
Veiligheid ondergrondse 
infrastructuur 
 

Wetgeving, veiligheidsfilosofie, actuele tunnelprojecten  
 

   

Data  16, 17, 23 en 24 april 2013 
Locatie Kok Business Centre Delft 
Prijs € 1440 excl. btw 
 

Type cursus   verbredend      verdiepend  
 
 

 
 
Resultaat 

 U leert de veiligheidsproblematiek van ondergrondse infrastructuur te benaderen vanuit een integrale visie 
 U krijgt inzicht in de motieven rond de nieuwe regelgeving en de wijze waarop daarmee dient te worden 

omgegaan. Actuele praktijkvoorbeelden zullen de theorie nader verduidelijken 
 
 
Inhoud 

Veiligheid van ondergrondse infrastructuur staat hoog op de (inter)nationale beleidsagenda. De druk op de 
schaarse ruimte is onverminderd hoog en zal naar verwachting zeker niet minder worden. Daarom wordt 
steeds meer gezocht naar mogelijkheden tot gebruik van de derde dimensie. Tunnels, overkappingen en 
verdiepte liggingen dragen in belangrijke mate bij aan een oplossing voor voornoemd probleem, maar 
introduceren tegelijkertijd hun eigen specifieke problemen op het gebied van (gebruiks)veiligheid. Een 
effectieve en efficiënte oplossing hiervan is alleen mogelijk wanneer de totale problematiek vanuit alle 
gezichtshoeken op evenwichtige wijze wordt geanalyseerd.  
 
De cursus reikt een integrale aanpak aan, waarbij wordt stilgestaan bij de wetgeving en de wijze waarop 
daarmee dient te worden omgegaan. Meerdere vervoersmodaliteiten komen aan de orde (weg, spoor en 
metro).  
 
 
Doelgroep 

De cursus richt zich op het gehele spectrum van de veiligheid op het gebied van ondergrondse 
verkeersinfrastructuur. Ze is dan ook bestemd voor vele beroepsgroepen die in dit veld werkzaam zijn, zoals 
beleidsvoorbereiders, ontwerpers, adviseurs werkzaam bij ingenieursbureaus, hulpverleners en beheerders 
van ondergrondse infrastructuur en wetenschappers.  
 
 
Aanvullend cursusmateriaal 

Wet- en regelgeving en interne Rijkswaterstaatrichtlijnen zijn, voor zover gereed en vastgesteld, te downloaden 
van www.rws.nl/tunnelsafety  
 
 
 

Wordt vervolgd op de achterzijde…

 
‘Veiligheid is een groot goed. Het is een onderwerp met zeer vele 
gezichten en om hierover een gedegen standpunt te kunnen innemen, is 
een multidisciplinaire analyse ervan noodzakelijk.  
Kom naar de cursus en overtuig uzelf.’ 
 

 
Ir. E.W. Worm   
Ambassadeur Veiligheid van kenniscentrum ondergronds bouwen en 
ondergronds ruimtegebruik (COB) 

http://www.pao-tudelft.nl/Cursussen/0/2420/Veiligheid_ondergrondse_infrastructuur.html
http://www.pao-tudelft.nl/Cursussen/0/2420/Veiligheid_ondergrondse_infrastructuur.html
http://www.rws.nl/tunnelsafety


Programma 
 

Dinsdag 16 april  
 
Integrale veiligheid:  
De contouren van een integrale veiligheidsfilosofie 
Ir. E.W. Worm (ambassadeur Veiligheid COB) 
 

Normen, richtlijnen en uitgangspunten: 
Regelgeving wegtunnels 
Mr. S. Borneman (RWS Corporate Dienst) 
 
Normen, richtlijnen en uitgangspunten: 
Regelgeving spoor/metrotunnels 
Ing. R.J. Houben MSc (Royal Haskoning DHV BV) 
 

Integrale veiligheid: Een integrale 
veiligheidsbeschouwing voor spoortunnels 
Ir. W. de Visser (ProRail) 
 

Normen, richtlijnen en uitgangspunten:  
De RWS standaard. Het algemene kader. 
Ing. R. Gram MBA (Covalent bv Amersfoort) 
 

Normen, richtlijnen en uitgangspunten:  
De RWS standaard. Nadere invulling.  
Ing. A. de Jong (RWS Dienst Infrastructuur) 

 

Normen, richtlijnen en uitgangspunten:  
De niet RWS standaard. Nadere invulling van de 
wetgeving bij de Haagse tunnels. 
Ing. P.C. van Laviere (LA4E Consultancy bv) 
 
 
Woensdag 17 april 
 
Veiligheidsbeschouwingen:  
Een probabilistische veiligheidsbenadering 
Prof.drs.ir. H.J. Vrijling (TU Delft) 
 
Veiligheidsbeschouwingen: Beschrijving van het 
Bouwdienst Risico-analysemodel voor wegtunnels 
Ing. J. Hoeksma (RWS Corporate Dienst) 
Bureau veiligheidsbeambte 
 
Veiligheidsbeschouwingen:  
Scenario analyses, wat, hoe en in welke fase nog. 
Ir. T. Wiersma (RWS Dienst Infrastructuur) 
Steunpunt Tunnelveiligheid 
 

Veiligheidsbeschouwingen:  
Letselschade en consequenties voor zelfredding en 
geneeskundige hulpverlening 
Dr. P. van der Torn Arts MMK (St. WTTZ) 
 

Veiligheidsbeschouwingen:  
Menselijk gedrag en tunnelveiligheid 
Dr. L.C. Boer (LB Consult) 
 
Basismaatregelen wegtunnels: Achtergronden 
Ir. E.W. Worm (ambassadeur Veiligheid COB) 
 

Basismaatregelen wegtunnels: De ventilatierichtlijn 
Ir. J.W. Huijben (h3mhuijben Consultancy) 
 

 

Dinsdag 23 april 
 
Basismaatregelen wegtunnels: Detectiesystemen 
W. Janssen (RWS Corporate Dienst) 
Bureau veiligheidsbeambte 
 
Basismaatregelen wegtunnels: Bediening en besturing 
W. Janssen (RWS Corporate Dienst) 
Bureau veiligheidsbeambte  
 

Basismaatregelen wegtunnels: Hittewerende voorzieningen 
Dr.ir. C. Both (Promat Tisselt België) 

 

Aanvullende maatregelen:  
Bijzondere brandbestrijdingssystemen 
Ir. E.W. Worm (ambassadeur Veiligheid COB) 
 

De veiligheidsorganisatie:  
De planvorming met betrekking tot de tunnelorganisatie 
F. Swaak (RWS Directie Noord-Holland) 
 

De veiligheidsorganisatie:  
Het veiligheidsbeheerplan van de tunnelbeheerder 
Ir. M. Bockholts MBA (MBC business consultancy) 
 

De veiligheidsorganisatie: Het rampenbestrijdingsplan  
voor de openbare hulpverlenende diensten 
Ing. A. Slofstra MCDM (directeur brandweer veiligheidsregio  
Zuid-Holland Zuid) 
 
 
 
Woensdag 24 april 
 

Hoe een juiste realisatie te borgen?  
Het verificatie en validatieproces op de Sluiskiltunnel 
Drs. G.H. Janssen (Sogeti Nederland BV) 
 

Hoe een juiste realisatie te borgen?  
Het toetskader van de veiligheidsbeambte RWS wegtunnels 
Drs. W.F.C. van Pelt (RWS Corporate Dienst) 
Bureau veiligheidsbeambte 
 

Hoe een juiste realisatie te borgen?  
Veiligheidskritische functies, faaldefinities en RAMS 
Ing. R.W. Mante (RWS Dienst Infrastructuur) 
Steunpunt Tunnelveiligheid 
 

 
Praktijkvoorbeelden 
 

De veiligheidsfilosofie en zijn uitwerking op het Combiplan 
Nijverdal 
Ir. G.J. Braas en ing. E. Vinke (Vialis bv) 
 

De veiligheidsfilosofie van de spoortunnelzone Delft 
Ir. A.J.M. Snel (Witteveen&Bos bv) 
 

De veiligheidsfilosofie voor de gecombineerde 1
e
 en 2

e
 

Coentunnel 
Ing. R.W. Mante (RWS Dienst Infrastructuur) 
Steunpunt Tunnelveiligheid

 
 
Kijk voor het volledige cursusaanbod op www.pao.tudelft.nl! 
Via de website kunt u zich ook inschrijven voor deze cursus. 
 
 
De informatie in deze flyer is onder voorbehoud van wijzigingen, tik- en drukfouten.  
Op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van PAO van toepassing, deze zijn te vinden op www.pao.tudelft.nl 

../../../2011/VOV/Marketing/www.pao.tudelft.nl
http://pao-tudelft.nl/internetForms/cursusAanmelden.php?i_evt_id=913
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