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VERSLAG KPT-WEBINAR PIARC ROAD TUNNEL OPERATION TOOLS 
 

Datum  23 februari 2022 

Tijd  12.30-13.30 uur 

Locatie  digitaal 

Deelnemers 35 

 
Opening en introductie KPT 

KPT-coördinator Ben van den Horn opent deze eerste lunch-webinar in 2022. Hij noemt de publieke 

taak van het KPT in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tot plezier van het 

KPT-team is het bestaansrecht van het KPT nog steeds evident. Daarom is de KPT-dienstverlening 

weer voor twee jaar verlengd en kunnen we weer tegemoetkomen aan de kennisbehoeften in de 

sector. Vervolgens geeft Ben het woord aan KPT-collega Tom die deze bijeenkomst gaat modereren 

Tom heet de sprekers en deelnemers van harte welkom.  

 
Tijdens de webinar ‘Toelichting PIARC-bibliotheek voor Road Tunnel Operations’ hebben Ben van 

den Horn (KPT en voormalig actief PIARC-lid) en Ronald Mante (Senior-adviseur/Coördinator 

Steunpunt Tunnelveiligheid Rijkswaterstaat en momenteel actief in PIARC) een toelichting gegeven 

op PIARC-informatie die voor iedereen (na registratie) te raadplegen is. In het bijzonder is ingegaan 

op het onderwerp “Resilience, Considering Safety and Availability”. Dit onderwerp is zeker 

interessant voor diegenen die ook in buitenlandse tunnelprojecten werken en zich afvragen hoe de 

verschillen zijn met het Nederlandse tunnelveiligheidsdenken. Tom vult aan dat resilience 

(veerkracht) ook aan bod komt bij de grote onderhoudsopgave in Nederland. Ook de PTZ-tunnels 

kunnen hier hun voordeel mee doen. 

De presentaties vindt u op de KPT-website: 

- presentatie Ben van den Horn en  

- presentatie Ronald Mante. 

 
Tijdens en na de presentatie zijn er via de chat diverse vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden 

volgen hieronder. 

 

De eerste vraagsteller kent het begrip resilience niet en vraagt zich af wat we in Nederland kunnen 

met dit PIARC-rapport?  

Resilience (“veerkracht”) is een buzzwoord en betreft een thema wat de laatste jaren betekenis 

heeft gekregen in relatie tot klimaatverandering (meer extreme neerslag, wind, temperaturen, 

verhoogde waterspiegel). Veerkracht was dus eigenlijk al in beeld maar krijgt een grotere rol in 

relatie tot maatschappelijke, klimatologische, maar ook cyber technische veranderingen die in de 

nabije toekomst op ons af blijven komen. Het RWS-belang bij deze veranderingen is het beschikbaar 

houden van de infrastructuur. Cyberdreigingen zijn hier onderdeel van want ze nemen toe in ernst. 

Vanuit nationale commissies PIARC is aangedrongen om resilience in het PIARC-programma op de 

nemen.  

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2022/02/20220223-Presentatie-Ben-van-den-Horn.pdf
https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2022/02/20220223_Presentatie-Ronald-Mante.pdf
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Onvoldoende resilience van kritieke infrastructuur kan grote implicaties hebben, zowel nationaal als 

internationaal. We hebben een tunnelwet (Warvw) die de veiligheid borgt, maar die niet de 

beschikbaarheid borgt. Veerkracht verbindt veiligheid met beschikbaarheid.  

Tom vult aan dat er binnen het COB en het KPT veel aandacht is voor cybersecurity, wat - zeker 

gezien de politieke ontwikkelingen - erg belangrijk is. Er vindt een verschuiving plaats van de wereld 

van Information Technology (IT) naar de wereld van Operations Technology (OT), dat zich richt op de 

besturingssystemen van kritieke infrastructuur. Ook hier heeft het begrip resilience een grote 

betekenis om security risico’s te verbinden met beschikbaarheid.  

 

Afsluiting 

Tot slot stelt het nieuwe KPT-teamlid Patrick Elferink, expert veiligheidsorganisatie en hulpverlening, 

zich voor. Patrick is al zeer voortvarend bezig om met support van het KPT-team de eerstvolgende 

webinar op 30 maart a.s. te organiseren met als titel “Leren van incidenten en multidisciplinaire 

samenwerking tussen tunnelbeheerders en hulpverleningsdiensten”. 

 

De sprekers en deelnemers worden bedankt voor hun bijdrage en de bijeenkomst wordt gesloten. 

 

Tot slot worden de deelnemers gevraagd om via de Mentimeter aan te geven in welke onderwerpen 

zij geïnteresseerd zijn voor een mogelijk volgende bijeenkomst. Het resultaat staat hieronder 

weergegeven. 

 

 


