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Tunnels & Ondergronds Bouwen

Aan de hand van dit project zal in dit 
artikel nader inzicht worden gegeven in 
de pre-operationele fase van tunnels. 
Daarbij komen de volgende activiteiten 
aan bod:
-  Afbouw en oplevering van de tunnel; 
-  Testen en afname van tunnelsyste-

men; 
-  Ontwerp, inrichting en training van 

de beheerorganisatie;
-  Veiligheidsbewijsvoering;
-  Opstellen VeiligheidsBeheerplan en 

verkrijgen openstellingsvergunning.

Afbouw en oplevering 
Bij afbouw en de oplevering van tunnels 
komen gevoerde processen en strategieën 
samen. Om dit beheersbaar te houden is 
de samenwerking tussen de provincie en 
opdrachtnemer in deze fase sterk 
geïntensiveerd, gebaseerd op een 
vervlechting van de technische inhoud 
en de contractuele afspraken over scope, 
kwaliteit en de toetsing daarvan (bijvoor-
beeld toetsen documentatie, bijwonen 
tests, uitvoeren inspecties en koppeling 
met rechtmatigheid van betalingen). 
Om de oplever- en openstellingsdatum te 
halen is sterk gestuurd op de mitigatie 
van het risico dat ontstane problemen  

of discussies het project gaan dicteren en 
vertragen. Dit is gedaan door een 
scheiding te maken tussen de technisch 
inhoudelijke en de contractuele discus-
sie; hierdoor waren de provincie en de 
opdrachtnemer in staat het werk buiten 
te laten doorgaan, parallel aan de te 
voeren contractdiscussies. Deze aanpak 
heeft goed gewerkt, mede doordat er 
snelle en goed voorbereide escalatiegre-
mia met voldoende beslissingsbevoegd-
heid ingericht zijn.

(Integratie) testen van systemen
Een tunnel is meer dan een betonnen 
buis en kan beschikken over meer dan 60 
tunneltechnische installaties (TTI), zoals 
ventilatie, snelheidsdetectie, overdruk, 
hulpposten, slagbomen, et cetera. Die 
installaties worden aangestuurd door een 
complex besturingssysteem, waarin 
(samen)werking van installaties is 
vastgelegd voor gedefinieerde bedrijfs-
toestanden. Bij het testen moet worden 
aangetoond dat de installaties werken 
zoals ontworpen (conform eisen), maar 
ook in werking treden wanneer dat 
nodig is (betrouwbaarheid). 
Uitdaging bij de totstandkoming van 
tunnels is dat installaties onderling en 

op procedures aansluiten, zodat de 
installaties voor de operator eenvoudig te 
bedienen zijn en de kans op fouten wordt 
geminimaliseerd. Deze uitdaging start in 
de ontwerpfase en wordt op het hoogste 
niveau ingevuld door het opstellen van 
een Operational Concept Description 
(OCD), waarin het functioneren van de 
tunnel vanuit gebruikersperspectief 
wordt beschreven. In de pre-operationele 
fase wordt het OCD ingezet als basis voor 
de integrale (eind)tests.
Bij de Waterwolftunnel is gekozen voor 
een risicogestuurde testaanpak. Dit 
betekent dat op basis van kennis en 
ervaring de technische risico’s van de 
installaties samen met de aandachtspun-
ten vanuit de omgeving in kaart zijn 
gebracht. Op basis hiervan is onderscheid 
gemaakt tussen installaties die meer en 
die minder aandacht behoeven. 
Zodoende kon de testfase efficiënt 
worden ingericht en is de juiste aandacht 
gegeven aan systeemintegratie. 

Ontwerp, inrichting en training  
beheerorganisatie 
Bij het in gebruik nemen van de Water-
wolftunnel moeten alle operationele 
processen (waaronder bediening & 

Het einde van de bouwfase van tunnels is een complexe fase: er zijn veel partijen bij betrokken 
en er is een grote onderlinge samenhang tussen alle activiteiten. Bovendien moet het project 

worden overgedragen aan de lijnorganisatie. In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft 
NedMobiel het management gevoerd op de pre-operationele fase van de Waterwolftunnel.
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bewaking, calamiteitenafhandeling, 
verkeersmanagement, storingsafhande-
ling, beheer- en onderhoud, et cetera.) 
direct toepasbaar zijn. Hiervoor moeten 
procedures worden opgesteld, moet het 
juiste personeel aanwezig zijn en moet  
de gehele organisatie, inclusief hulpdien-
sten, hiervoor zijn opgeleid.

Bij de Waterwolftunnel heeft NedMobiel 
een risicogestuurd onderhoudsregime 
opgesteld aan de hand van doelstellingen 
voor wat betreft veiligheid, beschikbaar-
heid, technische kwaliteit en kosten. 
Hiervoor is een uitgebreide FMECA-ana-
lyse uitgevoerd. Daarnaast zijn robuuste 
en praktische procedures opgesteld, 
bijvoorbeeld een acht-stappenplan voor 
incidentafhandeling, werkvergunningen-
systemen en checklists voor tunnelperso-
neel. Op basis van de procedures en 
ervaring is een organisatieontwerp 
opgesteld, inclusief functie- en competen-
tieprofielen. 
Deze organisatie is vervolgens door 
middel van  twee contracten uitbesteed 
aan de markt: één contract voor inhuur 
van operators en inspecteurs en een 
prestatiecontract voor een managing 
agent, verantwoordelijk voor aansturing 
van het laag-tactisch en operationeel 
beheer.
De voor de Waterwolftunnel ingehuurde 
organisatie heeft - net zoals de hulpdien-
sten- deelgenomen aan een programma 
voor opleiden, trainen en oefenen (OTO). 
Hierbij is gebruik gemakt van hulpmid-
delen zoals Virtual Reality systemen, 

bedieningssimulatoren, 3D- animaties, 
maquette- en communicatie oefeningen 
et cetera. Daarnaast zijn realistische 
multidisciplinaire oefeningen (met de 
hulpverlening) georganiseerd. Alle 
medewerkers van de beheerorganisatie 
van de Waterwolftunnel zijn aan het 
einde van het OTO-programma getoetst.

Veiligheidsbewijs
Veiligheid is een belangrijk thema bij 
tunnels, met name vanwege het potenti-
ele gevaar van brand in een tunnel. Voor 
het verkrijgen van een openstellingsver-
gunning is het wettelijk verplicht aan te 
tonen dat de tunnel veilig in gebruik kan 
worden genomen (en dat wordt voldaan 
aan de Tunnelwet (WARVW) en de 
Woningwet). Bij de Waterwolftunnel is 
hiervoor gebruik gemaakt van het 
toetskader van de veiligheidsbeambte. 
Door dit toetskader vroeg in het project, 
samen met omgevingspartijen (veilig-
heidsbeambte, bevoegd gezag, hulpdien-
sten) vast te stellen, is discussie achteraf 
over wanneer de tunnel aantoonbaar 
veilig is, voorkomen.
Het is belangrijk dat de veiligheidseisen 
correct zijn verwerkt in het bouwcon-
tract. Als de aannemer dan in de pre-ope-
rationele fase aantoont dat aan de 
contracteisen is voldaan, is daarmee ook 
aangetoond dat aan de veiligheidseisen 
wordt voldaan.
Bij de Waterwolftunnel zijn vroeg in het 
project afspraken gemaakt (en vastge-
legd!) over de wijze van aantonen en het 

te gebruiken toetskader. Daarbij is er 
rekening mee gehouden dat de projector-
ganisatie maar één keer hoeft aan te 
tonen dat aan de eisen wordt voldaan, 
maar dat de tunnelbeheerder (provincie 
Noord-Holland) van de Waterwolftunnel 
dit blijvend moet doen in de beheerfase. 

VeiligheidsBeheerplan en  
openstellingsvergunning
De openstellingsvergunning wordt 
afgegeven door het Bevoegd Gezag (BG); 
in geval van de Waterwolftunnel is dit  
de gemeente Aalsmeer. Het BG laat zich 
adviseren door hulpdiensten en de 
veiligheidsbeambte van de tunnelbeheer-
der. Het belangrijkste document voor de 
aanvraag van de openstellingsvergun-
ning is het Veiligheidsbeheerplan. Het 
bevat onder meer het eerdergenoemde 
veiligheidsbewijs, maar is tegelijkertijd 
ook de gebruiksaanwijzing voor de 
tunnel voor de beheerorganisatie. 
Bij de Waterwolftunnel is voor aanvraag 
van de openstellingsvergunning gebruik 
gemaakt van de uitgebreide openbare 
voorbereidingsprocedure, waarbij tijdens 
de zienswijze-termijn (zes weken) de 
laatste tests ter aantoning van de 
veiligheid zijn uitgevoerd. Deze invulling 
van de aanvraagprocedure is opgesteld 
vanuit een samenwerking met de 
omgevingspartijen, waarbij gemaakte 
afspraken helder zijn vastgelegd. n
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