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Hoofdstuk 0 - toelichting

0 Toelichting 0

0.1 Aanleiding en doel
Voor wegtunnels ligt een hoop informatie vast in het veiligheidsbeheersplan, de onderliggende plannen 
en het as-builtdossier of het technische constructiedossier. Er ligt echter ook veel informatie níet vast 
en is enkel aanwezig in de hoofden van de betrokkenen. dat betreft veelal specifieke uitgangspunten, 
ontwerpbeslissingen, uitvoeringszaken, exploitatieaspecten, weetjes, voorvallen, etc. daarnaast is niet 
altijd inzichtelijk waar en in welke documenten bepaalde informatie vindbaar is en welke personen 
betrokken zijn of betrokken zijn geweest in het verleden.

dit handboek ‘ken je tunnel’ heeft tot doel bijzonderheden die nergens vastgelegd zijn te bundelen in 
een compact overzicht. Het handboek heeft niet als doelstelling om compleet en volledig te zijn. Het 
stipt de bijzonderheden aan die er zijn; het geeft een overzicht van de betreffende tunnel, de toegepaste 
bouwwijze, aanwezige voorzieningen, belangrijke historische gebeurtenissen en de wijze waarop de 
exploitatie, het beheer en de instandhouding zijn georganiseerd. Het document is daarmee een prikkel 
om verder onderzoek te doen of andere archiefdocumenten te analyseren. 

Het uitgangspunt is om datgene vast te leggen wat een ‘goed tunnelbeheerder’ zou moeten weten. Het 
vormt daarmee tevens een overkoepelend document dat gebruikt kan worden als eerste informatie-
bron voor startende medewerkers binnen de beheerorganisatie.

deze template is qua format en inhoud opgezet om te vullen voor één specifieke wegtunnel. Het is echter 
ook mogelijk om dit handboek vorm te geven voor meerdere tunnels binnen één beheerorganisatie.

0.2 Doelgroep
de doelgroep van dit document betreft de tunnelbeheerorganisatie. Het document vormt een naslag-
werk voor het team en haar stakeholders, waaronder de bedienorganisatie, de onderhoudsaannemer, 
de projectorganisatie(s) voor renovatieprojecten en functionele aanpassingen, etc. daarnaast vormt 
het handboek een goed verstrekpunt voor nieuwe medewerkers in deze organisaties. 

Het handboek is eigendom van de tunnelbeheerder. Hij houdt het handboek zelf actueel of laat dit 
door projecten doen als onderdeel van de oplevering. 

Het handboek is primair niet bedoeld voor juridische doeleinden, zoals het informeren van het bevoegd 
gezag, veiligheidsbeambte of openbare hulpdiensten.

0.3 Bijzonderheden
Het handboek dient zicht te focussen op bijzonderheden. dit gaat veel breder dan enkel tunnelveilig-
heid. Het betreft technische-, bestuurlijke-, organisatorische-, procedurele- en omgevingszaken. Het 
is zeker niet de bedoeling om het veiligheidsbeheerplan of het tunnelveiligheidsdossier over te schrijven 
dan wel samen te vatten. Het handboek is juist bedoeld voor bijzonderheden die niet eenvoudig in het 
archief of tunnelveiligheidsdossier vindbaar zijn. 

Wel dient het handboek zelfstandig leesbaar te zijn, wat impliceert dat bepaalde informatie, in samen-
gevatte vorm, overgenomen dient te worden uit bestaande documenten. Verwijs daarbij naar de 
vindplaats van de meer gedetailleerde informatie.
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0.4 Handboek in drie delen
om structuur aan te brengen in de informatie en het beheer van het handboek te vereenvoudigen, is 
gekozen voor een handboek in drie hoofdstukken, te weten:

• Hoofdstuk 1: Het ontstaan, hoe en waarom de tunnel is ontstaan

• Hoofdstuk 2: Het beheer, hoe de tunnel in stand wordt gehouden

• Hoofdstuk 3: De tijdlijn, wat er wanneer is gebeurd

Hoofdstuk 1 is het minst veranderlijk. Hoofdstuk 2 dient enkel geactualiseerd te worden indien de 
wijze van het beheer, de instandhouding en de exploitatie wijzigt of bijzonderheden met zich mee-
brengt. Hoofdstuk 3 wordt aangevuld met alle relevante gebeurtenissen.

In de volgende hoofdstukken wordt de indeling per hoofdstuk gegeven en wordt per paragraaf aan-
gegeven welke informatie hierin vastgelegd kan worden. Niet alles is voor iedere tunnel van toepassing. 
daarnaast zijn er altijd bijzonderheden denkbaar waar dit template niet voorziet. Voeg dan ook para-
grafen toe of laat paragrafen weg naar eigen wens en behoefte.

0.5 Randvoorwaarden
ook voor dit handboek geldt dat het cruciaal is de inhoud actueel te houden. Nieuwe bijzonderheden of 
gebeurtenissen dienen vastgelegd te worden om te voorkomend dat ze wederom enkel in de hoofden 
van mensen bekend zijn. dit vergt discipline en het benoemen van een eigenaar van het document.

om de totale omvang behapbaar te houden, is het zaak de inhoud te beperken tot maximaal zo’n 100 
pagina’s. Hierbij kan de volgende onderverdeling als richtlijn worden gehanteerd:

• Hoofdstuk 1: ca. 20 pagina’s

• Hoofdstuk 2: ca. 40 pagina’s

• Hoofdstuk 3: maximaal ca. 40, afhankelijk van leeftijd en bijzonderheden tunnel

0.6 Praktijkvoorbeelden
dit handboek is opgesteld met een aantal tunnelbeheerorganisaties. Gedurende de ontwikkeling is 
het concept reeds toegepast voor de Maastunnel (ten tijde van de renovatie) en voor de tunnels van de 
gemeente den Haag (één handboek voor alle Haagse tunnels). Voor de kiltunnel wordt het handboek 
samengesteld tijdens de renovatie.

Indien gewenst kan aanvullende informatie over de toepassing en invulling van dit handboek bij deze 
tunnelbeheerorganisatie worden ingewonnen.

0.7 Gebruik van dit template en gebruiksaanwijzing
dit document bevat een basisindeling voor een handboek ‘ken je tunnel’ in drie hoofdstukken. die 
worden hierna beschreven. Per paragraaf is een toelichtende tekst opgenomen; dat is de handleiding 
voor het gebruik van dit template.
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Hoofdstuk 1 - tunnelpaspoort

1 Tunnelpaspoort 1

1.1 Het verhaal van de tunnel
1.1.1 Inleiding

Beschrijf hier kort:

• waar de tunnel ligt;

• wie de eigenaar is;

• of het een weg-, spoor-, trein-, tram- of anderszins tunnel betreft.

1.1.2 Aanleiding van de tunnel 
Beschrijf hier wat oorspronkelijk de aanleiding was om de tunnel aan te leggen. Betrof het een nieuwe 
onderwaterverbinding? of betreft het juist een landtunnel om de leefbaarheid in de stad te verbeteren? 
Beschrijf naast de aanleiding ook kort de context waarbinnen de aanleg destijds heeft plaatsgevonden.

• Wie was initiatiefnemer en wie de opdrachtgever?

• Wat waren reeds vaststaande uitganspunten, randvoorwaarden en bijzonderheden?

• Welke relevante en essentiële besluiten zijn genomen?

• Welke mensen (ook t.a.v. beheer en onderhoud) en middelen zijn beschikbaar gesteld?

1.1.3 Functies van de tunnel
Beschrijf hier de functies van de tunnel. Betreft het een weg- of een spoortunnel? kent hij bijzondere 
voorzieningen ten aanzien van langzaam verkeer, fietsers en voetgangers? Heeft de tunnel nog een 
functie in het voorzien van doorgang voor nutsvoorzieningen (hoofdtransportleidingen voor gas, 
elektriciteit of water)? Heeft de tunnel nog aanvullende functies vanwege zijn ligging in bijvoorbeeld 
stedelijke omgeving (verbinden van doorspleten stadsdelen, faciliteren van sportvelden op het 
tunneldak, etc.)?

1.1.4 Bouwhistorie van de tunnel
Geef hier een beknopte beschrijving van de initiële bouw van de tunnel en het historisch perspectief.
Wanneer is de tunnel gebouwd? Noem eventueel ook belangrijke mijlpalen, zoals een grootschalige 
renovatie. Een uitgebreider overzicht met historische gebeurtenissen volgt in hoofdstuk 3 van dit 
handboek.

1.1.5 Beleving van de tunnel
Beschrijf hier hoe de tunnel door de gebruikers, omwonenden en andere stakeholders wordt beleefd. 
Wordt hij als vriendelijk of gevaarlijk ervaren? Biedt hij comfort of overlast? Is de bediening eenvoudig 
of complex? kent hij vele medestanders of tegenstanders?

1.1.6 Bijzondere feiten van de tunnel
Beschrijf hier kort bijzondere feiten van de tunnel. dit kan allerhande zaken betreffen, zoals de bouw-
wijze, de voorzieningen, de organisatie of de ligging. Met name bijzonderheden in ontwerpbesluiten, 
bezuinigingen, afwijkingen ten aanzien van wet- en regelgeving, afwijkingen/bijzonderheden in het 
gebruik, eventuele monumentale status of industrieel erfgoed, etc. zijn relevant om hier te beschrijven. 

Figuur 1 / Test
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1.2 Objectbeschrijving
1.2.1 Algemeen

Beschrijf hier het tunnelobject met zijn kenmerken zoals het aantal verkeersbuizen, lengte, hoogte, 
breedte, aantal rijstroken, aanwezigheid middentunnelkanaal, etc. Beschrijf ook bijzonderheden als 
bodemgesteldheid, gebruik van het tunneldak in stedelijke omgeving, etc.

1.2.2 Tracé
Beschrijf hier het tracé waarin de tunnel zich bevindt. Geef daarbij ook aan wat voor type (spoor)weg 
het betreft en wat dit betekent voor de tunnel.

1.2.3 Alignement
Beschrijf hier het alignement van de tunnel. Neem eventueel een schets van het lengte- en dwarsprofiel 
op. Geef de ligging aan van zaken als dienstgebouwen, waterkelders, blusbassins, etc. 

1.2.4 Toeritten, afritten, dienstwegen
Beschrijf hier kort de ligging van toeritten en dienstwegen. Neem bijvoorbeeld eventuele afwijkingen op 
ten aanzien van wet- en regelgeving (bv. de ‘tien-secondenregel’), gebruik van dienstwegen, etc.

1.2.5 Dienstgebouwen
Beschrijf hier de ligging en de bereikbaarheid van de dienstgebouwen. Geef daarbij ook bijzonderheden 
aan ten aanzien van de functies en het gebruik. Geef bijvoorbeeld aan of een dienstgebouw is ingericht 
voor functies als lokale bediening, huisvesting van de onderhoudsaannemer, kantoorruimte, etc.

1.2.6 Veiligheidsconcept
Beschrijf hier het algehele veiligheidsconcept van de tunnel. Hoe wordt de veiligheid van de wegge-
bruiker in de basis geborgd? Beschrijf hier kort de vluchtroute vanaf de locatie van de weggebruiker, via 
vellige ruimt(en) tot aan de opstelplaats(en). Verduidelijk dit indien nodig/mogelijk met een tekening. 
Beschrijf tevens het principe van het creëren van de veilige ruimte (wel/geen overdruk).

Beschrijf daarnaast kort hoe het aanvalsprincipe van de openbare hulpdiensten in zijn werk gaat (bv. 
een- of tweezijdig aanrijden, met tankautospuit of snel interventievoertuig, etc.).

1.2.7 Bediening
Beschrijf hier waar en door wie de bediening en bewaking van de tunnel plaatsvindt. Geef aan of het 
een specifieke bediening voor deze tunnel is of dat hij bediend wordt vanuit een samenstel van tunnels 
en/of andere objecten vanuit een verkeerscentrale. Geef bijzonderheden aan zoals specifieke bedien-
systemen, camerasystemen, personele zaken (eigen organisatie of uitbesteed), etc. 

Figuur 1.1 / Voor de oostelijke toerit van de Kiltunnel is er een kantoorgebouw naast het tolplein. (Foto: Vincent Basler)
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1.3 Bouwwijze
1.3.1 Tunnel

Beschrijf hier de bouwwijze van de tunnel. Is deze geboord? Middels ‘cut and cover’ gebouwd? Bestaat 
hij uit afgezonken elementen? of is hij op een andere wijze gebouwd? Hoe zijn de voegovergangen 
gerealiseerd (inclusief sluitvoeg) en hoe zijn het middentunnelkanaal of de doorsteken gerealiseerd? Is 
er sprake van noodzakelijke dekking op de tunnel?

Beschrijf hier ook bijzonderheden en onvolkomenheden vanuit de bouw, waaronder:

• Aanwezigheid kanteldijken

• Aanwezigheid onderloopsheidschermen

• Bijzonder damwandconstructies, waaronder ankerschermen

• Achtergebleven damwanden

• Achtergebleven hulpconstructies, bekistingen, etc.

• Bewuste lek(ken) om bevriezing voegen te voorkomen

• Bijzonderheden wanden, bv. in verband met reflectie (tegels, beplating, coating)

• toegepaste milieubelastende stoffen (asbest, chroom6, PCB/s)

• Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp (omvang en aantal kelders, extra drains, extra pompcapa-
citeit, etc.)

1.3.2 Fundering van de tunnel
Beschrijf de wijze van funderen van de tunnel. Is deze gefundeerd op staal, middels trekpalen, 
drukpalen of anderszins?

1.3.3 Tunnelmonden
Beschrijf hier hoe de tunnelmonden eruitzien en hoe deze gebouwd en gefundeerd zijn. Zijn er nog 
bijzonderheden ten aanzien van ontwerp, architectuur, vergunningen, interactie met de weggebruiker 
of de omgeving, of anderszins? Zijn er wel of geen rookmuren gerealiseerd? Zijn antiblinderingsmaat-
regelen getroffen en hoe zien deze eruit?

Figuur 1.3 / De Maastunnel in Rotterdam is in 2017-2019 grondig gerenoveerd. Onder meer de bestaande rijvloeren zijn 
verwijderd en vervangen door nieuwe. Ook zijn er veel nieuwe tunneltechinsche installaties aangebracht. (Foto: Carel van Hees)
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1.3.4 Vluchtroute
Beschrijf hier de bouwwijze van de vluchtroute inclusief de veilige ruimten. Geef hier ook eventuele 
bijzonderheden aan ten aanzien van vlucht- en/of kopdeuren.

1.3.5 Toeritten en dienstwegen
Beschrijf hier de bouwwijze en bijzonderheden van de toeritten en dienstwegen (damwandkuip, 
ankerschermen, frontwanden, onderloopsheidschermen, groutankers, etc.). Hoe zijn ze aangelegd en 
welke bijzonderheden zijn daarover te melden (bijvoorbeeld toeritverwarming)?

1.3.6 Gebouwen
Beschrijf hier de bouwwijze en bijzonderheden van de dienstgebouwen en eventueel andere gebouwen 
en/of ruimten. denk hierbij ook aan wijzigingen tijdens de bouw (verplaatsing of wijziging bedienlocatie, 
gewijzigde indeling technische ruimten, uitbreiding pompcapaciteit, etc.), maar ook aan zaken als 
architectuur, duurzaamheid, toepassing bijzondere materialen, etc.

1.3.7 Waterhuishouding
Beschrijf hier de waterhuishouding binnen en buiten de tunnel. denk hierbij aan onderwerpen zoals:

• Binnen de tunnel

 – opvangkelders, inclusief de scheiding schoon en vuil water (first flush)

 – Goten, kolken en rioolstelsel

 – Afvoersysteem (riool en/of oppervlakte water)

 – sifonconstructie tussen verkeersbuizen

 – Zandvang

 – Berekeningsbasis voor de dimensionering van de buffercapaciteit

• Buiten de tunnel

 – drainagesysteem

 – folie constructie(s)

 – Grindkoffers

 – Aanwezige bronnen

1.3.8 Overige
Beschrijf hier overige bijzonderheden ten aanzien van de bouwwijze en huidige situatie van de tunnel. 
denk hierbij aan bijzonderheden ten aanzien van bouwwerken direct nabij of op de tunnel, de aan-
wezigheid van een calamiteitenvijver voor bluswater, etc. Maar ook aan bekende feiten ten aanzien van 
schades tijdens de bouw, opgetreden deformatie, degradatie, ontstane schades tijdens het gebruik, 
lekkages, verzakkingen, bijzondere kabelloop, etc.

1.4 Voorzieningen
1.4.1 Tunneltechnische installaties

Geef hier een kort overzicht van de aanwezige tunneltechnische installaties. doe dit compact, bijvoor-
beeld in tabelvorm. Geef vervolgens eventuele bijzonderheden aan per installatie of onderdeel. 

1.4.2 Verkeerstechnische installaties
Geef hier een kort overzicht van de aanwezige verkeerstechnische installaties. doe dit compact, bij-
voorbeeld in tabelvorm. Geef vervolgens eventuele bijzonderheden aan per installatie of onderdeel. 

1.4.3 Bediening / verkeerscentrale
Beschrijf hier de wijze van bediening en de locatie daarvan. Geef aan welke technische installaties hier-
voor beschikbaar zijn en welke functionaliteiten centraal en lokaal beschikbaar zijn.
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1.4.4 Installaties van derden
Beschrijf hier welke installaties van derden aanwezig zijn in de tunnel, dienstgebouwen of technische 
ruimten. denk hierbij aan installaties van mobieletelefonieproviders, nutsbedrijven (inkooppunt elek-
triciteit, gas, water, telefonie, internet, glasvezel), C2000-apparatuur, etc.

1.4.5 Overige voorzieningen
Beschrijf hier de eventueel aanwezige overige bijzondere voorzieningen. denk hierbij aan liften, rol-
trappen, installaties voor toezicht voetgangers, fietsers, langzaam verkeer, etc.

Beschrijf in deze paragraaf ook bijvoorbeeld tijdelijke voorzieningen, niet of niet volledig functionerende 
systemen, specifieke mogelijkheden dan wel beperkingen, etc.

1.4.6 Brandwerendheid
Beschrijf hier de brandwerendheid van de tunnel en licht kort toe:

• welke brandkromme gehanteerd wordt (koolwaterstofkromme, RWs-brandkromme, etc.);

• of hittewerkende bekleding is toegepast en zo ja, op welke locaties en in welke uitvoeringsvorm 
(meegestort, later aangebrachte beplating, etc.);

• of extra maatregelen/voorzieningen in het kader van brandwerendheid zijn getroffen.

1.5 Certificeringen
Geef hier een kort overzicht van geldende certificeringen. denk hierbij aan de brandblussystemen en 
brandblusmiddelen, inbraak- en branddetectie dienstgebouwen en dienstgang, etc. 

1.6 Vergunningen
Geef hier een overzicht van de van toepassing zijnde vergunningen. denk hierbij aan de openstellings-
vergunning, gebruiksvergunningen, lozingsvergunning, etc. Geef hierbij kort de bijzonderheden in de 
voorwaarden van de vergunning aan.

1.7 Overige bijzonderheden
Zijn er nog andere bijzonderheden? Bijvoorbeeld ten aanzien van betrokken stakeholders, bouwtech-
nische zaken, ontwerpbesluiten, besparingen, mankementen? Beschrijf deze zaken hier, zodat ze 
vastliggen voor anderen. 

1.8 Overzicht bijlagen en referenties 
Geef hier een overzicht van de, voor dit hoofdstuk, relevante documenten en dossiers, inclusief de 
vindplaats en referentie. denk hierbij aan documenten zoals het tunnelveiligheidsdossier, tunnelarchief, 
veiligheidsbeheerplan en/of veiligheidsmanagementplan. 

Indien dit hoofdstuk van het handboek ‘ken je tunnel’ wordt voorzien van specifieke verdiepende 
bijlagen, som deze dan hier op.
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2 Tunnelbeheer2

2.1 Assetmanagement
2.1.1 Visie, strategie, planvorming

Geef hier kort weer wat de visie en strategie is ten aanzien van de instandhouding van de tunnel. Zijn 
deze visie en strategie specifiek voor deze tunnel of zijn ze gelijk aan die voor ander areaal van de 
beheerorganisatie?

Hoe vindt de planvorming van het assetmanagement, het beheer en het onderhoud plaats? 

2.1.2 Huidige situatie
Beschrijf hier de huidige situatie ten aanzien van het beheer van de tunnel. Zijn er nog organisatorische 
aspecten in ontwikkeling? Is alles geborgd? Wordt nog gewerkt aan implementatie, verbeteringen en/
of veranderingen? Is de ambitie helder en gerealiseerd, of is nog een groeitraject voorzien?

2.1.3 Uitgangspunten
Beschrijf hier de specifieke uitgangspunten voor het beheren van de tunnel. Wordt gestuurd op 
concrete prestatie-eisen? Wordt gestuurd vanuit budgetten? Wat zijn uitgangspunten, kansen en 
bedreigingen ten aanzien van geplande en ongeplande tunnelafsluitingen, etc.?

2.1.4 Methodisch kader
Beschrijf hier conform welk methodisch kader de tunnel in stand wordt gehouden. Wordt een vaste 
methodiek gehanteerd (bv. RCM, VdM, ProBo)? In welke mate wordt deze methodiek gehanteerd en 
welke bijzonderheden gelden hierbij?

2.1.5 Informatiebeheer en informatiesystemen
Beschrijf hier hoe met informatie wordt omgegaan. Wie is eigenaar van welke informatie? Wie levert 
aan? Hoe wordt de kwaliteit van informatie geborgd? Welk informatiesystemen en/of onderhouds-
management-systemen worden gebruikt en wie is daarvoor verantwoordelijk?

2.2 Tunnelbeheerorganisatie
2.2.1 Positionering tunnelbeheer in lijnorganisatie

Beschrijf hier kort de tunnelbeheerorganisatie en met name de positionering in de lijnorganisatie. 
Welke functionarissen maken deel uit van de tunnelbeheerorganisatie en hoe zijn ze ingebed in de 
lijnorganisatie? Wat doet de beheerder zelf en wat laat hij over aan andere afdelingen, divisies en 
marktpartijen? Wordt het beheer volledig zelf uitgevoerd of wordt gebruikgemaakt van bijvoorbeeld 
een ‘managing agent’-contract of anderszins uitbesteding van beheertaken?

2.2.2 Betrokkenheid tunnelbeheer in projecten
Beschrijf hier hoe de tunnelbeheerorganisatie betrokken is bij projecten. dit betreft zowel nieuwbouw- 
als renovatieprojecten en functionele wijzigingen. Geef aan hoe de koppeling tussen projecten en 
beheer is georganiseerd en hoe verantwoordelijkheden zijn belegd.

Figuur 2 / Test
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2.2.3 Tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte
de tunnelwet verlangd de aanstelling van (minstens) een tweetal rollen, te weten de tunnelbeheerder 
en de veiligheidsbeambte. Beschrijf hier welke functionarissen deze rollen vervullen en hoe de rollen 
verankerd zijn in de organisatie. 

2.2.4 Bevoegd gezag
Beschrijf hier kort wie het bevoegd gezag is van de tunnel. Geef daarbij aan of het bevoegd gezag taken 
mandateert aan een omgevingsdienst en of gebruikgemaakt wordt van (externe) adviseurs.

2.2.5 Processen en functionarissen
Het beheer van de tunnel wordt door een aantal functionarissen uitgevoerd. Zij volgen processen zoals: 
opstellen onderhoudsplannen, verandermanagement, storingsafhandeling, programmering, etc. 
Beschrijf hier kort welke processen zijn ingericht en wie (functionaris) daarvoor verantwoordelijk zijn.

2.2.6 Organisatiemodel
Beschrijf hier het organisatiemodel. Neem bij voorkeur een organigram op. Geef daarin weer hoe de 
organisatie van tunnelbeheer is vormgegeven en hoe deze aansluit op de lijnorganisatie.

2.3 Veiligheidsfilosofie
Beschrijf hier de beknopt de veiligheidsfilosofie voor de tunnel. Naast veiligheid voor de weggebruiker 
(tunnelveiligheid) dient hierbij ook gedacht te worden aan informatiebeveiliging, objectbeveiliging en 
het borgen van integrale veiligheid waaronder ook arboveiligheid. Beschrijf hierbij naast structuur-
elementen ook cultuurelementen.

2.4 Veiligheidsorganisatie
2.4.1 Bediening

Beschrijf hier kort de bedienorganisatie en de bijbehorende bedienfilosofie. Wordt de tunnel continu 
bewaakt en geobserveerd of wordt reactief gehandeld op basis van signalen? Heeft een bedienaar de 
verantwoordelijkheid voor enkel deze tunnel of voor meerdere? Is hij enkel verantwoordelijk voor de 
bediening en bewaking of is hij daarnaast de ‘regisseur’ tijdens incidenten en calamiteiten? Heeft 
de bediening naast de basistaken ook nog aanvullende/andere taken zoals verkeersmanagement, 
tol-inning, etc.?

Figuur 2.1 / De tolbeambten van de Kiltunnel beschikken over een bedieningsruimte waarmee ze de hele tunnel kunnen overzien 
en waar nodig kunnen ingrijpen. (Foto: Vincent Basler)
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2.4.2 Weg- en/of tunnelinspecteur
Beschrijf hier de rol van weg- en/of tunnelinspecteur en hoe deze belegd is. Was zijn de bijbehorende 
verantwoordelijkheden en mandaten? Hoe is de interactie met de bediening en de beheerder? Wordt 
gewerkt in 24x7-diensten of (deels) op basis van oproepbaarheid?

2.4.3 Veiligheidsregio
Beschrijf hier welke veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de repressie tijdens incidenten en calami-
teiten. Indien meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, geef dan de taak- en rolverdeling aan.

2.4.4 Overige betrokken organisaties
Beschrijf hier de overige betrokken organisaties. denk hierbij aan het bevoegd gezag (o.a. zesjaarlijkse 
inspectie), waterschap, drinkwaterbedrijf, transportondernemingen, industriële partners, etc. denk 
hierbij ook aan organisaties, waaronder nutsbedrijven, die mogelijk gebruikmaken van de tunnel als 
(leidingen)corridor.

2.5 Instandhoudingsstrategie
2.5.1 Preventief onderhoud (gepland)

Beschrijf hier beknopt hoe het preventief onderhoud en gepland onderhoud worden voorbereid, uit-
gevoerd en gerapporteerd. Hoe worden onderhoudsvensters vastgesteld en welke partijen zijn hierbij 
betrokken? Wat zijn werkbare tijdsvensters: wordt enkel in de nachtelijke uren gestremd om werk-
zaamheden te verrichten of ook overdag?

2.5.2 Correctief onderhoud en faaldefinities (storingen)
Beschrijf hier beknopt het proces van correctief onderhoud. Hoe verloopt het proces van storingen 
signaleren, melden, analyseren, oplossen en afmelden? Bestaat er een proces van storingsanalyse, 
probleemmanagement (repeterende storingen en/of omvangrijke complexe storingen)? Wordt 
onderscheid gemaakt tussen functieherstel en definitief herstel? Beschrijf het minimum veilig-
heidsniveau bij storingen (in de vorm van faaldefinities; wat is er per voorziening minimaal nodig 
aan functionaliteit om nog te kunnen spreken van 'veilig'?) inclusief compenserende en/of risico-
reducerende maatregelen en gedoogtermijnen.

2.5.3 Inspecties
Beschrijf hier welke inspecties worden uitgevoerd en met welke reden. dit betreft onder andere wettelijk 
verplichte inspecties (bv. van brandblusmiddelen en brandmeldinstallaties), toestandsinspecties, 
gerichte technische inspecties bij storingen en/of schades, schouw, etc. Beschrijf hier ook het proces 
van de opvolging van inspectieresultaten.

2.5.4 Functionele testen
Beschrijf hier welke functionele testen periodiek worden uitgevoerd. Beschrijf daarbij kort het doel, 
de aanpak en de frequentie van deze testen. denk hierbij aan het functioneel testen van veiligheids-
kritische functies, bedrijfstoestanden (calamiteitenbedrijf, evacuatiebedrijf), inschakelen ventilatie, 
overdruk, etc.

2.5.5 Certificeringen
Beschrijf hier welke systemen, componenten en/of bouwdelen voorzien zijn van een certificaat. Geef 
daarbij aan voor welke certificeringen periodieke her-certificering noodzakelijk is. denk hierbij aan 
brandblusmiddelen en -installaties, brand- en inbraakdetectiesystemen. Maar ook aan milieubelas-
tende middelen of materialen, bemonsteringen, etc.

2.5.6 Garanties
Beschrijf hier kort welke garanties nog van toepassing zijn en waar de details ten aanzien van looptijd, 
voorwaarden, beperkingen, etc. vindbaar zijn. Veelal zal dit een verwijzing naar een garantieregister of 
garantie-databank betreffen. Beschrijf hier eventuele bijzonderheden ten aanzien van garanties.
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2.5.7 Rapportages en informatievoorziening
Beschrijf hier kort de wijze van rapporteren en informatievoorziening, zowel intern als van en met 
marktpartijen, bevoegd gezag en stakeholders. 

2.5.8 Bediening tijdens onderhoud
Beschrijf hier hoe de bediening en bewaking tijdens onderhoud plaatsvindt. Wie is daarvoor verant-
woordelijk en wie voert het uit? Is dat de reguliere bedienorganisatie onder de verantwoordelijkheid 
van de tunnelbeheerder? of gaat deze verantwoordelijkheid over naar de opdrachtnemer voor de 
instandhouding? Hoe vindt dan het overdrachtsproces plaats? 

2.6 Instandhoudingsorganisatie
2.6.1 Tunnelbeheer

Beschrijf hier de rol van de tunnelbeheerorganisatie in het dagelijkse onderhoud en de langetermijn-
instandhouding. Geef aan wat de tunnelbeheerorganisatie zelf doet en wat ze uitbesteedt aan de 
markt en/of andere onderdelen van de eigen organisatie.

2.6.2 Opdrachtnemer instandhouding
Beschrijf hier de organisatie, verantwoordelijkheid en aanpak van de opdrachtnemer voor de instand-
houding. Wat is de omvang van het werk, aanpak en verantwoordelijkheid? Hoe is de organisatie 
ingericht en hoe is deze verbonden met de tunnelbeheerorganisatie?

2.6.3 Overige betrokken partijen
Beschrijf hier de overige bij de instandhouding betrokken partijen en de wijze waarop zij georganiseerd 
zijn. denk hierbij aan specifieke specialistische bedrijven, leveranciers, adviseurs, etc.

2.7 Overlegstructuur
2.7.1 Operationeel overleg

Beschrijf hier de operationele overleggen die plaatsvinden tussen de eigen operationele organisatie 
en de ingeschakelde marktpartijen, waaronder de opdrachtnemer voor de instandhouding, specifieke 
specialisten en leveranciers.

2.7.2 Beheeroverleg
Beschrijf hier de interne beheer-overleggen. dit kunnen meerdere overleggen zijn op verschillende 
niveaus binnen de eigen organisatie (tactisch, strategisch, operationeel).

2.7.3 Veiligheidsoverleg
Beschrijf hier het veiligheidsoverleg dat gevoerd wordt tussen o.a. de beheerorganisatie, veiligheids-
beambte en betrokken veiligheidsregio(‘s).

2.7.4 Overige overleggen
Beschrijf hier eventuele overige relevante overleggen.

2.8 Programmering / financiële stromen
Beschrijf hier beknopt hoe de programmering en/of financiële stromen ten aanzien van het bouwen, 
beheren en renoveren van de tunnel lopen. Beschrijf hoe de benodigde financiële dekking wordt 
gerealiseerd en gevoed. komt deze dekking voort uit het reguliere beheerproces of vanuit periodieke 
inspecties, vervanging- en renovatieopgaven, investeringsplannen, etc.? Maak daarbij onderscheid in 
de financieringsstromen ten behoeve van CAPEX en oPEX. Geef aan welke financiële verantwoordingen 
(rapportages) gehanteerd worden en welke aanbestedingsregels van toepassing zijn.
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2.9 Overzicht bijlagen en referenties 
Geef hier een overzicht van de, voor dit deel, relevante documenten en dossiers, inclusief de vindplaats 
en referentie. denk hierbij aan documenten zoals het tunnelveiligheidsdossier, tunnelarchief, veilig-
heidsbeheerplan en/of veiligheidsmanagementplan. 

Indien dit hoofdstuk van het handboek ‘ken je tunnel’ wordt voorzien van specifieke verdiepende 
bijlagen, som deze dan hier op.

Figuur 2.2 / In 2019 was de Haagse Koningstunnel toe aan groot onderhoud. Vrijwel alle bestaande installaties en bekabeling zijn 
vervangen en allerlei extra installaties zijn aangebracht om aan de veiligheidseisen te voldoen. (Foto: Frank Jansen)
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3 Tunneltijdlijn3

3.1 Oorsprong
Beschrijf hier de oorsprong van de tunnel. Geef aan wat het initiële bouwjaar van de tunnel is, hoe lang 
de bouw geduurd heeft en welke bijzonderheden hierbij relevant zijn. Voorkom hierbij dubbelingen 
met hoofdstuk 1 van dit handboek. Beschrijf hier vooral de historische feiten van de oorsprong van de 
tunnel die nu nog steeds relevant zijn om te weten (tijd, context, toenmalige situatie, financiële gege-
vens, uitgangspunten, technische keuzes, ontwerpkeuzes, beperkingen, tegenvallers, schades, etc.).

3.2 Overzicht gebeurtenissen en mijlpalen
Geef hier een tijdlijn van de betreffende tunnel, startend bij de initiële bouw (oorsprong) en eindigend 
bij het heden. Geef dit grafisch op een tijdlijn of in tabelvorm weer. deze paragraaf heeft tot doel een 
snel overzicht te geven van relevante gebeurtenissen. 

Geef op de tijdlijn de relevante mijlpalen weer, waaronder:

• Renovaties.

• significante incidenten en calamiteiten.

• Relevante opgetreden schades en uitgevoerde reparaties.

• Relevante wijzigingen in wetgeving.

• Relevante wijzigingen in de organisatie(s), het eigendom, de betrokken stakeholders.

• overige relevante gebeurtenissen zoals het verkrijgen van een monumentale status, het wijzigen 
van functionaliteit, het wijzigen van de klasse gevaarlijke stoffen, etc.

Naar mate de levensduur van de tunnel toeneemt, zal ook het aantal mijlpalen/gebeurtenissen 
toenemen. filter dan de relevante mijlpalen, zodat het overzicht behapbaar blijft. Relevantie en 
bijzonderheden vormen daarbij de selectiecriteria.

3.3 Gebeurtenis 1
Beschrijf in deze paragraaf en onderliggende subparagrafen iedere gebeurtenis van de tijdlijn. Kopieer 
paragaaf 3.3. in zijn geheel per gebeurtenis/mijlpaal. de meest recente staat daarbij bovenaan. de 
onderstaande indeling en naamgeving zijn indicatief. Pas deze naar eigen behoefte aan.

3.3.1 Inleiding
Beschrijf hier de betreffende gebeurtenis beknopt. Wat is er gebeurd, wanneer vond hij plaats, etc.

3.3.2 Aanleiding
Beschrijf hier de aanleiding van de gebeurtenis. Waarom was de gebeurtenis noodzakelijk of om welke 
reden trad hij op?

3.3.3 Globale planning
Beschrijf hier de globale planning/doorlooptijd van de gebeurtenis. dit is bijvoorbeeld relevant bij 
renovatieprojecten of projecten ten behoeve van functionele aanpassingen.

Figuur 3 / Test
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3.3.4 Omvang 
Beschrijf hier de omvang (scope) van het betreffende project of beschrijf de omvang van het betreffende 
incident of de calamiteit.

3.3.5 Aanpak
Beschrijf hier de aanpak in geval van een project. Welke fasering werd gehanteerd en welke werkwijze 
ten aanzien van hinder was van toepassing (bv. enkel werken in de nachten, of volledige sluiting, buis 
voor buis, etc.)?

3.3.6 Bewijsvoering
Beschrijf hier hoe aantoonbaar is gemaakt dat alle wijzigingen/gerenoveerde delen voldoen aan de 
gestelde eisen. Welke testen, verificaties en validaties, certificeringen zijn uitgevoerd? Welke afwijkingen 
zijn geconstateerd en hoe dient daarmee omgegaan te worden in de exploitatiefase?

3.3.7 Aandachtspunten voor de toekomst
Beschrijf hier de aandachtspunten voor de toekomst die tijdens een renovatie inzichtelijk zijn geworden. 
denk hierbij aan onderwerpen als:

• Welke zaken zijn niet gerenoveerd?

• Welke vervangingen dienen nog te worden uitgevoerd?

• Welke milieubelastende stoffen (asbest, pcb’s, chroom6, etc.) zijn op welke locaties verwijderd en 
welke/waar is dit (nog) niet gebeurd?

• Met welke certificeringen, keuringen, metingen, bemonsteringen en overige controles moet de 
tunnelbeheerder de komende periode rekening houden?

• Welke werkwijzen hebben wel goed gefunctioneerd en welke niet?

dit kunnen enerzijds ‘to do’-punten betreffen richting de toekomst. Maar anderzijds vooral ook geleerde 
lessen voor toekomstige projecten. 

3.3.8 Overige bijzonderheden
Beschrijf hier overige bijzonderheden ten aanzien van de gebeurtenis. dit kunnen concrete feiten zijn 
die relevant zijn voor de toekomst, maar ook onverwachte zaken die tijdens de gebeurtenis aan het 
licht zijn gekomen, geconstateerde verbeterpunten, leerpunten, etc.

3.4 Overzicht bijlagen en referenties 
Geef hier een overzicht van de, voor dit deel, relevante documenten en dossiers, inclusief de vindplaats 
en referentie. denk hierbij aan documenten zoals het tunnelveiligheidsdossier, tunnelarchief, veilig-
heidsbeheerplan en/of veiligheidsmanagementplan. 

Indien dit hoofdstuk van het handboek ‘ken je tunnel’ wordt voorzien van specifieke verdiepende 
bijlagen, som deze dan hier op.
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Voor wegtunnels ligt een hoop informatie vast in (wettelijk verplichte) plannen, maar veel 
kennis is enkel aanwezig in de hoofden van betrokkenen. Dat betreft veelal specifieke uitgangs-
punten, ontwerpbeslissingen, voorvallen, etc. Zulke bijzonderheden kunnen gebundeld worden 
in een handboek 'Ken je tunnel' door middel van deze template en gebruiksaanwijzing.

Het uitgangspunt van een handboek 'ken je tunnel' is om datgene vast te leggen wat een ‘goed 
tunnelbeheerder’ zou moeten weten. In het handboek worden vooral bijzonderheden beschreven 
die nergens anders zijn vastgelegd. Het doel is niet om compleet en volledig te zijn: het handboek 
geeft een compact overzicht van de betreffende tunnel, de toegepaste bouwwijze, aanwezige 
voorzieningen, belangrijke historische gebeurtenissen en de wijze waarop de exploitatie, het 
beheer en de instandhouding zijn georganiseerd. Het document is daarmee een prikkel om 
verder onderzoek te doen of andere archiefdocumenten te analyseren.

Een 'ken je tunnel'-handboek is eigendom van de tunnelbeheerder. Het document vormt een 
naslagwerk voor de tunnelbeheerorganisatie en haar stakeholders, waaronder de bedien-
organisatie, de onderhoudsaannemer, de projectorganisatie(s) voor renovatieprojecten en 
functionele aanpassingen, etc. daarnaast vormt het handboek een goed verstrekpunt voor 
nieuwe medewerkers in deze organisaties. Het handboek is primair niet bedoeld voor 
juridische doeleinden, zoals het informeren van het bevoegd gezag, veiligheidsbeambte 
of openbare hulpdiensten.

deze template is qua format en inhoud opgezet om te vullen voor één specifieke 
wegtunnel. Het is echter ook mogelijk om dit handboek vorm te geven voor 
meerdere tunnels binnen één beheerorganisatie.

Handboek 
'Ken je tunnel'
Template en gebruiksaanwijzing voor 

een tunnelspecifiek handboek
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