
 
 
 
 

Bijeenkomsten evaluatie incident Heinenoordtunnel op 21 en 22 april 2015 
 
Woensdag 21 mei 2014 vindt er een ernstig ongeluk plaats in de westelijke buis van de Heinenoordtunnel, 
waarbij een vrachtauto en een personenauto betrokken zijn. Er ontstaat brand, de vrachtwagenchauffeur 
komt om het leven en de twee inzittende van de personenauto raken zwaar gewond.  
 
Vanwege de dodelijke afloop en de brand die in de tunnel ontstaat, valt het ongeluk in de categorie 
significante incidenten. Dit soort incidenten moet op basis van artikel 10  van de Regeling aanvullende 
regels veiligheid wegtunnels (Rarvw) worden geëvalueerd. Hierbij wordt zowel gekeken naar de werking 
van de technische systemen, als de genomen maatregelen, de gevolgde procedures en eventuele 
verbeterpunten. Aanvullend op deze wettelijk verplichte evaluatie besluiten de betrokken partijen, 
Rijkswaterstaat (RWS), Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond (VRR), Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
(VRZHZ) en de Nationale politie eenheid Rotterdam, om gezamenlijk na te gaan wat goed is verlopen, 
wat beter had gekund en wat ze ervan kunnen leren. Hiertoe organiseerden ze met het Bureau 
Veiligheidsbeambte en op verzoek van de hoofdofficier brandweer van de VRR een zogeheten leertafel.  
 
Om de opgedane kennis van de leertafel te delen heeft het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) in 
samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en 
Rijkswaterstaat bijeenkomsten georganiseerd op 21 en 22 april 2015. 
 
Voor deze bijeenkomsten was veel belangstelling. De bijeenkomst in het NH hotel in Best op dinsdag 21 
april werd bezocht door 50 personen, die in het Mercure Hotel in Den Haag op woensdag 22 april door 
90 personen. De deelnemers kwamen vanuit diverse organisaties: Veiligheidsregio´s, gemeenten, 
brandweer, particuliere organisaties, Rijkswaterstaat, Transportbedrijf. 
 
Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen gepresenteerd: 
 

 Remco van Werkhoven, Teamcoördinator Brand- en Incidentonderzoek bij Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond heeft een uiteenzetting en gedeeltelijke reconstructie van het incident 
gepresenteerd.   

 Mark Goudzwaard, Adviseur tunnelveiligheid bij Rijkswaterstaat heeft de wijze van evaluatie en de 
daaruit geleerde lessen en aangebrachte verbeterpunten gepresenteerd. 

 Rene de Feijter, Projectleider Brandonderzoek bij Efectis heeft de aanpak en resultaten van hun 
onderzoek naar het brandverloop en brandvermogen van het incident  gepresenteerd. 

 Johan Bosch, Veiligheidsbeambte wegtunnels bij Rijkswaterstaat heeft aan de hand van een aantal 
vragen (wat zien we, wat doen de mensen, wat doet de techniek,  hoe sluit dat aan op onze aanpak 
tunnelveiligheid)  op het ongeval gereflecteerd. 

 Nils Rosmuller (bijeenkomst op 22 april), Lector Transportveiligheid IFV, presenteerde de wijze 
waarop het IFV om zal gaan met de geleerde lessen van het incident. 

 



 
 
Na afloop en tijdens de bijeenkomsten was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervan werd veel 
gebruik gemaakt. De belangrijkste leerpunten van de presentatie en discussies  waren: 
 

 De communicatie tussen de bij dit incident betrokken meldkamers en tussen de aanwezige 
brandweercorpsen van verschillende veiligheidsregio’s is cruciaal. In de praktijk blijkt het lastig te zijn 
om alle informatie tijdig met elkaar te delen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn eenduidige 
terminologie en naamgeving van de tunnelbuizen en  C2000 communicatie tussen veiligheidsregio’s. 

 Doorgeven van realtime beelden naar de diverse teams, voertuigen, eenheden en meldkamers  kan 
helpen om de situatie direct duidelijk te maken voor alle betrokkenen. 

 Het is belangrijk om de technische staat en betrouwbaarheid van tunnel technische voorzieningen 
zoals vluchtdeuren en brandblusvoorzieningen middels onderhoud en inspectie te garanderen. 

 Het kan de moeite lonen om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval, zodat 
incidenten als deze voorkomen kunnen worden.  

 De oorzaken en drivers van het menselijk gedrag kunnen het beste direct na een incident onderzocht 
worden om van betrokkenen te leren. Camerabeelden vertellen slechts een deel van het verhaal. 

 Het kan lonen om de evaluatie van incidenten landelijk te verzamelen, analyseren en delen. 

 (Professionele) Weggebruikers moeten tijdens hun rijopleiding worden geïnformeerd over de risico’s 
van incidenten in tunnels en hoe ze in die situaties moeten handelen.   
 

Uit de bijeenkomsten kan geconcludeerd worden dat er  grote belangstelling is voor uitgebreide 
evaluaties en leertafels. Ook blijkt dat openheid in zaken die niet goed zijn gegaan, zonder direct te 
veroordelen, belangrijk is voor het eren van de betrokken partijen. Er is veel behoefte om van elkaars 
ervaringen te leren. Tunnel incidenten zijn gelukkig zeldzaam in Nederland! 
 
Ondanks het feit dat bepaalde procedures niet gevolgd zijn, is er door de eenheden van de verschillende 
diensten wel effectief en veilig, met bewuste afwegingen, opgetreden tijdens dit incident.  
 
 
 


