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een bijzonder tunnelproject. “De tunnel 
is op tijd en binnen budget opgeleverd 
en dat is niet gebruikelijk in Nederland.” 
Maar dat was niet het enige bijzondere 
aan dit project, dat al in 2005 van start 
ging. Van begin af aan is besloten dat 
de provincie bij de realisatie nauw zou 
samenwerken met het bedrijfsleven. Dat 
was in een tijd dat publiek-private 
samenwerking nog niet bepaald 
vanzelfsprekend was.

Veiligheid Omdat de oude route 
wordt opgebroken, zal de 670 meter 
lange Waterwolftunnel ook gebruikt 
worden voor transport van gevaarlijke 
stoffen. Alleen tankwagens met LPG 
mogen er niet door. Veel aandacht 
is daarom uitgegaan naar de veilig-
heid. Daarover werden in de tunnel 
workshops gegeven op de dag van 
de vergunningverlening. De genodig-
den konden sessies volgen, verzorgd 
door alle betrokken partners, zoals de 
provincie Noord-Holland, de gemeen-
ten Aalsmeer en Haarlemmermeer, de 
brandweer Amsterdam-Amstelland, 
de Veiligheidsregio Kennemerland, de 
Veiligheidsbeambte en de aannemers 
Heijmans-Boskalis en Siemens. “Juist 
door de uitstekende samenwerking 
tussen deze partijen, hebben we een 
probleemloze tunnel kunnen realise-
ren”, aldus Remkes.
Een belangrijke veiligheidsmaatregel is 
de keuze voor twee gescheiden buizen. 
Daartussen bevindt zich een technische 

tunnel, die ook als vluchtroute kan 
dienen. Als brand uitbreekt, kunnen 
automobilisten via vele dwarsverbindin-
gen naar de technische tunnel vluchten. 
Hulpdiensten kunnen via de veilige buis 
de plaats van het incident bereiken. 
Dertien ventilatoren in iedere buis 
zorgen ervoor dat rook niet in de 
richting van de achter het incident 
ontstane fi le waait.

Bijzondere competenties Kort 
na de start van het project moesten de 
plannen worden bijgesteld vanwege de 
invoering van de EU-richtlijn voor tun-
nelveiligheid. Voor tunnels die langer 
zijn dan 250 meter schrijft deze onder 
andere permanente bewaking voor. 
“Maar dat is lang niet de enige eis”, 
aldus Rob Wiersma, projectsecretaris 
voor de tunneltechnische installaties. 
“Het bevoegd gezag stelt niet minder 
dan 1460 eisen, waaraan wij aantoon-
baar dienen te voldoen.”
Ferry Kool, rayon-manager bij Trigion, 
vertelde over de rol van zijn bedrijf. 
“Onze medewerkers bedienen en 
bewaken de tunnel. Het is ander werk 
dan in de traditionele bewaking, maar er 
zijn toch ook veel gelijkenissen. Dat 
neemt niet weg dat bijzondere compe-
tenties werden gevraagd. Wij hebben 
uit honderd kandidaten veertig geschik-
te personen geselecteerd, waarna de 
provincie de fi nale selectie deed. Van de 
twintig beheerders en zes inspecteurs 
wisten er zestien, respectievelijk vijf de 
bijna vier maanden durende opleiding 
met succes af te ronden. Onderdelen 
waren de theorie over tunnelveiligheid, 
kennis over de installaties, veiligheid in 
het algemeen, verkeer en gedrag. Er 
werd ook geoefend, samen met de 
hulpdiensten.”

Extra ondersteuning De werk-
zaamheden van de Trigion-medewerkers 
bestaan uit het sturen en geleiden van 
het verkeer in normale omstandigheden 
en het bieden van extra ondersteu-
ning tijdens fi les, uitzonderlijk vervoer, 
onderhoud en technische storingen. Bij 

De Waterwolftunnel in Noord-Holland wordt als eerste be-

heerd en geïnspecteerd door medewerkers van een parti-

culiere beveiligingsorganisatie. De zestien beheerders en 

vijf inspecteurs zijn geselecteerd door leverancier Trigion en 

opgeleid door de provincie. Binnenkort krijgen zij nog meer 

tunnels onder hun hoede. De permanente bewaking is ove-

rigens maar één van de 1460 veiligheidseisen waaraan de 

Waterwolftunnel moet voldoen.
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e Waterwolftunnel 
leidt een nieuwe 
route van de N201 
onder de Ringvaart 
van de Haarlem-

mermeer door. Dankzij dit kunstwerk 
hoeft het verkeer op een van de drukste 
provinciale wegen van Noord-Holland 
niet langer vele malen per dag op een 
geopende brug te wachten en gaat de 
weg nu om Aalsmeer heen, in plaats 
van dwars door de dorpskern. 
Op 22 april is de tunnel opengesteld. De 
vrijdag ervoor werd de gebruikvergun-
ning feestelijk overhandigd door de 
burgemeesters Theo van Eijk van 
Aalsmeer en Theo Weterings van 
Haarlemmermeer aan Johan Remkes, 
Commissaris van de Koningin van 
Noord-Holland. De laatste sprak over 

Management-summary

De nieuwe Waterwolftunnel bij 
Aalsmeer voldoet aan niet minder 
dan 1460 veiligheidseisen. Bijzonder 
is dat toezicht en inspectie zijn 
uitbesteed aan een particuliere 
beveiligingsorganisatie. Verder is 
een enorme hoeveelheid techniek 
toegepast om de kans op slachtoffers 
bij een incident in de 670 meter 
lange tunnel tot het minimum te 
beperken.
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incidenten in de tunnel vormen zij de 
eerste schakel in de incidentbestrijding. 
Zij activeren verkeersmaatregelen, 
helpen bij het evacueren van de tunnel 
en waarschuwen de hulpdiensten. De 
tunnelinspecteurs verrichten inspecties 
in en rond de tunnel. Ze signaleren, 
inventariseren en coördineren tijdens 
incidenten en calamiteiten. Het is hun 
doel om de veiligheid van de wegge-
bruikers te garanderen en de doorgang 
zo spoedig mogelijk open te stellen na 
een incident. Voorlopig gaat het alleen 

om de Waterwolftunnel, maar naar 
verwachting wordt later dit jaar ook 
het Aquaduct Amstelhoek aangesloten 
op de bediencentrale in Hoofddorp, 
waarna de Abdijtunnel waarschijnlijk 
begin 2014 volgt.

Brandweer Ellen Oude Kotte sprak 
namens de brandweer Amsterdam-
Amstelland. “De brandweer werd al in 
een heel vroeg stadium bij dit project 
betrokken. Belangrijk, want de Vei-
ligheidsregio adviseert het bevoegd 

gezag over de te stellen eisen. Een 
complicatie was dat de tunnel in twee 
gemeenten en twee Veiligheidsregio’s 
ligt. Maar omdat het grootste deel zich 
in Aalsmeer bevindt, was die gemeente 
‘in charge’.” De veiligheidsmaatregelen 
hebben volgens Oude Kotte een grote 
omvang. Ze beslaan ook een verkeers-
circulatieplan bij incidenten en routes 
voor voertuigen van de hulpdiensten. 
In de tunnel zelf zijn bluswatervoor-
zieningen aangebracht, bevinden zich 
om de zoveel meter vitrines met kleine 
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Ferry Kool, rayon-manager bij Trigion, 
vertelde over de rol van zijn bedrijf. 

“Onze medewerkers bedienen en 
bewaken de tunnel. Het is ander werk 
dan in de traditionele bewaking, maar 

er zijn toch ook veel gelijkenissen.”

Ellen Oude Kotte sprak namens de 
brandweer Amsterdam-Amstelland. 
“De brandweer werd al in een heel 
vroeg stadium bij dit project betrok-
ken.”

De burgemeesters Theo van Eijk en Theo Weterings dragen de gebruiksvergunning over aan CvdK Johan Remkes en 
gedeputeerde Elizabeth Post.
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blusmiddelen en zijn er ruim voldoende vluchtmogelijkheden. 
Aanwezigen tijdens een incident worden via grote luidspre-
kers in drie talen vanuit de meldkamer naar een veilige locatie 
geleid. Verder is dynamische signalering toegepast, die er-
voor zorgt dat mensen de juiste richting op gaan. Dat is in de 
richting waar ze met de auto vandaan kwamen, want de rook 
wordt in de rijrichting weggeblazen.

Geïntegreerde testen Er is nog meer geavanceerde 
techniek toegepast. In de Waterwolftunnel zijn meer dan vijf-
tig tunnelveiligheidssystemen aangelegd. Om zeker te weten 
dat bij de openstelling van de tunnel en daarna alles naar 
behoren functioneert, is vanaf oktober 2012 gestart met het in 
bedrijf stellen en testen van alle tunnelveiligheidssystemen. 
Tijdens deze testfase is per installatie afzonderlijk gekeken 
of de installaties optimaal werken. Ook is bij geïntegreerde 
testen beoordeeld of alle systemen goed samenwerken. Als 
bijvoorbeeld de branddetectie een brand meldt, dienen direct 
de ventilatoren in te schakelen en moeten de matrixsignaal-
borden het aankomende verkeer waarschuwen. Verder gaan 
automatisch de slagbomen bij de Middenweg, Aalsmeer en 
de toerit Noord (Schiphol-Rijk) dicht, zodat er geen nieuw 
verkeer richting de tunnel kan. In de tunnel zijn tachtig inter-
coms, zeventien telefoons, veertig brandbluskoppelingen, 
1150 meter blusleiding, 149 signaalgevers, 110 camera’s, 94 
vluchtwegaanduidingborden, pictogrammen boven vlucht- en 
kopdeuren, contourverlichting rond vluchtdeuren en negen-
tien dynamische aanwijzingsborden.

Strafpunten Om de tunnel te mogen openen, mocht maar 
heel beperkt van de eisen worden afgeweken. Vanaf honderd 
strafpunten mocht de tunnel niet open. Overtreding van een 
wettelijke eis leverde direct honderd strafpunten op. Overige 
veiligheidseisen waren goed voor tien strafpunten, terwijl 
een cosmetische afwijking (een scheef tegeltje) één straf-
punt opleverde. In november 2012 waren er nog vierduizend 
strafpunten. Bij de opening waren volgens Oude Kotte alle 
afwijkingen van de eisen verholpen.
Directeur René Laan van Heijmans prees de integrale aanpak 
bij deze eerste tunnel die in opdracht van een provincie werd 
gerealiseerd. “Ook aan het beheer is gedacht. Dat is mogelijk 
doordat oplossingsgericht is nagedacht, in plaats van 
contractgericht. Het gaat dus niet om de tunnel, maar om 
datgene waarvoor de tunnel bedoeld is.” Zijn collega van 
Siemens, Ed Hoogenboom, sprak zelfs van ‘poedelen in een 
warm bad’. “We hebben de goede ervaringen in een boekje 
samengevat, dat goede diensten kan bewijzen bij het 
ontwerpen van toekomstige tunnels.”

y Vincent Vreeken
Vincent.Vreeken@beveiliging.nl

Alle betrokkenen bij de bouw waren uitgenodigd voor de vergunningverstrekking op 19 april.

110 hoogwaardige camera’s van Bosch houden het verkeer in de gaten.


