
26 september en 10 oktober 2018

Overdrukventilatie in tunnels



Overdrukventilatie in tunnels

Programma: 

13.30-13.45 uur Opening Leen van Gelder 

13.45-14.15 uur Normering, randvoorwaarden en uitgangspunten Jan van der Sluis

14.15-14.45 uur Ontwerpen van overdrukventilatiesystemen Peter Suijdendorp

14.45-15.15 uur V&V methodiek overdrukventilatie Jur van Oerle 

15.15-15.45 uur Pauze + snack 

15.45-16.15 uur Dynamisch gedrag overdrukventilatie Paul Jansen

16.15-16.30 uur Afsluiting Leen van Gelder 



KPT: wie zijn dat dan?

Ben van den Horn
Coördinator

"Veiligheidsvraagstukken in de natte en droge 
infrastructuurprojecten hebben de rode draad 

gevormd in mijn werkzame leven.”

Leen van Gelder
Expert

"Sinds 1989 ben ik betrokken bij nationale- en 
internationale infrastructurele projecten en de 

ontwikkeling van bedienruimten en -systemen voor 
verkeerscentrales"

Ron Beij

Expert

Na een studie Moleculaire Wetenschappen heeft Ron 

Beij de Brandweeracademie afgerond; inmiddels is hij 

meer dan vijf en twintig jaar werkzaam bij de 

Brandweer Amsterdam.

Karin Clement

Management-assistent

Vanaf 1 juli 2018 ondersteunt Karin 

de coördinator en de experts.

www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl
085 - 486 2402

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/over-het-kpt/het-team/ben-van-den-horn/


Terugkoppeling vanuit het KPT (2017-2018)

Themasessies:

• Menselijk gedrag, anders dan gedacht, 13 december 2016 en 21 februari 2017

• Verificatie & Validatie ‘Testen in de Praktijk’, 21 juni 2017

• Verificatie & Validatie ‘Software testen’, 10 en 24 oktober 2017

• Brand en Evaluatie, samen aan de slag, 21 en 28 november 2017

• Brandwerendheidsvraagstukken van beton en beplating, 16 november 2017

• Vervolg ‘Menselijk gedrag 11 en 18 april 2018.



Terugkoppeling vanuit het KPT (2017-2018)

In samenwerking met het COB:

• Cybersecurity ‘Handreiking cybersecurity (tunnel)beheerders’, 31 mei 2018

• PAO-TM cursus tunnelveiligheid (in company cursus), 11, 18 en 20 juni en 4 juli 2018

• Drietal sessies omtrent tunnelveiligheid COB Jaarcongres, 22 juni 2018: 

o De wet is het probleem niet (Roelof Reinders, Pels Rijcken)

o Hulpverlening en incidentbestrijding: lessen uit het land der blinden {Ron Beij (brandweer 

Amsterdam-Amstelland), Hans Godding (brandweer Zuid-Limburg) en Nils Rosmuller (IFV)}

o Van objectveiligheid naar systeemveiligheid (Ron Beij, brandweer Amsterdam-Amstelland)



Terugkoppeling vanuit het KPT (2017-2018)

Naast de standaard taken van het KPT {beheren kennisbank, helpdeskfunctie 

(beantwoorden vragen) en publieksvoorlichting zijn de volgende activiteiten verricht:

• Update publicatie Tunnelveiligheid verklaard 

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/document/tunnelveiligheid-verklaard/

• In samenwerking met COB is een digitaal groeiboek cyber security uitgebracht

www.cob.nl/cybersecurity

Al doende leert men

www.cob.nl/oefenen

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/document/tunnelveiligheid-verklaard/
http://www.cob.nl/cybersecurity
http://www.cob.nl/oefenen


Terugkoppeling vanuit het KPT (vooruitblik)

• Overdrukventilatie, 26 september en 10 oktober 2018

• Updaten en uitbreiden van het digitaal groeiboek cyber security, 1e overleg 9 november 2018

• PAO-TM cursus tunnelveiligheid, 13, 14, 20 en 21 november 2018 te Amersfoort 

• Terugmeldingen vanuit de Kwartiermakersgroep Houten, 15 november 2018

• Bijdrage congres “Beyond the Tunnel Vision”, 27 november 2018 te Brussel

• Railtunnelveiligheid in samenwerking met onder meer de Dienst Metro &Tram Amsterdam, Q4

• Verlichting tunnelbuis (energiereductie, civiele aspecten, menselijke factoren, ?), Q1/2-2019



Historie, overzicht en 
introductie 

Jan van der Sluis

Overdruk 
Veilige Ruimte

26 september en 10 oktober 2018
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Overdruk
Veilige Ruimte

Wetgeving

Dynamisch gedrag

Landelijke Tunnel
Standaard

Verificatie

Ontwerpen
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Wetgeving

WARVW

RARVW

Bouwbesluit 2012

Norm voor het 
groepsrisico

QRA tunnels
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Landelijke Tunnel
Standaard

BSTTI
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Ontwerpen

Methodiek

Tooling Peter Suijdendorp 
Witteveen & Bos
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Verificatie

Methodiek

Tool

Jur van Oerle
Peutz
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Dynamisch gedrag

Ontwikkeling eisen

VeiligheidVerificatie

Maakbaar

Paul Jansen
Arcadis



Overdrukventilatie
Peter Suijdendorp

September 2018



Inhoud

1. Principe overdrukinstallatie

2. Ontwerpeisen

3. Ontwerpmethodieken/ tooling

4. Ontwerpaspecten overdrukinstallatie

5. Afronding ontwerp

6. Kennisdeling/ -borging





Principe overdrukinstallatie

• overdruk tussen MTK en calamiteitenbuis

• bepalen maatgevende scenario’s 

• ontwerp tunnelventilatie (civiel ontwerp concept gereed)

• beschikbaarheid



Belangrijkste onderdelen

incident



Ontwerpeisen overdrukinstallatie

• druk(verschillen) – openingskracht (100 [N])

• luchtsnelheid

· MTK 2-5 [m/s]

· vluchtdeuren 6-12 [m/s]

• geluid 80 [dB]



Ontwerpmethodieken/tooling

• spreadsheets

• knooppunten modellen

• CFD berekeningen

• hybride systemen







Ontwerpaspecten overdruk, fysieke inpassing









Meet- en regeltechniek

• drukmeting

• detectie deurstand

• systeemsnelheid

• vluchtdeuren (openingskracht)



Afronden ontwerp

• inspectiecertificering CCV regeling

• testen verificatie en validatie



Kennisdeling/ -borging

• delen van kennis en ervaring

• kennis en ervaring context gevoelig

• maatgevende scenario’s



www.witteveenbos.com



Overdruksystemen MTK wegtunnels

Verificatie en validatie

Presentatie Tunnelwijzer

file:///C:/Users/lvgelder/Documents/COB/Ventilatie/Presentatie JvO/VD 1159-1-PR-001.pdf
file:///C:/Users/lvgelder/Documents/COB/Ventilatie/Presentatie JvO/conformiteit.tfP


Overdrukventilatie in tunnels

Pauze

tot 15.45 uur 



DYNAMISCH GEDRAG OVERDRUKVENTILATIE

.....de toekomst(?)......



© Arcadis 2018

Stationaire aspecten (zie PS) vanuit LTS: Dynamische aspecten : 

• minimum drukverschil MTK t.o.v. Tunnel; Verandering druk in MTK; 

• Max. openingskracht van de vluchtdeuren; Verandering openingskracht vluchtdeuren (VD);

• Min/max. luchtsnelheid in geopende vluchtdeuren; Verandering luchtsnelheid in geopende VD;

• Max. luchtsnelheid in vluchtgang; Verandering luchtsnelheid in vluchtgang;

• Zelfsluitendheid / max. sluittijd van de vluchtdeuren;  Verandering sluittijd vluchtdeuren.

• (installatiegeluid) - - -

Zoeken naar de maakbare, acceptabele weg!

Gedrag overdruk middentunnelkanaal (MTK)
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1. Literatuuronderzoek, normen, nationaal + internationaal

2. Verzamelen en analyseren van dynamische meetgegevens tunnelprojecten

3. Opstellen van matrix voor maatgevende overgangen tussen evenwichtstoestanden

4. Uitvoeren van - oriënterende - dynamische knooppuntenberekeningen

5. Onderzoeken van het meest passende meet/regel/schakelsysteem

6. Ontwikkelen en vastleggen van nieuwe (SMART) BSTTI-eisen t.b.v. opname in LTS

Aanpak onderzoek
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• Uit NL en buitenland: vnl. trappenhuizen

• Normen overdruk/ventilatie van vluchttrappenhuizen e.d.:

• NEN 6092: Brandveiligheid van gebouwen: eisen en bepalingsmethode voor overdrukinstallaties in trappenhuizen

• NPR 6095-2: Rookbeheersingssystemen – Deel 2: Richtlijnen ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties

• BS-5588: Fire precautions in design, construction & use of buildings - Pt 4: CoP for smoke control using pressure differentials

• EN 12101-6: Installaties voor rook- en warmtebeheersing- Deel 6: Specificatie voor systeemsamenstelling van overdrukinstallaties

• Geen eisen overgangen / dynamische marges, uitsluitend vaste waarden:

- Overdruk: min. 25-70 Pa

- Openingskracht: ≤ 100N

- Luchtsnelheid in open vluchtdeur: ontvluchting: min. 0,5 - 0,75 m/s, max. 5 m/s, 
(Brandweer toegang: min. 2 m/s)

- Max. luchtsnelheid in de Vluchtgang: geen eisen

Literatuuronderzoek
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Tunnels >> flatgebouwen!

MTK ~ wolkenkrabber
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Systeemgedrag vs. Regelgedrag!

MTK ~ wolkenkrabber (2)
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Voorbeeld: Regeling op basis van minimum dP t.o.v. Calamiteitenbuis, regeling FO op toevoerventilator(en)

• Opening 1 x VD (5 cases), drukverschil MTK: Sluiting 3x VD, drukverschil MTK :

In MTK piekverschijnselen en schommelingen bij toestandswisselingen

Dynamische meetgegevens tunnelproject
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Uitdagingen: overdrukventilatiesysteem voldoet “steady-state” aan de stationaire eisen LTS

Criteria om te komen tot de kritieke / maatgevende overgangen zijn bepaald door een combinatie van alle mogelijke scenario’s af te 
lopen: 

1. Voorwaarde: Alle stationaire toestanden moeten binnen de toleranties zijn ingesteld. 

a) Er wordt van stabiele situatie naar volgende stabiele situatie overgegaan, daartussenin bestaat de dynamische situatie. 

2. Toepassen van enkelzijdig en tweezijdig toevoerende overdruksystemen 

3. Verschillende brandgroottes (5 / 50 / 200 MW) op verschillende locaties (voor / midden / achter) in de tunnel 

4. Deuren (aaneensluitend) openen/sluiten op verschillende locaties (voor / midden / achterin de tunnel) 

5. Van 1 en n vluchtdeuren open naar alle c.q. alle minus 1 vluchtdeuren sluiten 

a) Extra variant: geopende kopdeur sluiten met de vluchtdeuren 

6. Van vluchtdeuren dicht naar 1 en n vluchtdeuren openen 

a) Extra variant: kopdeur openen met de vluchtdeuren 

Maatgevende overgangen evenwichtstoestanden
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(dynamische) knooppuntenberekeningen

Legenda grafieken: 

• Oranje druklijn = luchtdruk in MTK 

• Grijze druklijn = luchtdruk in tunnelbuis 

• 10% = Brandlocatie in tunnelbuis voorin de tunnel 

• 50% = Brandlocatie in tunnelbuis middenin, diepste punt

• 90% = Brandlocatie in tunnelbuis achterin de tunnel



© Arcadis 2018

Maatgevende overgangen evenwichtstoestanden
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Samenvatting matrix kritieke overgangen
• BSTTI#10027 Max. luchtsnelheid in MTK: 

• Alleen tijdelijke overschrijding verwacht gedurende de overgang: alle VD’s gesloten → n VD’s open 

• BSTTI#10030 Geen rook door open vluchtdeur, minimum luchtsnelheid ≥ 0,75 m/s: 

• Kritiek gedurende de overgang: alle VD’s gesloten → n VD’s open 

BSTTI#10028 Max. luchtsnelheid in geopende vluchtdeur: 

• Alleen tijdelijke overschrijding verwacht gedurende de overgang: n VD’s geopend → (n-1) VD’s sluiten 

• BSTTI#4655 / BSTTI#9707 Max. openingskracht vluchtdeur: 

• Alleen tijdelijke overschrijding verwacht gedurende de overgang: n VD’s geopend → alle VD’s gesloten 
OF n VD’s geopend → (n-1) VD’s sluiten 

• De luchtdruk in het MTK stijgt bij deze overgang aanzienlijk en de deurkrachten kunnen toenemen 

• BSTTI#4657 Sluittijd vluchtdeur: 

• Alleen tijdelijke overschrijding verwacht gedurende de overgang:  n VD’s geopend → alle VD’s gesloten 
OF n VD’s geopend (n-1) VD’s sluiten 

• De luchtdruk in het MTK stijgt bij deze overgang aanzienlijk 
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Meest passende meet(sensor/logic)systemen

Aspect
Drukverschil-

meting per deur 
(LTS)

Deurstand-
detectie

Stromings-meting 
in MTK

Drukmeting 
centraal in MTK

Mechanisch 
Overstroom-rooster 

(drukafhankelijk)

Nauwkeurigheid 
meting

++ + - ++ + 5)

Representativiteit 
meting

++ + -/o 3) 6) -/o 4) 6) + 5) 6)

inspecteerbaarheid / 
Onderhoudbaarheid

- 1) ++ + - 1) ++

Veroudering/vervuiling o/- 1) ++ o/- o/- 1) +

Faalkans - 1) o 2) - - 1) +

Effect van falen o 1) - 2) --6) --6) --6)

Complexiteit 
Meetprotocol

- o/+ + + ++

kosten investering - ++ + + +

kosten onderhoud - + o + +

Totaalscore + +/++ o o +/++

Opmerking 1) Ongemerkt falen bij 
vervuiling: unit meet 

onjuiste waarde.

2) “hangende deur” 
(melding 0/1)

3) Meerdere metingen in 
lengterichting mogelijk

6) wordt beter indien 
meerdere systemen 

worden geplaatst (op 
meerdere locaties)

4) Meerdere metingen in 
lengterichting mogelijk

6) wordt beter indien 
meerdere systemen worden 

geplaatst (op meerdere 
locaties)

5) Mechanische werking, 
geen echte "meting"
6) wordt beter indien 

meerdere systemen worden 
geplaatst (op meerdere 

locaties)
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Meest passende  Regelsystemen (actuator)

Aspect
Hoek-

verdraaiing 
waaierblad

Toerental-
regeling 

Ventilator(en)

ventilator(en) 
bij-

/afschakelen

Mechanisch 
Over-

stroomrooster 
(drukafhankelijk)

Actieve 
Regel(afblaas)-

klep 
(drukafhankelijk)

regel snelheid - o + ++ +

max.debiet instelbaar ++ + + + +

min.debiet instelbaar ++ + - ++ ++

instelbaarheid / hysterese o/+ o/+ - 2) ++ +

Back-up-/reservecapaciteit o o + o o

Betrouwbaarheid regeling o 1) + + ++ 3) + 4)

Complexiteit regelprotocol o o/+ + ++ o/+

Energie verbruik + ++ + - -

kosten investering - o - + +

kosten onderhoud - 1) o - + o

ruimte-behoefte c.q. invloed 
op vormgeving/gevel

+ + - - -

Totaalscore o/+ + o/+ ++ +

Opmerking 1) Ventilator is 
mechanisch complex

2) n-Stappen-
regeling / 

"gestaffeld"

3) Puur mechanische 
regeling.

Overstroomrooster 
levert extra 

lekoppervlak in MTK.

4) elektrische regeling.
Regelklep levert extra 
lekoppervlak in MTK.

Legenda:
++ uitstekend
+ goed
o redelijk/neutraal
- matig
-- slecht
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• BSTTI#4655-dyn.: Vluchtdeuren calamiteitenzijde: openingskracht max. (100+20%=)120N (max.10 sec) 

• BSTTI#10027-dyn.: gemiddelde luchtsnelheid in Veilige Ruimte max. (5+20%=) 6 m/s (max. 30 sec)

BSTTI#10030-dyn.: minimum luchtsnelheid in geopende VD in de rookzone +0,0m/s (max. 10 sec)

• Beoordelen gedurende gelijktijdig dichtlopen van het maximaal aantal te openen vluchtdeuren in aaneengesloten 
combinaties (incl. kopdeur). 

• BSTTI#10028-dyn.: gemiddelde luchtsnelheid geopende VD/kopdeur max.(12+25%=)15 m/s (max.10 sec) 

• Beoordelen in de open blijvende deur gedurende het gelijktijdig dichtlopen van het maximaal aantal te openen 
vluchtdeuren minus één, in aaneengesloten combinaties (incl. kopdeur). 

• BSTTI#4657-dyn.: benodigde tijd voor zelf sluiten VD max. (15+20%=) 18 seconden 

• Beoordelen direct na het gelijktijdig dichtlopen van maximaal aantal te openen VD’s minus één (incl. kopdeur). 
Criterium geldt dus voor de in eerste instantie open blijvende vluchtdeur of ~kopdeur uit elk van deze combinaties.

Nieuwe (SMART) eisen moeten realiseerbaar en valideerbaar zijn!

Voorgestelde (SMART) BSTTI-eisen
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Arcadis.
Improving quality of 
life.

KPT Thema Overdrukventilatie - Paul Jansen 49

Vragen?



Vooruitblik

• PAO-TM cursus tunnelveiligheid  13, 14, 20 en 21 november 2018 te Amersfoort

• Terugmeldingen vanuit de Kwartiermakers groep Houten, 15 november 2018

• Bijdrage aan het congres “Beyond the Tunnel Vision”, 27 november 2018 te Brussel

• Railtunnelveiligheid in samenwerking met onder meer de Dienst Metro &Tram Amsterdam, Q4

• Updaten en uitbreiden van het digitaal groeiboek cyber security, 2019.

Het huidige groeiboek is voornamelijk geschreven voor tunnelbeheerders 

Op de cyber-bijeenkomst d.d. 9 november 2018 worden de vervolgacties besproken:

o Overleg bestuurlijke omgeving (burgemeesters en bevoegd gezag)

o Werkgroep cybersecurity (update en uitbreiden groeiboek)

o ISAC tunnels

• Verlichting tunnelbuis (energiereductie, civiele aspecten, menselijke factoren, ?), Q1/2 2019

• Wat vindt u interessante kennis om uit te wisselen?



Peutz bv

Overdrukventilatie in tunnels

Mede namens 

Jan, Peter, Jur en Paul

Dank voor uw aanwezigheid en 

actieve bijdrage.


