
Spoorzone Delft 
Aanpak integrale veiligheid in de gebruiksfase 

en samenwerking met OHD 
Presentatie voor het platform veiligheid en veiligheidsbeleving 
door Alain Kooiman 
18 maart 2014 

1 



Inhoud 

 Even voorstellen  

 Het Spoorzone Delft Project 

 Totstandkoming veiligheidseisen 

 Organisatie en samenwerking met hulpdiensten 
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Even voorstellen 

 Alain Kooiman 

 Kort CV 

 Civiel Techniek en Bedrijfskunde 

 4½  jaar directie HSL-Zuid, Rijkswaterstaat 

 5½ jaar Horvat & Partners 

 Sinds 2011 zelfstandig adviseur  

 Betrokkenheid Spoorzone Delft project 
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Het Spoorzone Delft project 
Projectonderdelen 

 Tunnel en ondergronds station 

 Stadskantoor en stationshal 

 Inrichting openbare ruimte en gebiedsontwikkeling 

 Vervoersknooppunt  

 Parkeren  

 DSM 
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Het Spoorzone Project 
Opdrachtgevers 
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Totstandkoming veiligheidseisen 

 Zijn voor een deel tot stand gekomen vanuit wet- en 

regelgeving 

 Spoorwegwet / TSI’s 

 Tunnelwetgeving / VEST  

 Zijn voor een deel tot stand gekomen in samenspraak met 

bevoegd gezag en hulpdiensten 
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Totstandkoming veiligheidseisen 

 VER werkgroep ‘Integrale veiligheid’ 

 Startnotitie / samenwerkingsovereenkomst 2001 (Gemeente, 

ProRail, ontwikkelaars, gebruikers) 

 Oprichting werkgroep 

 Deelnemers: preventie- en beleidsmedewerkers van politie, 

brandweer, GHOR, gemeente Delft en ProRail 

 Doel: risico’s en beheersmaatregelen formuleren ter borging 

van de veiligheid in de exploitatiefase 

 Beveiligingsconcept 2001: 

 153 functionele eisen ter borging van de interne, externe en 

sociale veiligheid tijdens de gebruiksfase op basis van 

verschillende (ongeval)scenario’s 

7 



Totstandkoming veiligheidseisen 

 Vertaling naar maatregelenpakket in 2002 en Ruimtelijk 

Functioneel Ontwerp (RFO) in 2005 

 Toets RFO in 2005 en concept vraagspecificaties (o.a. door cie 

Tunnelveiligheid) in 2006  

 Vastlegging eisen constructie in contract met CCL in 2008  

 Vastlegging eisen in veiligheidsconcept en advies van cie. 

Tunnelveiligheid als onderdeel van de Bouwvergunning in 

2010 

 Vastlegging overige eisen in andere overeenkomsten 
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Samenwerking met hulpdiensten 

 Voorafgaande aan contractvorming in VER-werkgroep 

 Totstandkoming beveiligingsconcept 

 Toetsing RFO en vraagspecificaties 

 Na contractvorming in:  

 Werkgroep Integrale Veiligheid 

 Verschillende operationele overleggen 
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Operationeel 

Ten behoeve van bouwfase 

Strategisch Strategische Adviesgroep Veiligheid 

Overzicht veiligheid gerelateerde overleggen 

Eind 2013 

Tactisch Werkgroep Integrale Veiligheid 

Veiligheid in de 

openbare ruimte en het 

stationsgebied 

 

- Tijdelijke Inrichting 

Openbare Ruimte 

- Samenwerkingsoverleg  

- Hulpdienstenoverleg  

- Beheerdersoverleg 

- Bereikbaarheidsatelier 

Veiligheid op de 

bouwplaats 

 

-V&G coördinatieoverleg 

-V&G overleggen  

-Werkoverleggen CCL en 

onderaannemers 

-Werkoverleg CCL en 

hulpdiensten (OHD) 

Ten behoeve van gebruiksfase 

Veilig gebruik en calamiteitenbestrijding 

 

- Indiensstellingsteam 

- Technische overleggen Infrasystemen 

- Technisch overleg veiligheidsystemen  

- Testteamoverleg  

- Overleg mono- en multidisciplinair opleiden, 

trainen en oefenen (OTO) 

- Overleg parkergarage 

- Overleg DSM 

- Overleg Inrichting Openbare Ruimte 

- Overleg Calamiteitenbestrijdingsplan 

- Overleg Veiligheidsbeheerplan 

- Overleg ILT/Railcert 



Lessons learnt 

 Betrek in een vroeg stadium de stakeholders 

(waaronder hulpdiensten) bij het project en dan met 

name bij de totstandkoming van de veiligheidseisen  

 Zorg ook na contractvorming voor een transparant 

proces 

 Geef aan welke maatregelen ook na contractvorming 

genomen worden om de veiligheid te waarborgen (V&V 

proces, audits, certificeringsproces)  

 Betrek de hulpdiensten vroegtijdig bij design reviews, de 

beoordeling van testplannen en de uitvoering van de 

testen zelf 

 Start vroegtijdig met overleggen over plannen en 

procedures (calamiteitenbestrijding, OTO) 
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