
‘Brand en evaluatie, samen aan de slag’

21 en 28 november 2017
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Aanleiding bijeenkomst:  

➢ 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. 

➢ 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.

Doel bijeenkomst: 

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

➢ Vandaag kan de opgedane kennis gedeeld worden met anderen en het netwerk kan worden 

uitgebreid en versterkt.
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1. Opening 13.30 - 13.35

2. Multidisciplinaire evaluatie Brand Coentunnel 2016 13.35 - 14.35

Frenk Swaak (RWS)

Pauze 14.35 - 15.05

3. Brand Schipholtunnel 27 maart 2017 15.05 - 16.05

Ron v.d. Ende (RWS) & Wouter Persoon (Engie)

4. Samenwerking Hulpdiensten en RWS, Ervaringen in Amsterdam-Amstelland       16.05 - 16.25

Ron Beij (Brandweer Amsterdam-Amstelland)

5. Samen op pad naar multidisciplinaire werkafspraken `      16.25 - 16.40

6. Rondvraag en sluiting 16.40 - 16.45

Programma



Multidisciplinaire evaluatie Brand 
Coentunnel 2016

Frenk Swaak 

Team Tunnelbeheer 
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord



Multidisciplinaire evaluatie tunnelincidenten
Werkafspraken NH

De evaluatie is uitgevoerd op basis van de werkafspraken in NH voor het multidisciplinair 
evalueren van tunnelincidenten

Deze werkafspraken zijn in 2014 gemaakt tussen: 
•   Tunnelbeheerders:

RWS West-Nederland Noord, Provincie NH, Gemeente 
Amsterdam

•   Hulpverleningsdiensten:
VR Amsterdam-Amstelland, VR Kennemerland,
Politie Eenheden Amsterdam, Noord-Holland 

Scope: verkeersincidenten tunnels



Werkafspraken 

Door incidenten volgens de afgesproken (uniforme) werkwijze te evalueren is het mogelijk 
de resultaten van de evaluaties goed naast elkaar te leggen en daar in algemene zin 
conclusies uit te trekken. 

Deze resultaten worden door/tussen partijen gedeeld  (geanonimiseerd, niet herleidbaar 
naar personen, etc.) 



Multidisciplinaire evaluatie tunnelincidenten

Procesaanpak o.b.v. de werkafspraken:

- Wanneer evalueren ……? 
- Waarom evalueren …… ? 
- Hoe evalueren ….. ? 
- Wat evalueren ….. ? 

Antwoorden: presentatie van Ron Beij ! 



Multidisciplinaire evaluatie tunnelincidenten

Ervaringen met gebruik werkafspraken o.a. bij: 

• Kettingbotsing, met voorste auto over de kop in 
2e Coentunnel (2014)

• Verloren LPG tank Schipholtunnel (2014)
• Autobrand inrit Zeeburgertunnel (2015)
•  Autobrand Wijkertunnel (2015)
• Autobrand Coentunnel (2016) 
•     Over de kop geslagen zwaar voertuig met geschaarde aanhangwagen  

Wijkertunnel incl. beknelling en uitstroom gevaarlijke stoffen (2017)
•     Kettingbotsingen 1e Coentunnel (2017) 



Schematische weergave Coentunnel (Calamiteitenkaart )



Eerdere maatregelen op basis van oefeningen en incidenten

•  Korte namen en nummers CADO’s en Afsluitbomen
•  Bewegwijzeringsborden naar de tunnelbuizen

Doel maatregelen:
•  Garanderen van effectieve inzet hulpverleningsdiensten. Door vergissingen  

(verdwalen) te voorkomen bij het aanrijden naar de (juiste) tunnelbuis

Randvoorwaarden:
•  VC, GMK + operationele eenheden op de weg gebruiken dezelfde 

benamingen van de tunnelbuizen (op calamiteitenkaart!) 
•  VC en GMK verifiëren op basis van de ingekomen en nader                                                                                   

uitgevraagde info in welke buis het incident is.
•  Goede communicatie



Korte benamingen CADO’s en afsluitbomen 

De aanduidingen corresponderen 1 op 1 met de aanduidingen  
op de bediening (MMI) in de Verkeerscentrale 



Verder zijn op de verschillende aanvalsroutes borden                         
geplaatst met daarop de rijrichting naar de tunnelbuizen                          



Korte omschrijving incident Coentunnel 

•  Incident vond plaats op een werkdag in november 2016 rond 17.21 uur.

•  Enkelzijdig incident: een personenauto kwam met pech tot stilstand op  
rijstrook 4 van Oostbuis 2 van de Coentunnel.

Locatie incident



Verloop incident (I)

Nadat pechvoertuig ± 5 min. op rijstrook 4 stilstond: rookontwikkeling    
zichtbaar aan voorzijde auto, korte tijd daarna gevolgd door vlammen 
en zware rookontwikkeling. 



Verloop incident (II)

•   De 1e Tankautospuit (TAS) was bezet, daarom is een andere TAS gealarmeerd. 
•   Deze TAS is na overleg met GMK (verkeerssituatie) via de hoofdrijbaan van de  

A10 in de ingestelde rijrichting naar Oostbuis 1 (ondersteunende buis) gereden 
om van daaruit de verkenning uit te voeren in de Oostbuis 2 (incidentbuis) 



Verloop incident (III)

De bevelvoerder TAS maakte voor de verkenning gebruik van de door de VC aangegeven 
(bovenwindse) vluchtdeur. 
Op basis van de verkenning koos hij voor inzet via de vluchtdeur voorbij het 
incident (benedenwinds!)   



Verloop incident (IV)

• De auto brandde aan de voorzijde uit. Brand is door de 

brandweer geblust met eigen voorzieningen. 
De OvD-B classificeerde de brand als: kleine brand.

• Geen slachtoffers/gewonden. 

• Oorzaak incident: OvD-P stelde vast dat er geen andere 
verdenking van de oorzaak was dan "domme pech“
(geen verkeersongevallenanalyse naar oorzaak en 
toedracht incident) 



Verloop incident (V)

Politie, RWS en de ondersteunende diensten (bergingsvoertuig, botsabsorbers, 
ZOAB-cleaner, etcetera) positioneerden zich conform procedure op de 
opstelplaats Westerhoofd. 

Daar wachtten zij op toestemming van de bevelvoerder Brandweer om de Oostbuis 2 in te 
mogen rijden (via de CADO bij Westerhoofd). 

Locatie incident



Directe aanleiding voor evaluatie

Het lukte niet de CADO bij de opstelplaats Westerhoofd te openen! 

POL, RWS en de ondersteunende diensten moesten daarom voor het bereiken van de 
incidentbuis gebruik maken van een fallback scenario (zie volgende sheet)

Locatie incident4



Fallback scenario

• OVD-P en OVD-R pasten gezamenlijk het volgende scenario toe: in colonne via 
onderliggend wegennet (S101) rijden naar de A10 richting de incidentbuis 

• Begeleiding door politie was noodzakelijk om de weg vrij te maken voor de colonne.
• Gevolg: vertraging in afhandelingsproces (25-30 min.)



Incident evaluatie

Incident is gezamenlijk geëvalueerd door:

• Tunnelbeheerder
• Verkeerscentrale 
•         Gemeenschappelijke Meldkamer Amsterdam-Amstelland
• Eenheden RWS op de weg
• Politie Eenheid Amsterdam 
• Brandweer Amsterdam-Amstelland 
• Coentunnel Company (onderhoudsaannemer Coentunnel)
• (Bureau) Veiligheidsbeambte

Resultaten zijn gebruikt in opleiding OVD-B’s.



Wat geëvalueerd? 

Binnen de Standaard Werk Processen is bij deze evaluatie gekeken naar:

•     Zijn de vastgestelde procedures gevolgd? 

Zo nee: waarom niet?  
• Waren de bestaande procedures toereikend?    

Zo nee: waar behoeven deze aanpassing/aanscherping?
• Hoe verliep de communicatie, coördinatie en 

samenwerking tussen VC, GMK en de operationele eenheden van  
de hulpdiensten en RWS op de weg? 

• Hebben bij de afhandeling de TTI gefunctioneerd zoals bedoeld? 
•  Verbetermaatregelen (organisatie, proces/procedures, techniek)



Bevindingen calamiteitendoorsteek (CADO) (I) 

•   CADO was niet centraal te bedienen: afsluitboom Oostbuis 2 stond 
open in bediensysteem VC

•   In werkelijkheid was de afsluitboom gesloten, maar het systeem  
herkende dit niet
Oorzaak => defecte eindschakelaar (sensor) op de afsluitboom 

•    Als calamiteitenbedrijf is ingeschakeld zijn de CADO’s 
altijd plaatselijk bedienbaar

•    Dit was niet helder voor de plaatselijke bediener.  
Op enig moment is de verkeerde knop ingedrukt.  



Bevindingen calamiteitendoorsteek (CADO) (II)

Er stond een lijnbus geparkeerd achter de CADO



Aanbevelingen n.a.v. CADO 

•  Gebruiksvriendelijke instructie gemaakt voor plaatselijke bediening en 
opname in training. 

• Betere zichtbaarheid display in bedienkast 
• Stel uniforme eisen aan CADO’s in de LTS.

Gezien de lijnbus die pal achter de CADO stond: 

• Ontheffing voor lijnbussen op vluchtstrook beperken.



Andere bevinding 

Weggebruikers vertoonden “onverwacht“ gedrag 

Alsjemenou !
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS47vm1IbXAhUFfFAKHbSsDWcQjRwIBw&url=http://dagblog.willemkooij.info/2010/09/verbaasde-blik.html&psig=AOvVaw0tqATbGSkbQS7s_L12qW5k&ust=1508845243325755


Onverwacht gedrag weggebruikers                  
(camerabeelden)

1. CT-02-15 : 

Bestuurster incidentvoertuig en een te hulp geschoten weggebruiker  
maakten geen gebruik van de noodtelefoon en poederblusser in 
hulppostkast. Deur hulppost als windscherm gebruikt om 112 te kunnen bellen.



Onverwacht gedrag weggebruikers                  
(camerabeelden)

2. CT-01-10: Auto’s keren. 



Onverwacht gedrag weggebruikers                  
(camerabeelden)

3. CT-02-8  + CT-02-15: (Evacuatiebedrijf is vanaf 17.26 uur ingesteld) 
Weggebruikers reden voorbij het brandende voertuig de 
incidentbuis uit: geen gebruik van de vluchtdeuren naar het  
middentunnelkanaal (vluchtroute). 



Aanbeveling n.a.v. gedrag weggebruikers 

Onderzoek naar gedrag weggebruikers



Gedrag weggebruikers

Er kunnen geen algemene of specifieke conclusies worden getrokken. 

• Direct de buis uitrijden was niet onbegrijpelijk: 
• Oostbuis 2 is robuust (4 rijstroken)
• De rook verspreidde zich niet over de hele buis (door  
ventilatie alleen boven rijstrook 4 de buis uitgeblazen)
• Hierdoor voor weggebruikers de mogelijkheid om over 
rijstrook 1 langs het incident de buis uit te rijden

• En … hoe voorkomen dat de weggebruikers die vóór en even na de ingang van de 
tunnelbuis staan gaan keren ………… ?  



Bevindingen optreden Hulpdiensten en RWS

• De vastgestelde procedures zijn gevolgd 
• De procedures waren toereikend 
• Communicatie tussen verkeerscentrale, GMK en eenheden verliep goed 
• Optimale afstemming en samenwerking tussen de disciplines  



Bevindingen werking tunneltechnische installaties

• De TTI functioneerden zoals bedoeld:  
Calamiteitenbedrijf, Evacuatiebedrijf, Ventilatie, etc.  

• Minpunt: probleem rond de calamiteitendoorsteek.
Door goede afstemming en samenwerking opgelost! 



Winst van de werkafspraken voor en samenwerking bij evaluaties

• Evalueren: iedere keer wordt het beter

• Partijen weten elkaar steeds beter te vinden

• Evaluatieresultaten worden gecommuniceerd met management en operationeel 
betrokkenen bij partijen (niet herleidbaar naar personen, etcetera). Op operationeel 
niveau in periodiek overleg calamiteitenbestrijding tunnels (NH)

• Evalueren moet je willen!



VRAGEN?



Pauze



Rijkswaterstaat



Brand Schipholtunnel 27 maart 2017

Kennisplatform Tunnelveiligheid
21 en 28 november 2017

Ron van den Ende - Rijkswaterstaat

Wouter Persoon - ENGIE



Rijkswaterstaat

Wie zijn wij

• Ron van den Ende >> Rijkswaterstaat West Nederland Noord

Hoofd Unit Tunnelbeheer

• Wouter Persoon >> ENGIE Infra & Mobility

Directeur Onderhoud, Beheer & Services          
en Contract Specifiek Werk



Rijkswaterstaat

Doel: “Leren van elkaar”

Ervaringen delen over de brand in de Schipholtunnel

• De situatie

• Hoe is er gehandeld (aanpak, organisatie, proces en techniek)

• Leerpunten



Rijkswaterstaat

De eerste melding opschaling



Rijkswaterstaat

RWS: schaalt op naar fase 2 -> RCT

Overwegingen

• Veiligheidsregio Kennemerland schaalt op naar GRIP 2

• Asset in storing met onbekende oplostijd

• Gevolgen voor de omgeving 



Rijkswaterstaat

Regionaal 
Crisisteam



Rijkswaterstaat

De feiten van het eerste uur op een rij
14:07 Eerste signaal van storing in Schipholtunnel

14:08 2 WIS-sen en OVD gestuurd.

14:10 Stroomuitval ST Westbuizen. Geen camera's meer. Alle hulpposten worden ook aangeroepen.

14:10 Politie meldt dat er rookontwikkeling is in de tunnel en lichten zijn uitgevallen.

14:13 Tunnel afgesloten met calamiteitenknop.

14:17 Melding brandgerucht: alle camerabediening schipholtunnel uitgevallen. Volgens pol is er rookontwikkeling. Brandweer in kennis 

gesteld, opgeschaald naar OVD Schipholtunnel West afgesloten.

15:00 Veiligheidsregio Kennemerland maakt GRIP 2 vanwege de verkeersstremming van de Schipholtunnel.

Verder: Rookontwikkeling in de tunnelbuis Westbaan ri Den Haag. Ook stroomuitval. Brand in technische ruimte. Tunnel in 

beide richtingen afgesloten voor verkeer.

15:04 Brand meester.



Rijkswaterstaat

Eerste beeldvorming 
Tunnel is gesloten omdat:

• Merendeel tunneltechnische installaties uitgevallen

• Kast tunnelverlichting in middentunnelkanaal compleet verbrand

• Door korte hevige brand met intense temperatuur ook het 
aanwezige kabelbed in plafond verwoest >> uitval systemen

• Westbuizen richting Den Haag en Schiphol gesloten omdat
tunnelveiligheid niet meer geborgd kon worden >> 
Zelfredzaamheid



Rijkswaterstaat

Beeldvorming 



Rijkswaterstaat

15:11 ROT gaat zich bezig houden met verkeerscirculatie rond Schiphol, CVO Schiphol opgestart.

15:17 RWS opgeschaald naar Fase 2.

15.23 Contact met informatiemanager ROT Kennemerland om informatie te vragen en door te geven dat we in fase 2 zitten. 

15:24 Adviseur Tunnels gealarmeerd.

15:41 Contact met DCC om door te geven dat we zijn opgeschaald naar fase 2 en om 16.30 uur het eerste RCT-overleg hebben. DCC vertelt mij dat 

het LAC ook opgeschaald is. 

15:45 Contact met het LAC om door te geven dat we zijn opgeschaald naar fase 2 en om 16.30 uur het eerste RCT-overleg hebben. Verder nog niks 

afgesproken.

16:30 1e vergadering LAC wegverkeer.

Beeld: Volgens OVD-RWS blijft tunnel in ieder geval de komende 3 uur gesloten. Restduur is onbekend.

Besluit: 4 extra bergers stand-by.

17:00 Eerste RCT vergadering

Prognose

• Storingsmonteurs doen onderzoek naar schade; over 3 tot 5 uur is er een prognose bekend (tussen 16.00-16.30 gestart 

met het onderzoek).

• Verwachting A4 westbuis 1 en 2 voorlopig buiten gebruik.

• Prognose: verwachting is dat technische ruimte+ installaties van de tunnel enige tijd buiten gebruik zijn.

Besluiten

• Procesantwoord formuleren in overleg met VWm/LAC.

• Contact met aannemer/tunnelbeheer over schouw/prognose.



Rijkswaterstaat

Impact verkeer

• Verkeersmanagementplannen ingezet > toereikend?

• (ver)storing vlak voor de avondspits

• Eerste dag verstopping tot in centrum van Amsterdam

• Rest van de dagen geen noemenswaardige files

• Schiphol goed bereikbaar

• Schiphol zet ook informatiekanalen open om reizigers te informeren

• Conclusie: verkeermanagementplan, informatie en communicatie
hebben positief bijgedragen aan minimaliseren hinder



Rijkswaterstaat

Verkeer in beeld maandag 27 maart 2017



Rijkswaterstaat

Het herstelproces samengevat
• Planning o.b.v. eerste beeldvorming: dinsdagochtend 28 maart open

• Bijstelling beeldvorming noodzakelijk: 
- omvang schade groter
- levering kabels door diversiteit vertraagd

• I.o.m. Bevoegd Gezag/Brandweer/Veiligheidsbeambte gezocht naar gefaseerde
openstelling

• Ingebruikname in 2 fasen met beperkt gebruik
1e fase: 2 rijstr. hoofdrichting met installatie t.b.v. zelfredzaamheid
2e fase: alle rijstr. hoofdbaan (parallelbuis uiterlijk maandagochtend open i.v.m. 
geplande werkzaamheden)

• 2e beeld: dinsdagavond voor de spits open
- bleek die dag geheel niet realistisch (communicatie tussen RCT en 
ON versterkt)

• 3e beeld: duur meerdere dagen



Rijkswaterstaat

De complexiteit: sturing op meerdere processen
• Verkeermanagement: door gebruik te maken van een bestaand en afgestemd VMP om 

o.a. Schiphol bereikbaar te houden

• Informatie/communicatie: vooral richting (weg)gebruikers geslaagd door inzet media 
>> zie films

• Veiligheidsmanagement (tunnelwet):  overleg met Veiligheidsbeambte/Bevoegd 
Gezag m.b.t. criteria “openstelling onder regime” >> lijn Tunnelbeheerder - VB (advies) 
en instemming BG

• Herstelmanagement: intensieve contacten met opdrachtnemer ter plaatse
planning/prioritering

!!!! DIT ALLES GECOORDINEERD VANUIT EN DOOR RCT !!!!



Rijkswaterstaat

NOS Journaal 28 maart 2017



Rijkswaterstaat

De aannemer aan het woord

Wouter Persoon van ENGIE Infra & Mobility



KPT bijeenkomst Brand 
Schipholtunnel



• 1e melding: uitval van systemen

• Opschalen en veilig stellen

• Bemensing

• Onderhoud Zeeburgertunnel

• Materieel en materiaal

• Veilige werkplek

1e melding 27 maart en de bemensing



• Circa 75 kabels herstellen

• Van dikke voedingskabel tot datakabel

• Iedere ader op de juiste ader aan tweezijde

• Zeer beperkte ruimte

• 2 shifts van 12 uur met 10 man in het middentunnelkanaal

Herstellen



De westelijke tunnelbuizen weer 
snel en goed inbedrijf nemen 
door alle installaties te testen 
met testplannen.

Wie geeft het groene licht dat de 
tunnel open kan?

Testen

De oostelijke tunnelbuizen gewoon 
operationeel.



• Alle communicatie via      
RWS, echter iedereen wil 
informatie!

• Medewerkers die succes 
wensen aan hun collega’s

• Toeleveranciers en partners
• Concullega-bedrijven denken 

het beter te weten

Media-aandacht en dan?



Ook onder “spanning” een ZEER GOEDE 
SAMENWERKING



Rijkswaterstaat

Video RWS werkzaamheden Schipholtunnel



Rijkswaterstaat

De resultaten
• Woensdagochtend 29 maart: 

na intensieve testnacht: Hoofdrijbaan met 2 rijstroken open voor verkeer>>> 
RCT opgeheven >> herstel verder vanuit lijn

• Vrijdagochtend 31 maart vóór ochtendspits: 
na intensieve testnacht (en volledige sluiting): hoofdrijbaan met 
4 rijstroken open 

• Parallelbuis maandagochtend voor ochtendspits open

Nazorg:

• Oorzaak onbekend: eerste dagen brandwacht laten lopen, gasblussing
toegepast en kabels nabij overige kasten met brandwerend materiaal extra 
beschermd



Rijkswaterstaat

Leerpunten
Rijkswaterstaat:

• Heb aandacht voor T/V/B >> en spreek dit af

• Richt bij Fase-2 direct een actiecentrum communicatie/informatie

• Voer naast regulier onderhoud ook periodiek metingen uit op ontwikkeling 
warmtebronnen op kritische locaties

• Dubbelcheck op informatie naar media >> verwachtingen

• Media kan helpen 

ENGIE:

• Hoe houd je elkaar geïnformeerd met welke informatie?

• Wie bepaalt wat?

• Overdracht tussen de teams (24x5) (app-groep)

• Oorzaak niet meer 100% te achterhalen (RCA)

• Beheersmaatregelen om herhaling van extra schade te voorkomen



Samenwerking Hulpdiensten en RWS

Ervaringen in Amsterdam-Amstelland

Ron Beij

21 november 2017

R.Beij@brandweeraa.nl



Inhoud presentatie

• Stakeholders en Samenwerking

• Oefenen

• Incidenten

• Planvorming

• Evalueren



Tunnelbeheerders

• Rijkswaterstaat ° Pro-rail/NS

• Provincie ° Metro en Tram/GVB

• Gemeente

• Schiphol

Veiligheidsregio’s/Politieregio’s 

• Amsterdam-Amstelland

• Kennemerland

• Zaanstreek-Waterland

Stakeholders



Bevoegd gezag

• Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied

• Gemeenten

• Vervoersregio

• 2 interregionale tunnels

Recent

• 4 openstellingen

• 3 gebruiksmeldingen

• 50 incidenten

Stakeholders



Samenwerken

• 2 maandelijks overleg

• 2 veiligheidsregio’s 

• 4 Tunnelbeheerders 

• Veiligheidsbeambtes



Stellingen

De staat van de koude organisatie bepaalt de kwaliteit van de 

warme organisatie.

Goede rampenbestrijding is een zaak van kennis en kennissen.



Oefenverplichting
• Warvw Art. 9

• Tunnelbeheerder, hulpdiensten houden in samenwerking met 

veiligheidsbeambte gemeenschappelijke oefeningen.

• Rarvw Art. 11

• Tunnelbeheerder draagt zorg voor realistische oefeningen een keer per 

4 jaar.

• In de tussenliggende jaren gedeeltelijke/simulatie oefeningen

• Wet op de Veiligheidsregio

• Regionaal Risico Profiel

• Brzo

• Rampbestrijdingsplannen

• Leidraad Oefenen



Waarom wil je oefenen?

• Medewerkers vaardigheden leren

• Teams voorbereiden

• Systemen en procedures beproeven

• Persmoment, de vlag moet uit



Wanneer en hoe wil je oefenen?

• Voor en na de openstelling

• Maak een plan

– Leerdoelen

– Oefendoelen

– Oefenvormen



Wat wil je oefenen?

• Eerste 15 minuten

• Communicatie 

• Samenwerken



• Procedure, maquette training

• Virtueel

• Oriënteren

• Kleinschalig

• Multidisciplinair/realistisch

Oefenvormen



Oefendoelen

• Instellen van initiële maatregelen (verkeersleider)

• Melden, alarmeren en communicatie

• Aanrijden

• Verkenning (brandweer)

• Samenwerking en afstemming (motorkapoverleg)

• Herstel en normaliseren.



Planvorming

Calamiteitenbestrijdingsplan

• Intern plan tunnelbeheerder

• Raakvlakken met ander partijen

Bereikbaarheidskaarten, Aanvalsplannen, Rampbestrijdingsplannen, 

Crisisplannen Etc.

• Interne plannen hulpdiensten

• Raakvlakken met andere partijen



Regionaal Crisisplan 2012-2016 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Rampbestrijdingsplan (VR-plichtig)

Coördinatieplan

Calamiteitenplan (niet-wettelijk verplcht)

Aanvalsplan/Inzetplan/Protocol/Werkinstructie

Multidisciplinair

Multidisciplinair

Monodisciplinair

Calamiteitenbestrijdingsplan

tunnelbeheerder
Calamiteitenbestrijdingsplan

tunnelbeheerder
Calamiteitenbestrijdingsplan

tunnelbeheerder
Calamiteitenbestrijdingsplan

tunnelbeheerder
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Doelgroep calamiteitenplan

Functionarissen in hoofdstructuur crisisbestrijding:

• de Meldkamer

• het COPI

• het interface/OT

• de Clusters/Actiecentra

• het BT

Deze hebben allemaal geen ervaring met een incident

in een tunnel



Netwerkkaart wegtunnel incidenten

Tunnelbeheerder RWS VRAA

DG-beheerder

Afdelingshoofd

OVD-RWS

Beleidsteam

Interface

CoPI

Actiecentra



Scenario’s wegtunnel incidenten

I

● Brand

● Gevaarlijke stoffen

II

● Ernstige aanrijding

● Kettingbotsing

III

● Aanrijding met/zonder letsel

● Onwelwording

● Verdwaald voetganger/fietser

● Spookrijder

● Bommelding/verdacht pakketje*

● Betoging vandalisme

IV

Buiten scope CP

● Pechgeval

● Verloren lading

● Te hoog voertuig

● Verdwaald dier

Tunnelbuizen afsluiten 

met calamiteitenknop

+

Activeer evacuatieknop

Tunnelbuizen afsluiten 

met calamiteitenknop

Incidentstrook afkruisen

+

Incidentbuis afsluiten

* Tunnelbuizen afsluiten alleen in 

opdracht van politie en/of 

wegverkeersleiding

Incidentstrook afkruisen

+ 

Incidentbuis afsluiten

Ondersteunende buis Ondersteunende buis Incidentbuis Incidentbuis

Scenariocategorie

Afhandelingsstrategie

Aanrijden OHD



Incident ervaringen

• 35 aanrijdingen met slagboom Coentunnel

• Autobrand inrit Zeeburgertunnel

• Kettingbotsing Coentunnel

• Verloren LPG-tank Schipholtunnel

• Autobrand Wijkertunnel



Evaluatieverplichting

• Warvw/Rarvw/LTS

• Incidenten/Oefeningen

• Toelichtend verslag

• Evaluatie rapportage

• Systeemevaluaties

• Procesevaluaties

• Leidraad veiligheidsdocumentatie

• Leidraad incident- registratie en evaluaties

• Significant



Evalueren

Waarom evalueren?

• Om te leren

• Om te verantwoorden 

• Om te voldoen aan een verplichting



Evalueren

Hoe evalueren?

• Doorlooptijd

• Omvang

• Detailniveau

• Volledigheid

• Capaciteit (Uren en Geld)



Significant/Relevant

Wat evalueren?

• Ernstige letselschade

• Branden, Explosies

• Gevaarlijke stoffen

• Ernstige schade aan de tunnel of de omgeving

• Overige



Relevant/Significant

• Mono- dan wel multidisciplinair

• Veiligheid

– Hulpverleners

– Tunnelgebruikers



Evaluatie resultaten

• Persoonlijke lessen

• Systeem lessen

– Technisch (Doet alles wat het moet doen)

– Organisatie (Werken Plannen en Procedures)

• Basis Risico Factoren



Aanbevelingen

• Adresseerbaar

– Veiligheid is een lijn verantwoordelijkheid

• Uitvoerbaar

– Geen 100 punten lijst

• Realistisch

• Controleerbaar



Zo doen we het proces

• Na incident snel belrondje

• Quickscan op basis van beperkt (multidisciplinair) Toetskader

• Zonodig uitgebreidere evaluatie

• Zoeken naar Basis Risico Factoren

• Meta-analyse



Toetskader
Primaire processen

1. Instellen van initiële maatregelen (wegverkeersleider)

2. Melding en alarmering

3. Aanrijden en opvang 

4. Incidentbestrijding

5. Nazorg m.n. gericht op het weer in gebruik nemen van de tunnel.

Ondersteunende processen

6. Coördinatie

7. Informatiemanagement

8. Opschaling

9. Voorlichting



Incident

Oefening

Evaluatie
Verbeter-

punten

leerdoelen

1

2 3

4
5

Testen

Persoonlijke leerdoelen

Proces en procedure aanpassingen

Techniek 

Persoon

Organisatie (proces)

Aanpassing 

civiel / TTI

Persoonlijke 

leerdoelen

BasisrisicofactorenOpleiden

Lerende evaluatie



Stellingen

• De staat van de koude organisatie bepaalt de kwaliteit van de 

warme organisatie

• Goede rampenbestrijding is een zaak van kennis en kennissen

• Elkaar kennen en elkaar weten te vinden!



Samen op pad naar multidisciplinaire werkafspraken
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Samenvattend:

• Bij de afhandeling van 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 samenwerking tussen de 

tunnelbeheerder en de onderhoudsaannemer(s) is hierbij doorslaggevend

Vervolgbehoefte: waar is behoefte aan bij anderen ?

• Moeten we overgaan naar een landelijke leeromgeving?

Bijv. in de Provincie Noord Holland volgen tunnelbeheerders en hulpdiensten  dezelfde werkwijze. 

Hoe kunnen draaiboeken ontsloten worden zodat alle regio’s het kunnen gebruiken.

• Hoe leren we van de incidenten?

• Welke risico’s zijn er in het proces?

• Hoe kunnen we sterker worden door gemaakte fouten?
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Mede namens:

Dank voor uw aanwezigheid en 
actieve bijdrage aan de discussie.

Uitrijkaarten bij Simone verkrijgbaar !


