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Verslag bijeenkomst: Brand en evaluatie, Samen aan de slag 

Datum:   21 en 28 november 2017 

Locatie:   Hotel v.d. Valk, Houten 

Deelnemers:  Zie KPT website 

1. Opening  

Leen van Gelder opent deze bijeenkomst om 13.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

Doel van deze bijeenkomst:  

 Wat is er voor anderen te leren van deze branden en de evaluatie ervan? 

 Opgedane kennis kan gedeeld worden en het netwerk kan worden uitgebreid en versterkt. 

 

De presentaties van deze bijeenkomst (zonder camerabeelden)  staan vermeld op de KPT website.  

 

2. Multidisciplinaire evaluatie Brand Coentunnel 2016, Frenk Swaak (RWS) 

 Op 28 november 2016 was er een autobrand in de Coentunnel.  

 Het gevolg was een afsluiting van 3 uur van de tunnel en grote verkeersopstoppingen tot in  

 Amsterdam. 

 

Vragen naar aanleiding van de presentatie 

Vraag: Kan de noodstop van het lokale bedienpaneel van de CADO anders vormgegeven worden? Als deze 

ingedrukt wordt dan is deze vergrendeling, zonder tussenkomst van een monteur niet meer te annuleren. 

Antwoord: Het betreft een noodstop en we moeten voldoen aan de machinerichtlijn. 

 

Vraag: Weggebruikers werden ook via de omroepinstallatie geïnformeerd, maar hebben de weggebruikers dat 

ook gehoord? 

Antwoord: De omroepinstallatie was volgens de brandweer luid en duidelijk hoorbaar dus dat moeten de 

weggebruikers hebben gehoord, maar ze kiezen toch hun eigen weg. Ervaring leert dat zelfs de rode kruizen 

boven de weg worden genegeerd. 

 

Vraag: Na de meldingen en het afkruisen van de weg rijdt het verkeer nog steeds door. Hoe kan dat? 

Antwoord: De weggebruikers negeerden de signalen en reden gewoon door. De tunnel werd  zo goed mogelijk 

leeggereden nadat de kruizen op rood waren gezet.  

 

Vraag: Wat was de instructie? 

Antwoord: De omroepinstallatie was goed hoorbaar, contourverlichting van de vluchtdeuren  stond aan, 

roodkruis boven de rijbanen. 

 

http://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/images/documenten/presentatiebrandenevaluatiesamenaandeslag21en28nov2017.pdf


2 
 

Vraag: Stond de brandende auto dicht bij de uitgang? 

Antwoord: Nee, deze stond middenin de tunnel. 

 

Vraag: Hoe voorkom je dat weggebruikers gaan keren? 

Antwoord: Voorkomen kun je het niet. Voorlichting kan misschien wel helpen. Dit gebeurt sinds vorig jaar via 

CBR rijexamen. Dit is een gezamenlijk initiatief van het KPT en RWS. 

 

Vraag: Brandweer heeft eigen materiaal gebruikt om te blussen, is dat ook de bedoeling? 

Antwoord: Ja, dat is de bedoeling. De brandweer betreedt altijd onder dekking van een straal een ruimte 

waarin zij brand vermoeden. Daarna kan besloten worden of zij hun eigen spullen gebruiken, of de haspel in 

de hulppostkast. 

 

Vraag: Was er geen handbediening bij de Cado? 

Antwoord: Die is er niet. Het is een hydraulisch stuurmechanisme dat wel lokaal kan worden bediend. 

 

Vraag: De slagboom stond open. De bediening deed het niet. Is hier wat mee gedaan? 

Antwoord: Dit is gecommuniceerd want het is niet goed gegaan. Dit was een leerpunt.  

 

Vraag: Auto’s die omkeerden stonden tussen de tunnel en het rode kruis. Waarom zijn ze gekeerd? 

Antwoord: Automobilisten doen elkaar na. Automobilisten zijn niet gehoord, dit was niet mogelijk. 

Zij laten ook hun sleutel niet achter in de auto en laten ook niet graag hun auto achter. 

 

Vraag: Evacuatiebedrijf is ingezet? 

Antwoord: Ja, dat is verplicht.  

 

Vraag: Zijn er weggebruikers verbaliseert wegen ongeoorloofd keren? 

Antwoord: Nee dat is helaas niet gebeurd. 

 

Oproep: Het CBR heeft vragen over brand of ongeval in een tunnel opgenomen in de rijopleiding. 

Deze informatie wordt nu alleen verspreid via de rijopleiding, rijbewijs, maar hoe bereik je andere 

weggebruikers? 

Voorstellen vanuit de zaal:        

- Wellicht koppeling met Apk-keuring bij garages 

- Via Leasebedrijven 

- Verlenging van rijbewijs 

- Postbus 51                     Actie KPT 

 

Vraag: Als weggebruiker zijn/ haar auto achterlaat en er volgt schade aan de auto, wie is er dan 

verantwoordelijk voor de schade? 

Antwoord: Dit wordt nagevraagd bij de Landsadvocaat of via verzekeringsmaatschappijen.        Actie KPT 

In voorkomende gevallen wordt schade aan de weg en de tunnel door een brand in een tunnel 

afgehandeld door de verzekeringsmaatschappijen. 
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Vraag: Was tijdens het incident de wisselbuis in gebruik? 

Antwoord: Nee, deze was niet in gebruik. 

 

Vraag: Werden weggebruikers op de autoradio aangesproken over hun gedrag van keren bij de tunnel? 

Antwoord: Nee, dat is niet gebeurd. Calamiteitenbedrijf en evacuatiebedrijf was in werking gesteld; 

geluidsbakens en contourverlichting werkten. 

 

Vraag: Is tijdens de evaluatie nog iets meegenomen over de kwaliteit van de camerabeelden? 

Antwoord: Beelden waren goed van kwaliteit. 

 

Vraag: Wie had de leiding bij de evaluatie? 

Antwoord: Het was een collectief leiderschap in deze Multi -evaluatie. Alle partijen maken hiervan een eigen 

verslag, op basis van een gedeeld beeld van het incidentverloop. 

 

Vraag: Is er zicht op de tijdlijn? Was dat afdoende snel? 

Antwoord: Dat staat in het rapport vermeld en was afdoende snel. De brandweer was snel ter plaatse. Alles 

wat we zelf in de hand hadden ging goed, maar de weggebruikers reageerden afwijkend van de 

scenario’s/instructies. 

 

Vraag: Wordt in de volgende evaluatie het gedrag van de weggebruikers meegenomen? 

Antwoord: het gedrag wordt meegenomen in de evaluatie. 

 

Vraag: Is het gedrag van automobilisten onderzocht? 

Antwoord: Het gedrag is waargenomen en door de evaluatoren beredeneerd, maar niet wetenschappelijk 

onderzocht. 

Je ziet het verkeerde gedrag van de gebruikers bij alle incidenten steeds weer terug. 

Weggebruikers negeren volop de rode kruizen boven de weg. 

 

Vraag; Kan een wegverkeersleider hier een rol in spelen? 

Antwoord: Het is lastig voor een wegverkeersleider om een weggebruiker met de middelen die hij heeft tot 

het juiste gedrag te dwingen. 

 

Vraag: Is de cado nog bedienbaar geweest, die vergrendeld was na indrukken van de noodknop. 

Antwoord: Na het indrukken van de noodknop moet er gewacht worden op een monteur voordat deze weer 

kan worden bediend.  

 

Opmerking: Evaluatie van het vluchtconcept moet meegenomen worden in het stakeholders overleg  

 

Vraag: Iedereen gebruikt zijn mobiele telefoon, kan hiermee in een tunnel geen verbinding gemaakt worden om 

gedrag te beïnvloeden? 

Antwoord: Hier wordt e.e.a. in voorbereid. Het KPT organiseert in 2018 weer een bijeenkomst over menselijk 

gedrag. De informatie over brand of incident in een tunnel zijn ook in de CBR rijopleiding opgenomen. 
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Aanwezigen worden verzocht om ideeën, hoe weggebruikers te bereiken met informatie bij een incident in 

een tunnel door te geven worden aan Simone Abel via info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl  Actie allen  

 

Uit dit incident is gebleken dat weggebruikers in een brede tunnel en een goed functionerende 

tunnelventilatie zowel de omgeroepen instructies en rode kruizen negeren, omkeren, en doorrijden. 

Auto’s worden niet achtergelaten en er wordt geen gebruik gemaakt van de vluchtdeuren. 

 

3. Brand Schipholtunnel 27 maart 2017 Ron v.d. Ende (RWS) & Wouter Persoon (Engie) 

 Op 27 maart 2017 was er brand in een elektrakast in de Schipholtunnel.  

 De tunnelbuis richting Den Haag was vier dagen niet-beschikbaar door een afsluiting.  

 Een omleidingsroute is ingesteld. 

 

Als een systeem uitvalt in de tunnel wordt direct gereageerd en de noodknop ingedrukt en gaat de tunnel 

direct dicht voor alle veiligheid. 

 

Vraag: Hoe is bepaald welke lengte aan bekabeling weggeknipt moest worden. 

Antwoord: Het zekere voor het onzekere is genomen. Gemiddeld is er 40 meter kabel tussenuit gehaald. Dit 

heeft ook te maken met het feit dat er niet alle lassen op dezelfde plaats terecht moeten komen. Hiervoor is 

geen ruimte in de kabelgoot. 

 

Vraag: Was het duidelijk waar de brand is ontstaan en hoe? 

Antwoord: Het was duidelijk in welke kast de brand ontstaan is en welke component de brand waarschijnlijk 

veroorzaakt heeft. Maar waarom dit ontstaan is, dat was niet meer te achterhalen. Er kunnen hiervoor diverse 

oorzaken zijn. De kast is nu beschermd. Dit had niets met de keuze van materiaal te maken. 

 

Vraag: Als men bij een calamiteit moet vluchten, was dat mogelijk geweest?  

Antwoord: Ja, daar is ruimte in de vluchtgang voor vrijgehouden zodat vluchten mogelijk was.  

 

Vraag: Zou dit ook bij andere tunnels kunnen gebeuren? 

Antwoord: De component wordt verdacht, maar we hebben geen andere tunnels met dezelfde kast. 

In de oude tunnels zijn kabels nog niet verspreid, in de nieuwe tunnels is er meer ruimte gemaakt voor 

bekabeling. Je zou preventief de oude tunnels hierop kunnen aanpassen. 

Wellicht dat dit in de standaard RWS tunneleisen meegenomen moet worden  

 

Vraag: Hoe is er besloten welke systemen weer werkend moesten zijn? 

Antwoord: Dat is in overeenstemming en overleg met alle partijen gebeurd. Systemen voor zelfredzaamheid 

moesten het eerst hersteld worden. Er is een duidelijke relaties met de faaldefinities. 

 

Vraag: Is er met de leverancier van de kast overlegd. 

Antwoord: De betreffende leverancier bestaat niet meer. Het is een installatie van 15 a 20 jaar oud.  

 

Vraag: Faaldefinities: In hoeverre zou je hierop voorbereid kunnen zijn? 

Antwoord: Alle installaties waren defect, dit is niet te voorkomen. Als de basisfuncties niet meer werken dan 

moet de tunnel gesloten worden. Neem dit mee in je eigen tunnelomgeving en vraag je af wat je dan zelf voor 

mailto:info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl
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systemen achter de hand hebt. Dit is de reden dat deze bijeenkomsten georganiseerd zijn. Eenieder moet zijn 

eigen systemen hierop testen.  

Opmerking: Communicatie is ook bij dit incident heel belangrijk. 

Zorg dat je elkaar kent, dat gaat je altijd helpen. Onderhouden van je contacten is dus altijd handig. 

Dubbelcheck ook op informatie die je verstrekt aan media. 

4. Samenwerking Hulpdiensten en RWS, Ervaringen in Amsterdam-Amstelland, Ron Beij (Brandweer 

Amsterdam-Amstelland) 

Presentatie op de KPT-website. 

Opmerkingen en vragen naar aanleiding van de presentaties: 

- Maatschappelijke effecten kunnen gaan meewegen bij afsluiting van een tunnel voor langere tijd. 

- Begin 2018 volgt een bijeenkomst over Leren van oefenen en incidenten vanuit het COB. 

- Landelijke leeromgeving; hoe ga je hier vorm en inhoud aan geven voor alle tunnels (weg en spoor) 

- Willen we het allemaal op eenzelfde wijze doen? 

Het KPT verzamelt informatie over registratie en evaluatie van incidenten (landelijk leeromgeving). Dit moet 

een veilige omgeving zijn (besloten bijeenkomst) Deelnemers kunnen ideeën doorgeven aan het KPT. 

Vraag: Moeten de evaluaties nu ook landelijk uitgevoerd worden? Hoe krijgen we dit voor elkaar, kunnen we 

kennis met elkaar delen en wisselen we dan de draaiboeken met elkaar uit? 

Antwoord: Dit kan neergelegd worden bij de landelijke tunnelregisseur en de hulpdiensten. Ook kan dit in de 

vakgroepen van brandweer Nederland behandeld worden en het kan regionaal toegepast worden.  

 

5. Samenvattend / Sluiting : 

Samenvattend: 

• Bij de afhandeling van een calamiteit staat de veiligheid centraal.  

• We hebben inzicht gekregen in hoe de afhandeling wordt geëvalueerd en het samen optrekken van de 

diverse disciplines. 

• Jarenlange investeren in procedures heeft wel degelijk iets opgeleverd (“elkaar kennen en weten te 

vinden”). 

• De hulpverlening werd gehinderd door ongewenst gedrag van de weggebruiker.  

• Intensief testen gaat vooraf aan het weer openstellen van de tunnel na een brand. Goede samen-

werking tussen de tunnelbeheerder en de onderhoudsaannemer(s) is hierbij doorslaggevend. 

 

Voor de BV Nederland is het delen van kennis nuttig zo niet noodzakelijk. Hiermee wordt geconcludeerd dat 

vanuit deze bijeenkomst vervolgsessies georganiseerd kunnen worden.  

 

Deelnemers worden bedankt voor hun aanwezigheid en de bijeenkomst wordt om 16.40 uur afgesloten. 


