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Algemene projectinformatie

DOEL:

De provincie Zuid-Holland staat voor een grote uitdaging op het gebied van 

energietransitie.

• ‘’In 2020 moet 8 à 10% van de verbruikte energie duurzaam opgewekt worden, 20% 

energie worden bespaard en 20% CO2 worden gereduceerd.’’

Contract N211c:

• Provincie Zuid-Holland

• DBM (Design-Build-Maintain) contract o.b.v. UAV-GC 2005

• Gehele ontwerp en reconstructie van ca. 2,4 km weg en damwanden

• 12 jaar onderhoud op innovaties
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Resultaat aanbesteding

Gekozen aannemer

• Plan van Aanpak

• Besparing CO₂ - 3 x de footprint belasting

• 4 verplichte + 18 eigen innovaties

• Veel potentieel in de proeftuin

• Veel mogelijkheden voor opschaling

• Veel zichtbaarheid, interactieve communicatie

• Samenwerking met omgeving
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PV-straatverlichting & Dynamische verlichting

• Opwekken van zonne-energie

• 50% dimmen wanneer er weinig / geen verkeer is

• Voorkomen onnodig energieverbruik

• Minder CO2-uitstoot
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PV-fietspad (Solarpath)

• Fietspad van betonplaten met zonnepanelen

• Stroeve en lichtdoorlatende coating (voldoende

grip)

• Benutten van openbare ruimte
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Innovaties in wegconstructie

• Minder energieverlies door deflectie

• Vlakheid-textuur (2,5% minder brandstof)

• LEAB (minder warmte tijdens produceren)

• Duurzaam granulaat (hergebruik materiaal)
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CO2-arm betonproduct (duurzame tegels)

• Geopolymeer (kleisoort kaolien) als vervanger van cement

• Bespaart veel CO2

• Toegepast bij het fietspad en bushaltes
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Duurzame houtproducten

• Houten portalen voor verkeerslichten

• Bamboe wegbewijzering

• Houten geleiderail
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Conclusie - resultaten

• Zeer tevreden klant

• Mooi en bijzonder werk, niet alledaags met unieke elementen

• Veel geleerd op het gebied van innovaties

• Duurzaamheid kan, zonder dat het veel meer kost

• Afdeling beheer meenemen aan de voorkant

• Richtlijnen durven los te laten

• Open met elkaar in gesprek blijven

• Voldoende voorbereidingstijd nemen. Innovaties kosten meer tijd


