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De  
dialoog

Betrokkenheid zorgt 
voor veiligheid

Tunnelveiligheid: de wetgeving wordt met kritische blik bekeken 

en aanpassingen zijn op komst. De Sluiskiltunnel zal volgens de 

opdrachtgever en -nemer echter probleemloos aan de veiligheids-

eisen voldoen. Dat komt vooral door een goede en vroegtijdige 

samenwerking met alle partijen.

Aan tafel zitten Paul van Laviere en Erik 
Schermer. Beiden zijn nauw betrokken bij het 
ontwerp en de aanleg van de Sluiskiltunnel. 
Van Laviere is in dienst van BV Kanaal kruising 
Sluiskil (BV KKS), de organisatie die de 
 provincie Zeeland in het leven heeft geroepen 
om het bouwproject te realiseren. Het is de 
opdrachtgevende partij richting bouwcom-
binatie BAM-TBI. Zij hebben op hun beurt 
Erik Schermer van Grontmij ingeschakeld als 
adviseur Tunnelveiligheid. Aan Van Laviere en 
Schermer de vraag: wat maakt dat deze tunnel 
geen problemen zal hebben op het gebied van 
veiligheid? 

Bouwplan met ervaring
“Wat zeker bijdraagt, is dat het bouwplan 
 geheel bij de aannemer ligt”, begint Van 
 Laviere. “Die wordt zo gedwongen een 
 geïntegreerd en veilig ontwerp te maken.” 
Daarnaast zitten hulpdiensten, veiligheids-
beambte en tunnelbeheerder bij elkaar in 

de werkgroep Tunnelveiligheid.  Schermer: 
 “Gebruikmaken van een werkgroep is op 
 zichzelf niet nieuw, vanuit de wet ben 
je verplicht een team te  maken voor de 
 scenarioanalyse. Wat wel uniek is, is dat alle 
betrokkenen goed weten waar ze het over 
hebben en daardoor weten wat ze willen. De 
operator organisatie, N.V. Westerschelde tunnel, 
weet bijvoorbeeld precies hoe ze met de tun-
nel wil omgaan en dat heeft veel praktische 
input opgeleverd, zoals over het afhandelen 
van incidenten.” Ook hulpdiensten deden 
 aanbevelingen. Schermer geeft een voorbeeld: 
“Ze wisten uit ervaring met de Westerschelde-
tunnel dat tweezijdig camera toezicht toch wel 
noodzakelijk is. Dat is nu direct meegenomen 
in het bouwplan, terwijl in de  uitvraag alleen 
sprake was van vaste camera’s.” Een belang-
rijke tip is dan ook: luister goed naar de hulp-
diensten. Van Laviere: “Zorg dat je vroeg in het 
proces weet wat ze willen, daarmee  voorkom je 
problemen aan het einde van het traject.”

Paul van Laviere is assistent manager 

techniek bij de bouw van de  Sluiskiltunnel. 

Hiervoor was hij betrokken bij onder  andere 

de Hubertustunnel en Westpleintunnel. 

Via zijn bedrijf LA4E Consultancy B.V. 

werkt hij ook voor de opwaardering van de 

 Koningstunnel en het programma Veilig-

heid en Onderhoud Rijkstunnels.

Erik Schermer is sinds 1998 actief als 

adviseur tunnelveiligheid en RAMS. Hij 

geeft adviezen voor zowel weg- als spoor-

tunnels en heeft een gedegen kennis van de 

wet- en regelgeving. Daarnaast adviseert 

hij over de betrouwbaarheid en beschik-

baarheid van veiligheidssystemen.

De Sluiskiltunnel is een geboorde tunnel die komt te 

liggen onder het Kanaal Gent-Terneuzen. Hij is bedoeld 

om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. 

(Beeld: BAM-TBI)
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Tunneltechnische  installaties
Ook naar de aannemer voor verkeer- en 
 tunneltechnische installaties (VTTI-aan-
nemer) wordt vanaf het begin geluisterd. 
“We hebben in het contract verplicht gesteld 
dat de VTTI-aannemer deel uitmaakt van de 
bouwcombinatie”, vertelt Van Laviere. “Zo’n 
tachtig procent van de bouwkosten komt 
van de betonconstructies en twintig procent 
uit de installaties, maar die laatste zijn wel 
het belangrijkst voor de beschikbaarheid 
en veiligheid van de tunnel. Door de VTTI-
aannemer op te nemen in de combinatie, 
worden de risico’s door de partijen gezamen-
lijk gedragen en worden ze meer gedwongen 
tot geïntegreerd  ontwerpen.”
Een voorbeeld hiervan het is het ontwerp van 
de middenpompkelder, noodzakelijk voor de 
waterafvoer. Van Laviere: “De middenpomp-
kelder is meestal dertig kubieke meter met 
een vrij grote pomp. Nu is er gekozen voor 
een kelder van tweehonderdveertig kubieke 
meter met een kleinere pomp. Het beton-
ontwerp wordt hierdoor wel iets complexer, 
maar je bent minder afhankelijk van de in-
stallaties.” Schermer geeft aan dat het zeker 
in de onderhoudsfase veel scheelt. “Of je een 
grote pomp midden uit de tunnel moet halen 
of een pomp op een steekkar kan zetten, dat 
maakt voor het  onderhoud een heleboel uit.” 

Volgens Schermer ligt deze aanpassing niet 
voor de hand als de VTTI-aannemer geen 
deel uitmaakt van de bouwcombinatie. “Dan 
had je bij het civiele ontwerp alleen naar 
normen en richtlijnen gekeken, waarin staat 
dat de kelder dertig kubieke meter moet zijn. 
De VTTI-aannemer moet het dan zelf maar 
oplossen met de waterafvoer. Nu wordt er 
meer integraal naar gekeken.”

Snel en goed
De aanpak werkt in elk geval wat betreft 
snelheid, wat ook te danken is aan het 
 gebruik van een concurrentiegerichte dialoog 
als aanbestedingsprocedure. Zo konden 
de bouwcombinaties in de  dialoogfase 
al praten met de hulpdiensten en bij de 
aanbieding moest de aannemer een  concept 
bouwplan indienen. Hierdoor kende het 
project een  vliegende start. “Eind vorig 
jaar is het  contract getekend en een goed 
half jaar verder hebben we al een advies 
van de  Commissie  Tunnelveiligheid”, zegt 
Van  Laviere. Schermer vult aan: “Als je dat 
 vergelijkt met andere projecten, dan hebben 
we al vroeg een advies voor ons bouwplan.” 
Het enthousiasme en de betrokkenheid van 
de partijen in de werkgroep hebben volgens 
beide mannen een grote rol gespeeld bij dat 
succes. Schermer: “Binnen de werkgroep 

hebben we een gezamenlijke visie ontwik-
keld: zo gaan wij de tunnel veilig maken. Die 
visie hebben we ook zo gepresenteerd bij 
de Commissie Tunnelveiligheid. De brand-
weer en de veiligheidsbeambte waren daar 
 bijvoorbeeld bij aanwezig.” Van Laviere: “Ze 
staan achter de inhoud van het bouwplan 
en willen dat ook uitdragen. Ik denk dat je 
sterker staat als organisatie als je zoiets 
 gezamenlijk kunt presenteren.”

Met de kwaliteit van het bouwplan lijkt 
het ook goed te zitten: het (concept)-
advies dat het project eind juli ontving was 
 positief. “Er staat dat de tunnel voldoende 
veilig is.  Natuurlijk doet de commissie ook 
 aanbevelingen, maar er ligt een positief 
 advies voordat de eerste paal de grond in 
gaat. Dat biedt genoeg houvast voor de 
 toekomst”, aldus Van Laviere.

Meer informatie
Op www.sluiskiltunnel.nl vindt u meer  informatie 

over het project.

Links staat Erik Schermer, rechts Paul van Laviere. (Foto: Vincent Basler)


