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17 maart 2022



Voorbereiding
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Hou je aan de basisrichtlijnen van het RIVM:

 Was je handen
 Houd afstand
 Hoest en nies in je elleboog.
 Draag een mondkapje waar nodig
 Bij klachten thuisblijven en testen,
 Bij positieve uitslag: thuis quarantaine,
 Ventileren



Voorbereiding

 Draaiboek Tunnelsluiting:
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 Instructie veilig werken Rijkswaterstaat:
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Voorbereiding



Voorbereiding

Werkvergunning:
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Veiligheid
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Veiligheid
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 Calamiteitenkaart:

De Calamiteitenkaart is
beschikbaar bij de
inschrijfbalie



Veiligheid

 Certificaten:
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Veiligheid

 Goedgekeurde standaard PBM’s:
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Veiligheid

 Afgekeurde PBM’s:
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Veiligheid
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Aanvullende PBM’s:



Veiligheid

Werken met Hoogwerker:
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Veiligheid

 Luchtkwaliteit:

Indien de luchtkwaliteit in
de tunnels slecht is dient
er contact opgenomen te
worden met de operator.
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Veiligheid

 Luchtkwaliteit:
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Veiligheid

 Waarschuwingssystemen Technische ruimtes:

Bij rode lamp en akoestisch signaal ga naar verzamelplaats
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Veiligheid
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LMRA
 Weet ik wat ik moet doen, waar, wanneer en hoe?
 Heb ik de juiste (goedgekeurde) middelen?
 Heb ik de juiste PBM’s voor dit werk?
 Is de werkomgeving veilig voor mijzelf, de omgeving en

voor derden?



Veiligheid

 Noodsituatie of BHV'er nodig?
 Direct contact met service coördinator Vialis via intercom in de hulpposten of

0548-631201
 Ger Kappert 06-50223914
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Verkeer
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Verkeer

Maximum snelheid in werkvak (slagboom tot slagboom):
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Verkeer

 Inrijden werkvak:

Toegang via de Slagbomen of Cado,
bel met de operator: 0548 631201

20



Verkeer

 Inrijden werkvak:
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- Inrijden NA vrijgave door Vialis
- Binnen het werkvak alarmlichten uit



Verkeer
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 Parkeren werklocatie
 Nabij werkzaamheden
 Rechts op de reserveringsstrook
 Vluchtwegen vrijhouden
 Hulpposten vrijhouden
 CADO’s
 Motor uit

Let op: er kunnen hulpdiensten gebruikmaken van tunnel



Cyber Security
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Cyber Security
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Werkzaamheden aan computernetwerk?
 Laptop en/of geheugendragers vooraf in het

bediengebouw laten scannen op virus en spyware

Tevens is het belangrijk dat er gemeld wordt indien er opmerkelijk dingen aangetroffen
worden. bv. Staan er serverkasten open, vreemde apparatuur aangesloten e.d. Dit graag
direct melden bij de medewerkers van Vialis.



Overtredingen

25



Overtredingen
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 Er wordt gecontroleerd op veilig werken

 Overtredingen zijn:
 Geen juiste papieren
 Niet houden aan verkeersregels
 Niet werken volgens veiligheidsbeleid

 Wanneer er door specifieke werkzaamheden niet voldaan kan
worden aan het veiligheidsbeleid dient dit vooraf overlegd te
worden met de coördinator van Vialis



Bijzonderheden 17-03-2022
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Bijzonderheden 17-03-2022
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 Test omroepinstallatie, draag zo nodig
gehoorbescherming.



Einde werkzaamheden
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Einde werkzaamheden

Einde werkzaamheden
4.00 uur

Mochten werkzaamheden uitlopen graag op tijd melden!
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Afmelden
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Afmelden

 Afmelden:
 Mondeling in het bediengebouwgebouw (Joncheerelaan 5 te Nijverdal) bij de

Coördinator Vialis
 Daarna uitschrijven op intekenlijst.
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Afmelden

 Inleveren:
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Duidelijk ingevulde werkvergunning(en)
Controle- / vinklijsten
Elektronische toegangspas
Sleutel(s)
Geleende kleding/apparatuur



Afmelden
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Meldingsplicht
 Ongevallen
 Bijna ongevallen
 Gevaarlijke situaties
 Schades
 Onbevoegde personen
 Verbruikte veiligheidsmiddelen

(EHBO, Brandblussers, enz.)



Vragen
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Einde toolbox

 Inrijden tunnel na vrijgave Vialis

We werken veilig
of we werken niet!
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