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Verkort KPT jaarverslag 2020 

 

Het jaar 2020 heeft het KPT invulling gegeven aan haar kerntaken; bibliotheekfunctie, 

inventarisatiefunctie, helpdeskfunctie/doorverwijsfunctie, faciliterende functie, 

publieksvoorlichting en algemene en ondersteunende werkzaamheden. 

Daarnaast is er een nieuw teamlid voorgedragen voor benoeming op 1 november 2020 

door de Begeleidingscommissie. En er is informatie aangeleverd op verzoek van het 

ministerie IenW bij de uitvoering van de evaluatie KPT. 

 

Bibliotheekfunctie 

In 2020 is de kennisbank regelmatig aangevuld met relevante kennisdocumenten 

waaronder de risico’s van waterstof aangedreven voertuigen in tunnels en de impact op 

de hulpverleningscapaciteit. Onder de documenten die zijn opgenomen in de database 

behoren ook alle presentaties en verslagen van de themabijeenkomsten. Daarnaast 

worden alle gestelde vragen en antwoorden veralgemeniseerd en  geanonimiseerd en op 

de KPT-website geplaatst.  

 

Helpdesk-/doorverwijsfunctie 

In 2020 zijn elf vragen gesteld aan het KPT. De vragen zijn binnen de gestelde termijn 

beantwoord. Alle vraagstellers waren tevreden over de wijze van beantwoording van de 

vragen.  

 

Inventarisatiefunctie 

In 2020 is de aard en frequentie van de binnengekomen vragen geïnventariseerd en zijn 

de deelnemers aan de themabijeenkomsten na afloop bevraagd om thema’s in te 

brengen voor de programmering in 2021 van het KPT. Op deze wijze wordt de 

kennisbehoefte van de sector in kaart gebracht en geborgd dat ook in 2021 de thema’s 

de moeite waard zijn en dat de doelgroep inhoudelijk iets opsteekt.  

 

Faciliterende functie 

In 2020 zijn de volgende (virtuele) bijeenkomsten gehouden: 
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- Op 15 en 29 april 2020 hebben twee unieke webinars Tunnelveiligheidskansen en 

-risico’s bij het verduurzamen van wegtunnels plaatsgevonden.  

- Op 24 en 30 juni 2020 hebben twee unieke webinars Veiligheid lightrail- en 

spoortunnels plaatsgevonden.  

- Op 12 juni 2020 heeft het KPT in samenwerking met de COB Platforms Tunnels en 

veiligheid en Beheer en onderhoud een webinar georganiseerd over 

Tunnelveiligheid en Smart Mobility.  

- Op 23 september 2020 heeft het webinar Digitalisering bij aantonen veiligheid van 

ontwerp tot sloop plaatsgevonden. 

- Op 19 november 2020 heeft het webinar Safety Concept of a Future Hyperloop 

Link plaatsgevonden. 

- Op 1 december 2020 heeft het webinar Cyber Security & Tunnelveiligheid en 

Zesjaarlijkse Inspectie plaatsgevonden voor genodigden. 

De voorziene themabijeenkomst over brandwerendheid is opnieuw doorgeschoven naar 

2021.  

De waardering van de deelnemers aan de themabijeenkomsten is geëvalueerd. Uit de 

evaluaties bleek dat het merendeel van de respondenten elke bijeenkomst de moeite 

waard vinden en het merendeel inhoudelijk iets opsteekt. 

 

Publieksvoorlichting 

Er is in samenwerking met Rijkswaterstaat een generieke instructiekaart voor 

lijnbuschauffeurs opgeleverd over wat te doen bij incidenten en calamiteiten in een 

wegtunnel. Deze instructiekaart is verspreid bij de vervoersregio’s en ter informatie 

aangeboden aan het Platform niet Rijkstunnels, zodat de provinciale en gemeentelijke 

tunnelbeheerders ook betrokken worden bij de verspreiding.  

Op 9 januari 2020 heeft overleg plaatsgevonden met ProDrive Academy over 

publieksvoorlichting. ProDrive Academy heeft zich bereid verklaard mee te werken om 

human response bij tunnelincidenten in hun praktijktrainingen en -opleidingen voor 

leaserijders te verankeren. Rijkswaterstaat heeft beeldmateriaal van de 

Heinenoordtunnelbrand en de Beneluxtunnelbrand beschikbaar gesteld en het KPT heeft 

twee instructiefilms voor weggebruikers gemaakt die zullen worden ingezet voor 

rijtrainingen van leaserijders via ProDrive. Door de Coronapandemie zijn de rijtrainingen 

opgeschort en is dit nog niet tot uitvoering gekomen. 
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Online 

Het bezoek van de KPT-website was in 2020 als volgt. De website van het KPT heeft 

3252 unieke bezoekers geteld. De kennisbank werd 609 keer bezocht. De LinkedIn-

pagina van het KPT heeft eind 2020 ruim 2000 volgers. De geplaatste berichten op 

LinkedIn trekken gemiddeld meer dan 4000 bezoekers (gemeten over de top 10).  

Uitgebreide informatie over het KPT vindt u op www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl.  
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