
Daarna begint het pas 
(maar eigenlijk al eerder)

Wegtunnelveiligheid: van bevruchting 
tot crematie………. 

21 mei 2019 *



Vooraf 

 Frans Cornelis, Tunnelbeheerder gemeentelijke wegtunnels 
Amsterdam 

 Vanuit die functie ook deelnemer aan het Directeurenoverleg 
Platform-niet-Rijkstunnels 

 Vertegenwoordiger van PNRT in het Stakeholdersoverleg 
Tunnelveiligheid o.l.v. Tunnelregisseur Jaap Heijboer
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Piet Heintunnel voor auto 
èn tram en niet op 1 mei
2019 volledig “Warvw-

proof

IJ-tunnel 
(bij)(z)onder stroom

Arena”tunnel” onder een
parkeergarage en 50.000 

feestvierders in JCA is ook
andere veiligheid! 

• Veiligheidsmanagementplan
• Bevoegd Gezag en Veiligheidsbeambte
• Ver(der)gaande samenwerking 

Spaarndammertunnel niet
open vanwege

brandbestendigheid beton

Michiel de Ruijtertunnel onder
èn boven van alles

Verkeerscentrale 24/7 
ook voor de 

Tunnelbeheerorganisatie



Een veilige tunnel begint echt bij jezelf

 Tunnelbeheerder (naast wettelijke taken ook functioneel 
leidinggevende aan organisatie, eigenaarsrol en budgetbeheerder)

 Assetmanagement

 Tunnelveiligheidsfunctionarissen

 Verkeersleiding (bediening en bewaking + tunnelcontrole)

 Serviceprovider (gemeentelijk) en externe (coördinerende) 
aannemers

 Veiligheidsbeambte (bijzondere positie)
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Enkele gedachten vooraf

 Tunnelveiligheid vereist integrale verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid van Tunnelbeheerder (formele taken, positie in 
organisatie, gezag, hulptroepen, budget).

 Tunnelveiligheid is een permanent proces dat een gestructureerde 
aanpak vereist (o.a. Veiligheidsmanagementplan).

 Tunnelveiligheid is kunnen acteren bij ongeplande gebeurtenissen.

 Tunnelveiligheid is bestuurlijk gevoelig (als het niet in orde is) en 
wordt steeds complexer (inhoudelijk/techniek). 

 Tunnelveiligheid vereist kunnen omgaan met (on)georganiseerde 
tegenkrachten.
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Veiligheidsmanagement (1)

 Veiligheidsbeheerplannen worden periodiek doorgelicht (generiek 1 
x 2/3  jaar op thema, specifiek elke kwartaal 1 tunnel)

 Registratie en evaluatie significante incidenten (categorisering met 
bijpassende folluw-up); wees “blij” dat ze er soms zijn!!

 Voortgang verbeterplannen (b.v. naar aanleiding van incident) 
periodiek “op de agenda”

 Speerpunten: organisatie onderhoud (na plan + do dus ook check + 
act) , werkvergunningen en veiligheidsbewustzijn in gehele keten)

 Voorbereiden van en meewerken aan externe onderzoeken van o.a.  
Bevoegd Gezag en Veiligheidsbeambte
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Veiligheidsmanagement (2)

 OTO wordt OTTO (= plus toetsen) maar ook verbreden naar alle 
onderdelen”van de organisatie  inclusief aannemers (meerjarenplan 
en jaarplan)

 Changemanagement is teken van bewust leven

 De ketting is zo sterk als professionele instandhouding/onderhoud 

 Check op een ABCD-tunnelveiligheidsdossier is een must : actueel, 
betrouwbaar, compleet en digitaal (het antwoord moet op elke 
vraag moet minimaal voor de helft hierin zitten). 

En nr 10: 
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Piet Heintunnel
BV uit 1996, gedoogd per 

1-5-2019 (auto) en GM 
(tram) per april 2019

IJ-tunnel
BV uit 1968, OGV uit
2012 en OSV bijna …

Arenatunnel heeft
Bouwvergunning en krijgt tzt

een Gebruiksmelding

Vergunningen ihkv tunnelveiligheid

Spaarndammertunnel
OGV geactualiseerd

vanwege brandwerendheid
en OSV sinds begin 2018

Michiel de Ruijtertunnel OGV 
2006 en OSV uit 2015

Verkeerscentrale

BV = Bouwvergunning
OGV = Omgevingsvergunning
OSV = Openstellingsvergunning
GM = Gebruiksmelding



Stroom is wel een ding in de IJ-tunnel

 Algehele stroomuitval in de stad: tunnelsysteem is daar niet op 
ontworpen, ad-hoc-optreden organisatie, geen serieuze incidenten, 
eigen evaluatie met aanbevelingen waaronder CalamiteitenTeam
Tunnels, bewaking van uitvoering van de acties.

 Accu’s in technische ruimte in brand: een deel van de 200 accu’s die 
dienen voor passende overgang tussen netstroom en noodstroom 
ging in brand, redelijk gestructureerd optreden organisatie, b&o
verdient extra aandacht. 

 OV-bussen op accustroom: van 3500 -> 1000 bussen, ambitie is alle 
ov-bussen van de diesel af, onbekendheid bij Bevoegd Gezag +  
brandweer + Tunnelbeheerorganisatie, scenario-analyse, follow-up 
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Stapelen is slim (maar wel eens stressvol) 

Borging tunnelveiligheid wordt (veel) lastiger bij gestapelde / 
geïntegreerde infrastructuur; kies bewust voor passend model!

 Spaarndammertunnel: gekozen is voor maximale onafhankelijkheid

 Michiel de Ruijtertunnel: ingezet is op coördinatiemodel (alles en 
ieder voor zich en iemand voor ons allen waar nodig) 

 IJ-tunnel: alleen afstemming m.b.t. brandwerendheid dak/vloer  

 Piet Heintunnel: gekozen is voor integratiemodel (tenzij …..)

 Arenatunnel: relatie vanuit optiek openbare orde en veiligheid 
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 Bouwvergunning voor het geheel 
 Openstellingsvergunning voor autogedeelte 
 Gebruiksvergunning/melding voor trambuis 
 Indienststellingsvergunning voor traminfra / Wet Lokaalspoor
 Toegangsovereenkomst met GVB als exploitant

Vergunningenregime blijft zoals het is
Onderliggende documentatie in één hand / bestand 
Eén vlucht/ontruimingsplan, één uitvalcompensatieplan etc
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Piet Heintunnel, simpel is anders
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Piet Heintunnel voldoet niet aan Warvw

 Deadline van 1 mei 2019 bleek niet haalbaar, 2 jaar later wel

 Tunnelbeheerder aan zet: niets doen is dicht, dus aan de slag

 Beheerorganisatie heeft hulp gekregen van projectorganisatie

 Bestuurders, Bevoegd Gezag en Brandweer meegenomen 

 “Net gedaan alsof (dus met bv een VBP, IHP, OTO, ScAn etc)

 Hot issues: ventilatiecapaciteit en vluchtweg (overdruk + deuren)

 Besluit tot gedogen veiligheidssituatie
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Het valt wel maar niet mee, dus 
samenwerken?!

 De meeste tunnelbeheerorganisaties zijn te klein om alle 
veiligheidsvraagstukken  zelf voldoende adequaat aan te pakken; 
ook Amsterdam. 

 Bestuurders, Bevoegd Gezag en Brandweer zitten niet te wachten 
op versplinterde aanpak, verschil in methodiek, beoordeling, 
communicatie etc.

 De veiligheid  (en beeldvorming erover) is gebaat bij uniformiteit 
qua denkrichtingen, aanpak, maatregelen op korte en lange termijn 

 Financieel niet onaantrekkelijk 
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Partners in tunnelveiligheid
nuttig en noodzakelijk 

 Bevoegd Gezag (hier Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)
 Openbare Orde en Veiligheid (gemeente)
 Veiligheidsregio 
 Overheidshulpdiensten (o.a. Brandweer Amsterdam – Amstelland)
 Veiligheidsbeambte 
 Collega-tunnelbeheerders
 Kennisinstituten (KPT, COB)
 Adviesbureaus, leveranciers en aannemers
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