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Concrete ambities 



De N211c 

2,4 kilometer 



Doelstellingen project N211c 
1)  Het neerzetten van een voorbeeldproject op het gebied van energietransitie bij de aanleg en 

onderhoud van wegen; 
2)  Het CO2 neutraal aanleggen en onderhouden (12 jaar) van de N211c waarbij de opwek- en 

besparingsmaatregelen lokaal (in het Westland) worden gerealiseerd; 
3)  De onderhoudsmaatregelen uitvoeren waarbij het uitgangspunt is dat pas na 12 jaar weer groot 

onderhoud hoeft plaats te vinden; 
4)  Energie besparen bij de aanleg, onderhoud en beheer van de weg; 
5)  Energie duurzaam opwekken rondom of in de weg in de gebruiksfase; 
6)  Het creëren van een proeftuin voor innovatieve energietransitieconcepten in, op, aan of rond de 

N211c; 
7)  De innovaties zijn opschaalbaar naar andere wegen en zichtbaar voor weggebruikers en 

omwonenden; 
8)  Samenwerking bij energiebesparing en –opwekking met keten- en netwerkpartners. 
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Hoe invulling geven aan doelstellingen? 
Doelgericht uitdagen een innovatieve  

oplossing te ontwikkelen. 
Ruimte creëren voor het aanbieden van 

innovaties 
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Innovatiepartnerschap 

Prijsvraag 

Onderzoek en ontwikkeldienst 
AW artikel 2.24 lid g. 
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Concurrentiegerichte dialoog 

Functioneel specificeren 



Concurrentiegerichte dialoog N211c 

“De keuze voor de Concurrentiegerichte Dialoog is hoofdzakelijke gebaseerd  
op het feit dat in dit project vrijheid en creativiteit een belangrijke rol spelen  
(voor het bedenken en uitwerken van CO2-besparende maatregelen)”. 
 
“Uitgebreide informatie-uitwisseling middels dialooggesprekken is ons inziens  
de beste manier om op dat vlak het maximale uit de markt te halen, passend  
binnen de kaders van de opdracht.”. 
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Innovatie < > Proven technology 

Proeftuin 

Oplossingen met potentie 

Focus op proces 

> TRL 4 
Technology validated in lab 

N211c 

Bewezen CO2 reducerende 
maatregelen (DuboCalc/LCA) 

Focus op product 

> TRL 7 
System prototype demonstrated 

in operational environment 



Resultaten aanbesteding 

§  Drie geldige inschrijvingen 
§  Winnende inschrijver BAM Infra BV 
§  21 Innovaties  
§  Netto-besparing ruim 13.000 ton CO2 
§  Media-aandacht 

7.628 ton 

6.075 ton 

1.032 ton 



Aangeboden proeftuininnovaties 



Conclusies: 

§  CD biedt ruimte voor innovaties 
§  EMVI om doelstellingen te bereiken 
§  Boeiende procedure – interactie met de markt 

Lessons learned: 

§  Eenduidige rekenmethodiek 
§  Ruimte bieden in eisen 
§  Neem voldoende tijd 



https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/energiewegen-0/n211-geeft-energie/innoveren/  
Meer weten? 


