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INTRODUCTIE 



Introduction 

Henry van der Pluym 

 Senior advisor/project manager and director of 
NedMobiel. 

 Experienced advisor and (project)executive  for 
tendering, construction and renovation of tunnels, 
asset management and O&M of complex infrastructure 
and general management. 

 NedMobiel: Internal processes & finance 

 Tunnel Safety Officer tunnels Schiphol NV  

 Former CEO Egis Road and tunnel operations Ireland 

 Former Technical Officer Royal Dutch Navy 
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EXPLOITATIE TUNNELS 



MIJN OPVOEDING 
NV Westerscheldtunnel   (2004 – 2009) 

- Beschikbaarheid 

- Veiligheid 

- Klantvriendelijkheid 

- Veiligheid en verkeersmanagement nr 1 

- Veel OTO inclusief jaarlijks examen 

- Jaarlijks MDO met OHD-s 

- Informeren en communiceren klanten 

- Gratis toegang met rijlessen 

- Mensen die bang zijn uitnodigen tijdens onderhoudsnacht 
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VERHAAL ADHV EEN PROJECT 

2 Tunnels: 

- Dublin Port Tunnel  

- Jack Lynch Tunnel 

Motorway Traffic Control Center 

- Verkeersmanagement rond Dublin 

- Noodhulp gehele Ierse hoofdwegennet 
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WAT OPVIEL 
1. Echt een andere cultuur 

 Industrieel, sterk technisch gedreven 

 Bijzonder hiërarchisch  

 Bevestigen dat alles onder controle is 

 Veel papier om dit aan te tonen 

 Focus intern op orde niet op gebruiker 

2. Tunnel sloot 100 keer per jaar voor onderhoud 

3. Weginspecteurs voelde zich politie 

4. Geen overleg of oefeningen met OHD – zij bepaalde 
zelf wat zij nodig vond  
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100 keer per jaar dicht??? 

- Noodzakelijk om de techniek in goede conditie te 
houden en daarmee de veiligheid in de tunnel te 
waarborgen 

- Gelogd in het RMMS en zodanig gerapporteerd aan 
de NRA 

- Geen veiligheid voor de gebruikers maar indekken 
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Een andere cultuur  

- Angelsaksisch rechtssysteem 

- Moet aangetoond worden op papier dus: 

- Ieder mogelijk scenario had een eigen procedure; 
hiermee toon je aan dat je alle situaties in de hand 
hebt. 

- Tunnel zeer vaak sluiten voor onderhoud; hiermee 
toon je aan dat je er alles aan doet om de techniek 
in goede conditie te houden. 

- Realiteit: niemand kende de scenario's omdat het er 
veel te veel waren en de technische toestand van de 
tunnel was zeer onder de maat….. Veiligheid was niet 
geborgd! 
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Doen wij dit beter? 

- Aantoonbaar veilige tunnel, hoe wordt hier mee 
omgegaan 

- Checklist Veiligheidsbeambte 

- Landelijke tunnel standaard (checklist?) 

- Onze veiligheidsfilosofie staat die vast? 

- Ons voorzieningenniveau in tunnels is hoog, leidt dit 
tot een veiligere tunnel? 

- Is de QRA een middel om het gebruik veilig te krijgen 
of om aan te tonen dat we aan wet en regelgeving 
voldoen? 
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Een andere kant 

Road & Tunnel Association 

- Landen zoals de UK, Ierland, Canada, Australië maar 
ook India, Frankrijk…. 

- Centraal nagedacht over het thema’s veiligheid, 
operaties en techniek 

- Opleidingstandaard ontwikkeld voor al het 
tunnelpersoneel, inclusief de TB en VB 

- 2 x per jaar 2-daags forum om kennis, 
ontwikkelingen en lessons-learned te delen 

- Nauwe samenwerking met internationale platforms 
zoals PIARC, IBTTA en World Tunnel Association 

- Zowel publieke als private partijen zijn actief lid! 
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Met als voordeel (vanuit veiligheid) 

De meeste tunnels worden door 1 partij gemanaged, 
zowel verkeer als beheer. Doordat de wetgeving in deze 
landen “dwingender” is in nakoming en schuldvraag, 
zoeken partijen continu naar verbeteringen in het 
managen van de veiligheid en het verkeer in een tunnel. 

Er wordt continu nagedacht over hoe het beter kan 
vanuit zowel operaties als techniek, en er wordt van 
elkaar geleerd.  

Echter deze landen hebben een sterke technische 
geschiedenis waardoor veel van deze oplossingen daar 
gezocht worden. 
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Kunnen wij iets voor elkaar betekenen 

Marktpartijen in Nederland zijn veel verder ontwikkeld 
m.b.t. veilig gebruik tunnels dan in het buitenland. Dit 
heeft ook veel meerwaarde bij het ontwerpen en 
bouwen van tunnels. 

Uniforme opleidingen voor alle betrokkenen bij 
tunnelveiligheid zowel privaat als publiek 

In Nederland zijn we meer gewend om vanuit het 
veiligheidsbelang van de gebruiker te denken en 
proberen  het operationeel en technisch beheer ook 
zodanig in te richten (hoge veilige beschikbaarheid). Dit 
levert een andere focus op die bij de exploitatie 
daadwerkelijk positief bijdraagt aan de veiligheid voor 
de gebruiker. 
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VRAGEN? 
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