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• Organisatie gesprekstafels
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Kennisplatform Tunnelveiligheid

• KPT van na herziening Warvw (2013).

• Kleinere gemeenten hebben moeilijk toegang tot kennis over 
tunnelwetgeving.

• Weinig tunnelvraagstukken. Dit maakt inhoudelijke advisering BG lastig. 
• Terughoudendheid met het verlenen van vergunningen
• Projectuitvoering moeizaam.

KPT biedt de helpende hand
➔Alle tunnelprofessionals kunnen bij het KPT terecht.
➔KPT heeft zijn bestaansrecht bewezen en vragenstellers zijn tevreden
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Kennis is macht en……

Randvoorwaarden

Samenwerking

Meerwaarde

•Delen van bestaande kennis

•Geen kennisontwikkeling

•Wel kennisleemten zichtbaar maken

•Ministerie van Inspectie en Waterstaat (Financiering)

•Centrum voor Ondergronds Bouwen (Facilitering)

•Kennisorganisaties (Kennis delen)

•Tunnelbeheerders (Kennis brengen)

•Producten en dienstverlening die waarde 
toevoegt voor de KPT doelgroep!

•Producten en dienstverlening.

•Platform voor het ontstaan van nieuwe netwerken 
binnen de KPT-doelgroep

Meerwaarde
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Inhoudelijke actuele KPT-kennisthema’s

• Vandaag: Brandwerendheid betonnen bouwwerken (tunnels)

• Veilige tunnelverlichting

• Nieuwe risico’s in ondergrondse transportinfrastructuur:
– Meer kennis delen over alternatieve brandstoffen en aandrijfvormen

– Smart Mobility, C2X en impact op tunnelveiligheid
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Terugblik “betonperikelen” (Zomer 2017)

• RWS-brandproeven => bij extreem grote brand mogelijk 
verminderde brandwerendheid van beton: KWA-tunnel, 
Ketheltunnel, Coentunnel en Nijverdaltunnel (na 2008) 

• Vragen over veiligheid van weggebruikers & hulpverleners.

• Verder onderzoek:
– weggebruikers hebben bij brand genoeg tijd om zichzelf in veiligheid 

te brengen. 

– aanvalsplannen OHD zijn aangepast om veilig te kunnen blijven 
werken.

– besluit om bij grote branden het dak landtunnels snel ontruimen.
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• Het geconstateerde probleem raakt niet alleen de RWS-tunnels

• Daarom hebben o.a. KPT en Rijkswaterstaat, het Instituut Fysieke 
Veiligheid, Witteveen & Bos op 16 november 2017 in Houten 
een bijeenkomst over de problematiek georganiseerd.

Doel van deze bijeenkomst was om informatie te delen, problemen te identificeren en 
tussentijdse maatregelen en zorgpunten te bespreken.

Terugblik “betonperikelen”
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Programma in Houten (16 november 2017):

• RWS-bevindingen en uitnodiging tot samenwerking.

• Niet-Rijkstunnelbeheerder met vele vragen.

• Wetenschappelijke duiding van de fundamentele 
processen.

• Vergunningverlener: bij welke brand is de veiligheid voor 
weggebruikers en de veilige inzet van hulpverleners nog 
geborgd.

• Expert brandweerinzet: wat zijn de consequenties van de 
betonperikelen voor de tunnelbrandbestrijding ?

Terugblik “betonperikelen”
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– Maak een plan van aanpak

– Ga vertrouwelijk om met gedeelde 
informatie binnen en tussen de tafels.

– Jaarlijks wordt de belangenpartijen in de 
tunnelwereld via een KPT-bijeenkomst 
geïnformeerd.
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Bestaande tunnels Nieuwe tunnels

Onderzoek
Brandbestrijding en 

hulpverlening

Resultaat in Houten (16 november 2017):

• Samenwerking: kennis is macht, en gedeelde kennis is ……

• Kwartiermakersgroep Houten opgericht voor een gezamenlijke aanpak (januari 2018): 

• Vier gesprekstafels elk met twee coördinatoren, die een specifiek onderdeel van de 
problematiek gaan uitzoeken: 

Organisatie gesprekstafels



Eerste terugkomdag 15 november 
2018:

• Inleiders van elke gesprekstafel 
weer aan het woord
– Waar staan we nu ? 

– Wat is er bereikt ?

• Na afloop bij elke tafel 
vervolgrichting bepaald

• Drie van de vier gesprekstafels 
staan vandaag op de agenda

Organisatie gesprekstafels

Verslaglegging op www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl
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www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl
085 - 486 2402


