
Deze dia  is zo gemaakt 
dat je zelf een afbeelding 
kan invoegen.  
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met 
figuur of bitmappatroon 
en dan op Invoegen uit 
bestand. Kies de 
afbeelding en klik op 
Invoegen en Sluiten. 
 
Klik niet op Overal 
toepassen omdat de 
afbeelding dan op alle 
dia’s komt. Met ctrl + z 
kan je dit ongedaan 
maken. 
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
beeldverhouding 1024 x 
768 pixels. Het beeld 
blijft dan scherp en 
vervormt niet. 
 

Belevenissen van een 
Tunnelbeheerder 
Deel 3 Betonvirus  
Deel 4 Beplatingseczeem 
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Piet Heintunnel onder het 
IJ voor auto èn tram 

(1997/2005) 

IJ-tunnel onder IJ en 
Nemo (1968) 

Arenatunnel onder een 
parkeergarage en 50.000 
bezoekers in JCA  (1996) 

Gemeentelijke wegtunnels 
Amsterdam 2017/2018 

Spaarndammertunnel 
onder een park en een 

schoolplein (2018) 

Michiel de Ruijtertunnel onder 
èn boven van alles (2015) 

Verkeerscentrale 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Vooraf  

 Frans Cornelis, Tunnelbeheerder gemeentelijke wegtunnels 
Amsterdam (de gehele presentatie) * 
 

 vanuit die functie ook deelnemer aan het Platform-niet-
Rijkstunnels  onder voorzitterschap van Evert Worm (laatste 2 
sheets) 
 

 vertegenwoordiger van PNRT in het Stakeholdersoverleg 
Tunnelveiligheid o.l.v. Tunnelregisseur Jaap Heijboer 
 
 

PS  geen civiel-ingenieur, uiterst beperkte beton- en beplatingskennis,  
 constructeursambities  afwezig, alleen brandinsigne  van scouting etc 
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Verrassing en verwondering 

 14 juli 2017 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (met de 
meeste tunnels van Nederland in haar werkgebied) en Brandweer 
Amsterdam-Amstelland worden geïnformeerd door RWS 
 

 19 juli 2017: telefoontje van de Bestuursadviseur van een wethouder 
en een e-mail met de eerste memo van de OD 

 
 Heel veel contacten via allerlei devices en technieken, bestuurlijk en 

ambtelijk, vroeg en laat, landelijk en regionaal, reces en vakantie  
 

 Vraag naar feiten, achtergronden, onderzoeken etc begint maar er 
komt weinig op tafel (zo het er al is) 
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Het kan-niet-maar-moet-toch  

 “Dubbele wethouder” (Bevoegd Gezag en Eigenaar) , 
spoedvoordracht in B&W maar we weten niet veel en ………….  
 

 Bestuurlijk: realiteit in ogenschouw blijven houden, veilig vluchten 
staat buiten kijf, daarna wordt het lastiger, gezamenlijk optrekken 

 
 Minister haalt ons in: brief naar 2de Kamer (08-08 om 16.00 uur),  

 
 Besloten wordt tot een spoedbrief: ‘s-avonds concept, ‘s-ochtends 

beperkt rondje commentaar en via loco’s en vervangers -> Raad 
 

 B&W: 1) beheersmaatregelen etc  vanuit BG op Coentunnel en 2) 
onderzoek als tunneleigenaar naar de 5 gemeentelijke tunnels 
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Het zoek en (niet) vinden - stadium 

 Op basis van beperkte info wordt besloten tot: 
 

 Spaarndammertunnel (klaar maar nog niet open) gaat aan de slag 
met verdieping in het probleem, vertaling ervan naar uitvraag 
aannemer, toeleveranciers, adviseurs etc. en conclusies  
 

 Maar er is ook sprake van vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, 
vakantie, oude info etc. 
 

 Michiel de Ruijtertunnel (in 2015 in gebruik): meeste beton is van 
vóór 2008 muv “NZL-gedeelte”; niet onbelangrijk 
 

 Anders  3 tunnels  zijn 20 – 50 jaar oud (voor nu op de plaats rust) 
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Nog een verrassing ……………? 

 13 september: extra bijeenkomst Platform niet-Rijkstunnels over 
betonvirus  (met ook beplatingseczeem!) 
 

 Michiel de Ruijtertunnel (MRT) heeft op plafond en aansluitend 2 
meter die platen  

 
 14 september: TB neemt besluiten mbt MRT en informeert c.q. 

consulteert VB, OD en BW (+ alle buren) 
 

 MRT is veel meer dan een gewone tunnel………………… 
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Stand per heden 

 Spaarndammertunnel:  
• rapport van de TB overtuigt VB, OD en BW nog niet 
• nader onderzoek naar bezwijkmoment  (snelheid van het afspatten) 
• graag langer dan 2 uur maar laten we beginnen met 1 uur 
• in het ultieme geval: brandtest (op locatie) ………….. 

 
 Michiel de Ruijtertunnel: 
• ontruimingsoefening geweest 
• tunnel en gebouwde omgeving zijn op tijd veilig  te ontruimen 
• is er echt een probleem /overleg met deskundigen en leverancier 
• onderzoek om oorzaak weg te nemen (tijdelijk vrachtautoverbod?) 
• langere termijn: in afwachting van ……………of toch zelf door gaan 
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Samenwerken op dit dossier moet 

 Omdat de paar niet-Rijkstunnelbeheerders te klein zijn om dit 
vraagstuk zelf doordacht aan te pakken; ook niet gezamenlijk 

 
 Bijna alle achtergrond-informatie nog besloten ligt bij RWS (en haar 

adviseurs) 
 

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

 De veiligheid  (en beeldvorming erover) gebaat is bij uniformiteit 
qua maatregelen op korte en lange termijn  (uitleg bij maatwerk) 
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Samenwerken betekent: 

 
 eigenaarschap van de samenwerking doordacht beleggen 
 gaat alleen over brandwerendheid tunnels 
 van te voren spelregels en beoogd resultaat afspreken 
 we sluiten niemand uit (organisaties, bedrijven, wetenschap) 
 gedeelde sense-of-urgency 
 meedoen is niet vrijblijvend: partners halen en brengen 
 verdelen van lasten en lusten naar gelang belang 
 dat kan in financiële zin en/of natura en/of anderszins 
 resultaten zijn gezamenlijk eigendom 
 COB en KTP coördineren en faciliteren 
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