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VERSLAG  

Onderwerp  Nieuwe technologische ontwikkelingen bij mobiliteit en de 

               veiligheidsimpact daarvan op tunnels 

Datum bijeenkomst 19 november 2019 

Tijd   13.30-17.00 uur  

Locatie   Van der Valk Hotel te Utrecht 

Aanwezigen  59 personen 

 

Inleiding 

Ben van den Horn heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de bijeenkomst en licht 

het belang van de bijeenkomst toe en de vragen die hopelijk deels beantwoord zullen worden:  

In Nederland is sinds 2006 de veiligheid van tunnels bij wet geregeld en we staan gesteld 

voor de bekende (brand)risico’s (known unknowns). We kunnen met de grote branden nu 

omgaan. Het maatregelenpakket is verbeterd en de resterende risico’s worden aanvaardbaar 

geacht. 

Toen de wetgeving werd ontwikkeld veranderde de wereld. Denk aan de energietransitie; 

voertuigen met alternatieve brandstoffen veroveren de vervoersmarkt (stekkervoertuigen, 

CNG, LNG). Dit leidt tot onbekende nieuwe veiligheidsrisico’s (unknown unknowns). Hier 

heeft het KPT in februari 2019 al een tweedaagse workshop aan gewijd. Maar denk ook aan 

Smart Mobility (zelfrijdende auto’s met vele communicatiesystemen). Voertuigbesturing zal 

in de loop van de jaren veranderen. In eerste instantie zullen bestuurders ondersteuning 

krijgen bij het uitvoeren van hun rijtaken, maar na verloop van tijd zullen ingebouwde 

systemen in auto’s het roer volledig overnemen. Deze ontwikkeling zal leiden tot slimme 

wegsystemen en netwerken. Voor autonoom rijden moeten voertuigen onderscheid kunnen 

maken tussen verschillende objecten. En daarom zal in de nabije omgeving informatie 

moeten worden gedeeld. Echter niet alle vereiste intelligentie zal zich in het voertuig 

bevinden. Er wordt verwacht dat er wat intelligentie moet worden geplaatst binnen de 

infrastructuur zelf. Betekent dit dat tunnels slimmer moeten worden of kunnen ze ‘dommer’ 

worden gemaakt? Ook dit leidt tot onbekende nieuwe veiligheidsrisico’s (unknown 

unknowns). Naast brandveiligheid kun je denken aan cybersecurity. 

Het KPT heeft beoogd de deelnemers een beeld te geven over wat er op het gebied van 

communicatie tussen voertuigen en infrastructuur allemaal mogelijk is vanuit het perspectief 

doorstroming bevorderen op het (hoofd)wegennet. Kunnen tunnelveiligheidsvoorzieningen 

hier beperkend in zijn en wat kan je doen om die beperkingen op te heffen? Voorzieningen 

weglaten of toevoegen? Zijn er nieuwe veiligheidsrisico’s denkbaar die tot niet-

beschikbaarheid kunnen leiden. Hoe wordt een en ander gerealiseerd? Er komt een 

overgangsperiode waarin nieuwe technologische ontwikkelingen (Car to Car, Car to Infra) 

geleidelijk worden ingevoerd. In welke mate zou nieuwe technologie in tunnels kunnen 

worden opgenomen? Wat betekent dit alles voor de gebruiker? 
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Vervolgens wordt het programma kort doorgenomen en geeft Ben het woord aan de eerste 

spreker. 

 

 

Veilig verkeer dankzij IC-toepassingen in auto’s – door Kees Moerman (NXP) 

Wat verwachten we van auto’s in de toekomst voor tunnels, hoe kunnen we daarbij helpen? 

Het verkeer in Europa wordt steeds veiliger, maar dat stabiliseert de laatste tijd. In 

Nederland neemt het aantal verkeersdoden toe. Wat kunnen wij meer doen, wat kan de 

huidige techniek daarvoor betekenen? 

Vragen/antwoorden n.a.v. de presentatie van Kees Moerman 

Naar aanleiding van de sheet “IC and safe driving” wordt een vraag gesteld over het rijden op de 

snelweg in vergelijking tot het onderliggend wegennet. Naast de verschillende snelheden, heeft de 

sector voor elk wegtype te maken met verschillende complexiteiten. Dit zijn niet heel exact 

afgebakende gebieden. Bij hogere snelheden zijn reactiesnelheden meer kritisch. 

Het veiligheidsperspectief is in dit verhaal geredeneerd vanuit de auto. Enerzijds nemen 

autofabrikanten – als zij verantwoordelijk zijn - het liefst zelf besluiten. Anderzijds zou je de 

communicatie met infrastructuur willen meenemen, maar de infrastructuur is tot nu toe heel 

versnipperd. Ook is binnen Europa de communicatie met infra niet overal op landelijk niveau 

geregeld, waardoor het moeilijk is een duidelijk aanspreekpunt te vinden. In Nederland is het nog 

redelijk overzichtelijk. Veel autofabrikanten kijken dus vanuit het eigen domein, maar willen daar wel 

van af. De auto-industrie stelt zich de vraag hoe er breder - dus ook vanuit de infra - kan worden 

gekeken.  

 

Gevraagd wordt of - nadat er een ongeluk is gebeurd wat te maken had met het geautomatiseerde deel 

van de auto - achteraf feedback wordt gegeven of de samenwerking wordt gezocht binnen de 

automotive sector? Het antwoord is dat de moderne auto nu een telefoonverbinding heeft dat 

informatie doorgeeft aan de fabrikant. Er is ook een ontwikkeling gaande naar V2X-communicatie 

(Vehicle to anything), waaronder de directe communicatie tussen auto’s op basis van een wifi-variant. 

Technisch kan alles, maar het privacy-element blijkt hierbij een lastig punt te zijn. Er wordt getracht 

dit op Europees niveau vast te leggen, waarbij het spanningsveld tussen veiligheid en privacy zaken 

bemoeilijkt.  

Naar aanleiding van de vraag of in de toekomst gekeken wordt naar eenzelfde protocol voor andere 

merken auto’s, wordt geantwoord dat dit door autofabrikanten gestandaardiseerd wordt.  

Een van de doelen voor autofabrikanten is gekoppeld aan zuiniger rijden, waarbij er raakvlakken zijn 

met de infrasector. Voor de infrasector ligt hier de uitdaging om verkeerslichten op speed-advice te 

introduceren, waarmee je als automobilist de juiste snelheid kunt kiezen om niet te hoeven stoppen. 

 

Gevraagd wordt hoe de certificaten voor de auto worden aangemaakt. Dit gebeurt centraal, de 

certificaten worden vooraf gegenereerd en hebben een houdbaarheidsdatum. 

 

T.a.v. de WLAN-communicatie wordt gevraagd of hierbij de antenne op het dak van de auto wordt 

gebruikt. Dit wordt overgelaten aan de autofabrikant. Het kan de antenne zijn, veel antennes praten 

met telefoonsystemen, het is echter niet altijd gecombineerd. Het maximale zendvermogen is 100 

mW. 
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De meeste verkeerslichten hebben een standaard bericht om de positie uit te zenden. Een eenvoudige 

lokale kaart van de wegensituatie kan daarbij helpen. In het systeem wordt geen gebruik gemaakt van 

gedetailleerde kaarten.  

 

In een tunnel is het van belang te weten waar en wanneer de auto is, GPS is hierbij één van de 

middelen. Er zijn platformen voor ITS (Intelligent Transportation Systems) en standaardisatie, 

bijvoorbeeld de Amsterdam Group; een strategische alliantie van alle stakeholders betrokken bij de 

uitrol van ITS in Europa. Ook is er C-ROADS, een platform bestaande uit autoriteiten en 

wegbeheerders gericht op harmonisering van ITS met als uiteindelijk doel interoperabele 

grensoverschrijdende ITS (C-ITS) diensten voor weggebruikers. Op Europees niveau is één en ander 

nog versnipperd. In deze platforms trachten autofabrikanten de infrasector te helpen. Kees Moerman 

stelt de vraag aan de zaal wat de auto-industrie kan betekenen voor tunnels? 

 

Dit roept een aantal vragen op: 

1). Gevraagd wordt in hoeverre de overheden kan inbreken op ITS systemen. Is er centraal op 

Europees niveau iets geregeld voor cyberbescherming? Er wordt centraal naar gekeken, maar niet 

specifiek voor tunnels. Er zijn veel partijen die betrokken willen worden, dit is veel lastiger dan de 

beschikbare technologie.   

2). Opgemerkt wordt dat het handig zou zijn de automobilist te informeren over de luchtkwaliteit in 

tunnels, met name bij incidenten, waarbij een volgende stap zou kunnen zijn om in te grijpen in het 

ventilatiesysteem. Dit zou heel waardevol kunnen zijn. 

3). Opgemerkt wordt dat het KPT veel doet aan publieksvoorlichting. Geopperd wordt om 

voorgeprogrammeerde berichten aan autochauffeurs aan te bieden via audio en navigatiescherm bij 

incidenten en calamiteiten in een tunnel. Dit zou kunnen helpen om een vlotte evacuatie te 

bespoedigen in een situatie waarin elke seconde telt (bijv. bij een tunnelbrand). 

4).  Het aangeven van een routing voor vrachtverkeer, de hoogte van tunnels/vrachtwagens wordt al 

door de TomTom gedaan. 

 

5). Voorstel bij vrachtverkeer: hoogte lading/gevaarlijke stoffen, het voorkomen van de tunnel 

inrijden.  

 

 

Wat betekent smart mobility voor wegtunnels? – door Mirjam Nelisse en Erlend Deckers(TNO) 

 

Vragen/antwoorden n.a.v. de presentatie van Mirjam Nelisse en Erlend Deckers 

Naar aanleiding van de inschatting van het globale lagere risicoprofiel van gemiddelde wegtunnels 

wordt er een aantal vragen gesteld: 

1). Kunnen er bepaalde veiligheidssystemen in de toekomst worden weggelaten, omdat de kans van 

optreden van incidenten wordt verlaagd door autonoom rijden? 

 

Naar verwachting blijven de wegtunnels zoals ze zijn en worden er geen veiligheidssystemen 

verwijderd. Er is meer tijd nodig om te kijken wat nodig is. Er is nog een weg te gaan voordat in 

Nederland kan worden besloten te stoppen met bestaande systemen. Er is meer onderbouwing nodig 
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dat de maatschappelijke veranderingen en de nieuwe technieken tot lagere risico leiden.  

Op een aansluitende vraag over een auto die lang in brand staat, wordt geantwoord dat de externe 

factoren niet kwijt zijn, kans op het overslaan op andere voertuigen blijft aanwezig.  

 

N.a.v. de dia met het groepsrisicoprofiel wordt gevraagd wat de uitgangspunten waren: hoe lang was 

de tunnel, voldoet de tunnel aan de standaard? etc.  

Er is uitgegaan van een gemiddelde tunnel van 1 km lengte. Het plaatje is ter illustratie gebruikt om te 

laten zien hoe het profiel verschuift op basis van een aantal aannames betreffende het toekomstig 

gebruik van een tunnel met zelfrijdende auto’s. Aangenomen wordt dat de kans op letselongevallen en 

de kans op ongevallen met uitsluitend materiele schade aanzienlijk zullen verlagen. Letselongevallen 

ontstaan immers meestal door kopstaartbotsingen of stuurfouten dus menselijke oorzaken. Pech wordt 

vooral veroorzaakt door technische oorzaken. UMS ongevallen worden ook veroorzaakt door 

menselijke oorzaken. Er valt de grootste winst te behalen bij het verkleinen van de invloed van 

menselijk handelen bij het besturen van een auto.  

 

 

Technologische ontwikkelingen bij mobiliteit; wat is de impact op hulpverlening? –  

door Rob Terpstra (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) 

 

Vragen/antwoorden n.a.v. de presentatie van Rob Terpstra 

De presentatie van Rob Terpstra heeft als vertrekpunt autonoom rijdende elektrische voertuigen met 

communicatiesystemen. Op de vraag waarom nieuwe accu’s niet meer getest worden om het gedrag 

bij brand te leren kennen, wordt geantwoord dat proeven duur zijn. Een autofabrikant is verplicht 

botsproeven te doen, voordat een auto de weg op komt. Is het niet mogelijk een fabrikant ook te 

verplichten zijn accu’s op brandveiligheid te testen? Opgemerkt wordt dat autofabrikanten 

terughoudend zijn met het delen van informatie betreffende (brand)veiligheidsrisico’s. 

Op Europees niveau vinden er veel onderzoeken plaats, in Duitsland loopt het project SUVEREN. 

Maar de autofabrikanten leveren de accu’s, er is veel apparatuur nodig om te kijken hoeveel toxiciteit 

vrijkomt. 

 

Er wordt gevraagd of het mogelijk is de restschade na een accubrand te bepalen, die bestaat uit de 

gevolgen voor het milieu en de ondergrond. Hulpverleners zorgen voor een stabiele situatie, alles 

rondom het milieu wordt uitbesteed.  

In een samenleving met smart mobility en voertuigen op nieuwe brandstoffen treden ander soorten 

risico’s op. Hulpverleners lopen vaker tegen vragen aan, waarvan de antwoorden het algemeen belang 

dienen, maar missen het budget om de antwoorden te leveren. Dit zou de overheid moeten regelen, 

maar deze heeft de kennis vaak niet. De samenleving heeft vaak geen idee van wat hulpverleners aan 

kennis nodig hebben. Sommige gemeenten durven niet te automatiseren, uit angst dat het fout gaat. 

Hulpverleners moeten hun plaats continu bevechten.  

De politiesector is automatisch bij maatschappelijke veranderingen in verkeer, vervoer en incident 

management betrokken, de brandweer echter niet. De brandweer probeert deze situatie te verbeteren 

en wil vroegtijdig betrokken worden om mee te denken en te adviseren. Hiertoe is de brandweersector 

in gesprek met het Ministerie.  
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Bijvoorbeeld bij overleg over informatie-uitwisseling bij incidenten; hierbij is de politie aangesloten 

vanuit het belang van de schuldvraag.  

 

Overigens zijn er ook successen bij de brandweer. Genoemd wordt de auto met zonnepanelen. 

Opgemerkt wordt dat het een idee kan zijn de slimme auto te voorzien van een opslagsysteem met 

veiligheidsinformatie en dit in te zetten wanneer sprake is van een incident. Als het mogelijk is dat de 

fabrikant ver weg binnen een paar minuten over een ongeval is geïnformeerd via een communicatie-

systeem, moet het ook mogelijk zijn om vanuit de bij een incident betrokken auto de brandweer 

rechtstreeks van informatie te voorzien. 

 

 

Tunnels en de bescherming tegen cyberdreigingen – door Rindert Kramer (Fox-IT) 

Rindert Kramer is een ethische hacker, die zijn kennis inzet om assets van klanten te beschermen. De 

lezing schetst voorbeelden van de geografisch gezien verstrekkende gevolgen in Nederland van 

cyberaanvallen vanwege een ruzie tussen Rusland en de Oekraïne. Leerpunt is dat cyber resilience 

van een individuele bediende tunnels van belang is, maar een cyberaanval in een land met tunnels zal 

vooral gericht zijn op het creëren van chaos op het complete wegennet in het economische centrum 

van een land. Dat zoiets gebeurt is niet uit te sluiten, maar er is zeker een aantal eenvoudige 

maatregelen denkbaar om een aanval te bemoeilijken. Bij het ontwerpen van infrastructuur en tunnels 

in het bijzonder kan het nuttig zijn om hackers bij de designfase te betrekken.  

Het publiek krijgt nog advies om zich te beschermen tegen veel veelvoorkomende cyberoverlast 

(zowel thuis als op het werk). 

Algemeen: 

- phishing-mails: altijd melden, ook als je erin bent getrapt; 

- altijd updates installeren; 

- gebruik goede (lange) wachtwoorden, die niet worden hergebruikt. 

 

Sluiting 

Afsluitend bedankt Ben de sprekers met een kleine attentie en de aanwezigen voor zijn/haar 

aanwezigheid.  

 

 


