijk, omdat het kostenbesparend kan werken.  

 

Proces 

 Zorg voor zo ruim mogelijke kaders voor het ontwerp. Voor een integraal gebieds-

gericht duurzaam ontwerp, was het behulpzaam geweest als aan de voorkant van het 

proces minder kaders vastgelegd waren geweest. Doordat het bestemmingsplan al vast 

stond en de MER procedure al doorlopen was, was er beperkte ruimte voor creativiteit 

in de inpassing.  

 Inventariseer waar van richtlijnen afgeweken mag worden t.b.v. duurzaamheid en 

innovatie. Bestaande, algemeen geldende kaders, zoals voorschriften en richtlijnen 

waaraan voldaan moet worden, kunnen belemmerend werken voor het realiseren van 



 

 

 

52 

 

 blad 52 van 61   

  

 

innovaties. Bij de Weg van de Toekomst is dit bijvoorbeeld ter sprake gekomen bij een 

voorgestelde uitvoering van VRI’s. De uitvoering hiervan kan duurzamer, maar dan 

wordt niet voldaan aan voorgeschreven nationale richtlijnen. De mogelijkheid om van 

dergelijke voorschriften af te wijken geeft meer ruimte voor innovatie, gericht op duur-

zame oplossingen. Hiervoor moet de opdrachtgever risico durven nemen, en de op-

drachtnemer dient proactief voorstellen in te dienen voor afwijkingen. 

 Maak de relatie tussen ‘zichtbare vernieuwing’ en duurzaamheid transparant. De 

wens voor zichtbare vernieuwing is een politieke keuze om draagvlak en imago te ver-

groten voor de innovatie- en duurzaamheidsambities. Dit heeft voor dit project bijge-

dragen aan de mogelijkheden om de Weg van de Toekomst internationaal onder de 

aandacht te brengen, maar soms in mindere mate aan daadwerkelijke duurzaamheid. 

Zorg ervoor dat bij het opstellen en communiceren van dergelijke ambities voor zicht-

baarheid ook goed beargumenteerd kan worden in hoeverre deze duurzaam zijn.   

 Toets continu de realiteit aan de ambities voor een goed eindresultaat. De werk-

wijze van het projectteam en de stuurgroep kan als volgt worden samengevat: doelen 

stellen  een plan maken  toetsen of het plan realistisch is  indien nodig daarop 

doelen en plan aanpassen  uitvoeren. Deze werkwijze is van groot belang geweest 

voor de succesvolle totstandkoming van duurzaamheidsaspecten. Dit begon al bij het 

Ideeënboek en is het hele project onderdeel gebleven van de werkwijze. Het effect 

hiervan was dat er concrete en reële oplossingen zijn gegenereerd, en er weinig tijd- en 

energieverlies was in discussies en besluitvorming. Deze handelwijze is ontstaan bij de 

start van de totstandkoming van de aanbesteding toen duurzaamheid concreet ge-

maakt moest worden. Vanaf dat moment is de geconcretiseerde definitie de gemeen-

schappelijke leidraad geworden bij discussies. Het effect van deze werkwijze is zeer 

positief en zorgt voor een goed uitlegbare onderbouwing voor het al dan niet goed-

keuren van verzoeken tot wijziging en de realisatie van Spoor 2 projecten.  

 Kies de best passende aanbestedings- en contractvorm. Deze is afhankelijk van de 

ambities en interne organisatie van de opdrachtgever en de projectcontext. Bij een 

DB(F)M contract worden aannemers meer gestimuleerd om innovaties en slimme maat-

regelen toe te passen die voor onderhoudsarme infrastructuur. Een concurrentiegerich-

te dialoog kan een passende organisatievorm zijn om met aannemers in een vertrou-

welijkere setting in overleg te gaan over mogelijke innovaties. Deze keuzes moeten wel 

passen bij de projectcontext (planning, financiën) en de mogelijkheden van de op-

drachtgever om een geïntegreerde contractvorm professioneel uit te voeren.  

  

Samenwerking 

 Organiseer inhoudelijke betrokkenheid van de opdrachtgever in een D&C con-

tract. Het was voor de gemeente en enkele leden van het projectbureau de eerste keer 

dat zij betrokken waren bij een D&C contract. Bij de uitvoering hiervan had de op-

drachtgever een meer functionele rol in kunnen nemen, waarbij meer gestuurd werd op 
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de voorwaarden van het contract. Vanwege de inhoudelijke complexiteit en de realisa-

tie van nieuwe technologieën, ook door andere partijen, is gekozen voor een nauwe 

(inhoudelijke) betrokkenheid en goede relatie tussen het projectbureau en de op-

drachtnemers. Dit zorgde voor borging van integraliteit in ontwerp en proces, de tijdige 

realisatie van innovaties en duurzaamheid, en goed omgevingsmanagement. In dit ge-

val had de zeer betrokken houding van de opdrachtgever grote meerwaarde voor het 

proces en de voortgang van het project, en het inpassen van de Spoor 2 initiatieven in 

de lopende realisatie van de aannemer. Een meer bewuste keuze voor de invulling van 

de rollen van de leden van het projectbureau, in het begin van de realisatiefase wordt 

aanbevolen.  

 Betrek (basis)scholen. Educatie is voor basisscholen, als dit op de juiste manier wordt 

ingevuld, van toegevoegde waarde voor het project en de scholieren. Het zorgt voor 

meer bekendheid van het project, bewustzijn op het gebied van duurzaamheid en het 

kan bijdragen aan een grotere interesse in techniek bij scholieren.  

 Wijs de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en innovatie specifiek toe. Het 

inbrengen van innovatie en duurzaamheid in het proces en het tijdig verankeren van 

afspraken en maatregelen, vraagt veel aandacht en vasthoudendheid. Dit gebeurt niet 

automatisch en geïntegreerd. Een mogelijke manier om dit te organiseren is het toewij-

zen aan één persoon van de taak om hierop actief te sturen en dit te faciliteren, zowel 

bij de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Bij opdrachtgever is hier concreet invulling 

aan gegeven. Bij de opdrachtnemer was het minder goed gestructureerd.  

 

  
DO’s en DON’T’s  

 

Tijdens het Slotsymposium op 26 november 2014 zijn de onderstaande DO’s en 

DON’T’s gepresenteerd door projectmanager Leo de Hoogt: 

 

DO’s:  

 Geef ruimte in bestemmingsplan / ontwerp  

 CO2 neutraal bouwen kan  

 Bij CO2 in EMVI uniforme rekenwijze voorschrijven  

 Energieneutraal in exploitatie kan  

 Durf af te wijken van richtlijnen  

 Educatie/communicatie voor draagvlak  

 Houd het contract op tafel  

 

DON’Ts:  

 MVO als EMVI criterium 
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Bijlage 1  Projectfasering  

De onderstaande afbeelding is afkomstig uit een interne presentatie bij de provincie Noord-

Brabant.  

 

  

TIJDLIJN: 2008 2009 2010 2011 

RECONSTRUCTIE N329: MER/BESTEMMINGSPLAN 

TECHNISCH ONTWERP 

BEELDKWAL.PLAN 

AANBESTEDING 

BOUW WEG 

VERGUNNINGEN 

WEG VAN DE TOEKOMST: INTENTIE VERKL. 

1e SELECTIE IDEEËN 

2e SELECTIE IDEEËN 

PROJECTPLANNEN 

AANBESTEDING EN REALISATIE 

Figuur 6 Projectfasering 
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Bijlage 2  Acht concepten in het Ideeënboek  

De verbin-

dingsweg 

De weg is in de eerste plaats een functionele verbinding met een goede doorstroming. 

De weg dient zoveel mogelijk geïsoleerd te worden van zijn omgeving met als doel 

overlast en gezondheidsschade voor de directe omgeving te voorkomen. Ideeën zijn: 

verdiepte weg, overkapping, weg op pijlers en aansluiten op de omgeving. 

De innovatieve 

weg 

De weg vormt een knooppunt van kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het 

gebied van duurzame wegenbouw. Ideeën zijn: vestiging van kennisinstellingen, 

voorlichting en educatie, proefstroken voor technische testen piëzo-elementen, fijn 

stofmagneet, luchtzuiverend geluidscherm, asfalt op de rol, groene luchtfilters en 

wegvakverlichting in het wegdek.  

De energieneu-

trale weg 

Deze weg combineert energiebesparende maatregelen met de opwekking van 

duurzame energie in nauwe samenhang met zijn directe omgeving. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan minder verlichting, energiebesparende verlichting, opwekking van 

duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen, kleine windturbines, productie 

van warmte in speciale warmtecollectoren die in wegdek worden aangebracht, gebruik 

van biobrandstoffen, elektrische vervoer en energiezuinig rijgedrag.  

De cradle to 

cradle weg 

De weg is een voorbeeld van ‘cradle to cradle’ met hoogwaardig hergebruik van 

materialen, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en besparing op het gebruik 

van materialen en grondstoffen en opvangen van hemelwater. 

De gezonde 

weg  

De weg zorgt ervoor dat de uitstoot van schadelijke stoffen en de productie van geluid 

door wegverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt, waardoor de weg geen bedreiging 

vormt voor de gezondheid van bewoners. De fiets als zuinig en veilig vervoersmiddel 

wordt gestimuleerd. Ideeën zijn het wegvangen van stof/ CO2 en geluidsreductie. 

De belevings-

weg  

De weg vormt een geïntegreerd onderdeel van het stedelijk milieu en wordt daarbij 

ervaren als rustgevend en aangenaam. Ideeën zijn: parkaanzicht met veel aandacht 

voor groen, uitstraling en vormgeving, ruimte aan de natuur en bedrijven doen mee. 

De dynamische 

weg  

De weg biedt een multimodaal knooppunt van economische bedrijvigheid en sociale 

interactie. Ideeën zijn: overstap van personen, overslag van goederen, zakelijk centrum 

en een open ontmoetingsplaats.  

De elektroni-

sche weg 

De weg maakt maximaal gebruik van ICT voor de bevordering van de doorstroming en 

de veiligheid. Ideeën zijn: minder wachten voor stoplichten, informatievoorziening 

verkeer, centrale aansturing verkeer en carpoolwebsite.  

Overige ideeën 

De overige ideeën hebben betrekking op de weg in relatie met de omgeving. Denk 

hierbij aan de aansluiting van de weg met Midden-Nederland (tunnel), maatregelen in 

directe omgeving van de weg (energiezuinige woonwijken / bedrijventerreinen) en een 

spoorverbinding (sneltram). Ook zijn er aanbevelingen gedaan van procesmatige aard 

waarbij aandacht besteed moet worden aan bewustwording mensen, jongeren 

betrekken bij besluitvorming, bouwen met flexibele inpassing in de toekomst en 

werken aan relaties met belanghebbenden.  
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Bijlage 3  Aanbevelingen voor interactie 

Nick Heister is in 2010 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met zijn scriptie ‘Van 

ruilen komt huilen?”. De Weg van de Toekomst is hierin één van de vijf case studies. Zijn 

onderzoek naar de interactie van opdrachtgevers met stakeholders (burgers en belangen-

organisaties) met als doel om het project inhoudelijk te verrijken en meer draagvlak te 

creëren, heeft geleid tot de volgende twee aanbevelingen: 

 

1. Maak gerichte keuzes t.a.v. de inrichting van het interactieve proces.  

Omdat vooral de juiste keuzes in de wisselwerking tussen overheden en belangheb-

benden van belang blijken, is het verstandig om goed te overwegen: wanneer inter-

actieve elementen te realiseren, met welk doel dit gedaan wordt en tot welke gevol-

gen dit mag leiden. Deze aanbeveling is geconcretiseerd naar de volgende subaan-

bevelingen: 

a. kies voor openheid op de juiste momenten 

b. maak gebruik van slimme toegeeflijkheid 

c. voorkom (de perceptie van) een arrogante houding 

d. beargumenteer ‘afwijzingen’ naar behoren 

e. bekijk het project zo integraal mogelijk 

f. bepaal de juiste samenstelling van aanwezige ambtenaren tijdens momenten 

van interactie 

g. kies een specifieke strategie ten aanzien van ‘risicovolle’ belanghebbenden. 

 

2. Heb realistische verwachtingen van interactief beleid als instrument.  

Omdat er altijd mensen zullen zijn die ongeacht het procesverloop of de uitkomst 

‘tegen zijn’, is het niet realistisch om te verwachten dat interactieve elementen ga-

ranties bieden tot maximaal draagvlak. Daarnaast is het verstandig om communica-

tiecampagnes voor mobiliteitsprojecten niet te overdrijven. Dit zorgt eerder voor 

meer dan minder ‘hardnekkige’ weerstand.” (Nick Heister, 2010, p. 5) 
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Bijlage 4  EMVI criteria 

In het Inschrijvings- en Beoordelingsdocument (datum 25 juni 2010 / 23 september 2010) 

staat op pagina 15 en 27 beschreven dat de economisch meest voordelige inschrijving 

wordt bepaald op basis van: 

 

1. Inschrijfsom (maximaal 45 mln) 

2. Zichtbare vernieuwing (in Vormgevingsplan) (waarde maximaal 12 mln) 

3. Duurzaamheidsplan (waarde maximaal 12 mln) 

 

In paragraaf 4.4.2 staat het volgende beschreven over het EMVI criterium zichtbare ver-

nieuwing: “Om het criterium Zichtbare vernieuwing te kunnen beoordelen wordt minimaal de 

volgende inhoud gevraagd met betrekking tot het Vormgevingsplan: 

1. De visie van de inschrijver om de ambitie van de aanbesteder, namelijk het creëren 

van een voorbeeld op het gebied van innovatie en duurzaamheid bij regionale / ge-

meentelijke infrastructuur te verenigen met een toekomstvaste, verkeersveilige oplos-

sing voor de huidige en toekomstige bereikbaarheidsproblemen op de N329, binnen 

het programma van eisen te vertalen naar een realiseerbare technische uitwerking en 

uitvoering; 

2. Visualisatie van het vormgevingsconcept (de ‘huisstijl’) met betrekking tot de vormge-

ving van verlichting, energie-opwekkers, hekwerken, geleiderail, wandafwerking en 

dekranden;  

3. Op welke wijze de inschrijver de belevingswaarde van zowel de weggebruikers op de 

nieuwe N329 verhoogt als die van de omwonenden grenzend aan de nieuwe N329. De 

inschrijver dient aan te geven hoe hij evenwicht denkt te kunnen aanbrengen in deze 

mogelijk tegengestelde belangen; 

4. De inschrijver dient aan te geven welke technische innovaties hij gaat toepassen en 

hoe deze bijdragen aan een zichtbaar andere weg. Het gaat daarbij om zichtbare ver-

nieuwing in materiaalgebruik, vorm en/of aankleding van de weg.” 

 

In paragraaf 4.4.3 staat het volgende beschreven over het EMVI criterium duurzaamheid: 

“Voor de N329 wordt het criterium duurzaamheid gedefinieerd volgens 4 subcriteria te 

weten:” 
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Figuur 7 Subcriteria EMVI criterium Duurzaamheid (bron: Inschrijvings- en beoordelingsdocument, p.17) 

  

Vervolgens wordt voor ieder criterium een toelichting opgeschreven hoe deze geïnterpre-

teerd dient te worden en hoe deze beoordeeld wordt.  

 

Het subcriterium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is relatief nieuw ten opzichte 

van de ideeën die eerder ontwikkeld zijn. De invulling is wel breed. De aantoonbare 

kwaliteit van de positie van het bedrijf t.a.v. natuurlijk milieu, eigen personeel, inhuurkrach-

ten, mensenrechten, ethiek en productverantwoordelijkheid werd in dit criterium beloond. 

 

T.a.v. materiaalgebruik wordt aan de inschrijvers een “ontmantel/sloop/recycleplan” 

gevraagd en een tabel met de mate van herbruikbaarheid van toegepaste materialen. Dit is 

een functionele invulling voor realisatie van veel ideeën die t.a.v. duurzame materialen in de 

ideeënfase genoemd zijn, en biedt ook ruimte voor andere duurzame materialen die niet 

eerder aan de orde zijn gekomen. 
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Bijlage 5 Verslag workshops slotsymposium 26 november 2014  

 

Workshop ‘Van ambitie naar realisatie' 

 

Het gesprek ging met name hoe je innovatie koppelt aan ambities en dit vervolgens ook 

daadwerkelijk realiseert. Innovatie houdt in dat er in de praktijk een spanning ontstaat 

tussen de beoogde (innovatieve) maatregel en de geldende kaders, normen en richtlijnen. 

Dit kan gaan over een bestemmingsplan wat al is vastgesteld tot een handboek waarin staat 

aangegeven waar hectometerpaaltjes aan moeten voldoen. Zowel aan de kant van op-

drachtgever als opdrachtnemer is het van belang om hier adequaat mee om te gaan. Dit 

met als doel om de 'strijd' met de regels en richtlijnen op de juiste wijze en moment te 

voeren zodat er met respect voor de regels innovatieve maatregelen tot uitvoering komen.  

 

De volgende vier aandachtspunten zijn gevormd: 

1. Toon, vanuit de inhoud, aan dat de innovatieve maatregel de gedachte achter de 

regel niet schaadt. 

2. Regisseer het proces tot 'accordering' van een innovatieve maatregel op een be-

trokken wijze, zit er dicht op. Bijvoorbeeld als er meerdere afdelingen van een orga-

nisatie iets van moeten vinden. 

3. Bespreek met direct betrokkenen (projectteam (ON/OG), bestuurders, andere afde-

lingen) hoe je omgaat met situaties waarin een geldende richtlijn of regel belemme-

rend werkt voor innovatie. Hierdoor ontstaat een mind set en kan er op de momen-

ten dat het spannend wordt snel een knoop worden doorgehakt. 

 

Workshop ‘Duurzaamheid’ 

 

Het thema duurzaamheid blijkt ook voor een gesprek in deze setting een breed container-

begrip, waarbij de deskundigen ieder een eigen beeld hebben. Dit leidt al snel tot de 

vaststelling dat om succesvol duurzaamheid in een project of aanbesteding op te nemen, je 

keuzes moet maken: welke aspecten van duurzaamheid zijn belangrijk en kansrijk? Het type 

project en de kenmerken van de locatie en omgeving zijn hierbij sterk sturend. In de 

discussie komt naar voren dat hierin in de eerste plaats een belangrijke rol is weggelegd 

voor de opdrachtgever/initiatiefnemer. Pas als deze duurzaamheid als ambitie (of liever: als 

onderdeel van de EMVI criteria) heeft opgenomen, is er een prikkel voor aanbieders om 

mogelijkheden voor concrete uitwerking in de aanbieding op te nemen. 
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Duurzaamheid is voor de buitenwacht (op eerste gezicht) niet zichtbaar. De feitelijke 

duurzaamheid van de weg zit vooral in de CO2 neutrale bouwwijze en het energieneutrale 

gebruik, dus in het proces. De weg blijft voor de gebruikers gewoon een weg. Om draagvlak 

te krijgen voor de benodigde extra investering verdient het aanbeveling duurzaamheid 

tastbaar/zichtbaar te maken, door hierover goed te communiceren. 

 

Tot slot is in de workshop benoemd dat duurzaam onderhoud van de weg een issue is om 

nader uit te werken, en bij een vervolgproject al in de aanbesteding betrokken zou moeten 

worden, en dat de technische ontwikkelingen zo snel gaan, dat er ruimte moet zijn voor het 

verwerken van nieuw beschikbare technieken en duurzame toepassingen tijdens de 

uitvoering. Dit vraagt vertrouwen, uitgangspunt in iedere aanbesteding. 

 

Workshop ‘Innovatie’ 

 

Net als ‘duurzaamheid’ is innovatie ook een containerbegrip. Innovatie in infraprojecten kan 

zowel van technische als organisatorische aard zijn. Bij de Weg van de Toekomst is innova-

tie gestimuleerd op twee manieren: 

- Door uitdagende en onderscheidende EMVI criteria te formuleren: met name het 

criterium ‘Zichtbare Vernieuwing’ heeft tot maatregelen geleid zoals de groene LED-

lampjes langs de weg, Flow Man en de zonnebomen en zonnebloemen. 

- Door Spoor 2 budget apart te houden voor extra projecten, met een innovatief ka-

rakter. Hiermee zijn o.a. de Glowing Lines en de PleasantPass gerealiseerd. 

Behalve in de financiering en aanbesteding, draagt samenwerking met onderwijs- en 

kennisinstellingen ook bij aan innovatie, onderzoek en educatie. Zo is bij de Weg van de 

Toekomst samengewerkt met vele basisscholen, zowel in de ideeënfase als tijdens de 

uitvoeringsfase. In deze laatste fase stond met name de kennisoverdracht aan de scholieren 

centraal. Op het gebied van onderzoek is ruimte gegeven aan Wageningen Universiteit en 

Research Center die 30 proefvakken naast de weg krijgt voor onderzoek naar de effecten 

van steenmeel bij verschillende soorten vegetatie.  

 

De werkwijzen en resultaten van de Weg van de Toekomst zijn toepasbaar in andere 

projecten, zoals het project Weg van de Energietransitie van de Provincie Zuid-Holland. Ook 

daar willen ze door uitdagende EMVI criteria de inschrijvers stimuleren met innovaties te 

komen. En ze willen samenwerken met de TU Delft en de Haagse Hogeschool om te 

inventariseren of het groot onderhoud van de weg gelegenheid kan bieden voor experi-

menten van onderzoekers en studenten. De medewerkers van de Provincie Zuid-Holland 

hebben aangegeven graag de resultaten van hun nulmeting CO2 verbruik te delen, wanneer 

deze beschikbaar zijn. Hieruit blijkt onder meer dat maaien tot een hoog aandeel van de 

CO2 uitstoot van dagelijks onderhoud zorgt.  
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Workshop ‘Aanbesteding’ & workshop ‘Relatie opdrachtgever - opdrachtnemer’ 

 

Het gesprek begon met de opmerking dat de ruimte voor duurzaamheid en innovatie in 

aanbestedingstrajecten begint met een initiatief van de opdrachtgever (gebaseerd op 

beleid en bestuurlijk gedragen). Belangrijk is dat er momentum is (en daarmee samenhan-

gend tijd en geld) om duurzaamheidsambities in aanbestedingstrajecten mogelijk te maken. 

Zo was de N329 niet de Weg van de Toekomst is geworden als de aanbesteding een jaar 

later was geweest.  

 

Er zijn kansen voor extra innovatie in projecten maar hiervoor moeten wel de extra financië-

le middelen beschikbaar zijn. Door flexibele kaders te geven aan de aanbesteding kan de 

opdrachtgever de opdrachtnemer stimuleren om innovatieve ideeën ook daadwerkelijk te 

realiseren.  

 

Flexibele kaders kunnen voor de opdrachtnemer meer (financiële) risico's veroorzaken. Een 

manier om daarmee om te gaan is door de risico's te benoemen en een risicoalliantie aan te 

gaan. Dit laatste kan door bijvoorbeeld een risicopot te vormen (waarmee de financiële 

gevolgen van risico's – en ook eventuele meevallers - gelijkelijk verdeeld worden over 

opdrachtgever en opdrachtnemer) of door Best Value Procurement als wijze van aanbeste-

ding te hanteren. In de raming dient in ieder geval voldoende ruimte voor innovatie te 

worden opgenomen. 

 

Voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is een open en transparante 

houding van belang. Goed is om zich te realiseren dat de uitwerking en het concretiseren 

van het begrip duurzaamheid een zoekproces is voor beide partijen. Daarbij is het van 

belang om voordurend met elkaar in gesprek blijven en op zoek te gaan naar de 'plussen' 

van een project. Ook als het gaat om te komen tot andere oplossingen voor duurzaamheid 

die voortkomen uit voortschrijdend inzicht.   

 

De manier van samenwerken van opdrachtgever en opdrachtnemers in de Weg van de 

Toekomst is toepasbaar in andere projecten. Een belangrijke succesfactor van dit project 

was het projectteam van opdrachtgever, dat vanaf een vroeg stadium constant was, 

betrokken, en gericht op het realiseren van de projectambities. Het opbouwen van een 

goede onderlinge relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zorgt voor daadkracht 

gedurende het project.  

 

 


