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VERSLAG  
Onderwerp  Overdrukventilatie in tunnels 
Datum bijeenkomst 26 september en 10 oktober 2018 
Tijd   13.30-16.30 uur  
Locatie   Hotel Van der Valk, Winthontlaan 4-6 te Utrecht 
Aanwezigen  presentielijsten in de bijlage 

 
 

1. Opening (Leen van Gelder) 
De bijeenkomst overdrukventilatie in tunnels wordt om 13.30 uur geopend door Leen van Gelder. Hij heet de 
aanwezigen van harte welkom en na een korte terugkoppeling vanuit het KPT geeft hij het woord aan de eerste 
spreker. 

 
2. Jan van der Sluis, Rijkswaterstaat 

 Normering, randvoorwaarden en uitgangspunten 
• Hoe goed moet een systeem kunnen regelen? 
• Recente geschiedenis van overdrukventilatie.  

 Zijn presentatie is als bijlage meegestuurd met het verslag (samengevoegde presentatie). 
 

3. Peter Suijdendorp, Witteveen & Bos  
Ontwerpen van overdrukventilatiesystemen 
• Aandachtspunten bij het ontwerp 
• Zo doen we het nu 
• Kennis borgen. 
Zijn presentatie is als bijlage meegestuurd met het verslag (samengevoegde presentatie).  

  
4. Jur van Oerle, Peutz bv 

V&V-methodiek overdrukventilatie, gebaseerd op knooppunten model 
• Ontwikkeling V&V-methodiek 
• Tunnelwijzer Praktijkervaring Westerscheldetunnel. 

 Presentatie is als bijlage meegestuurd met het verslag. 
 

5. Paul Jansen, Arcadis 
Dynamisch gedrag overdrukventilatie 
• Doorkijk naar de toekomst.  
Presentatie is als bijlage meegestuurd met het verslag (samengevoegde presentatie). 

 
6. Tijdens de presentaties geplaatste opmerkingen, discussies, gestelde vragen en antwoorden 

Omdat de vragen tijdens en na de presentaties veelal betrekking hadden op de gehele breedte van het onderwerp 
zijn deze onderstaand verzameld. Gelijkluidende vragen zijn voor de overzichtelijkheid gebundeld. 
 
Opmerking: Naar aanleiding van sheet 10 en 11 van de presentatie van Jan van der Sluis, met de aangehaalde 
(beperkte) eisenset, wordt uit de zaal opgemerkt dat in bijlage 4 van de RARVW nog aanvullende eisen worden 
gesteld. 
Antwoord: Dit is juist, echter ook deze eisen zijn nog te algemeen en hebben geen betrekking op het dynamische 
gedrag. 
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Vraag: wat is de visie van RWS over certificering? 
Antwoord: Het besluit tot certificering ligt bij de vergunningverlener. De visie over certificering is dus afhankelijk van 
de locatie van de RWS-tunnel. RWS ziet geen meerwaarde om te certificeren, maar is meer geneigd te kijken naar het 
beheer- en onderhoudsproces. De functionaliteit van alle installaties moet aangetoond blijven. Daarbij heeft 95% van 
de installaties een veiligheidsfunctie. Slapende installaties kunnen hun functionaliteit borgen door middel van testen. 
Opmerking: Meer duidelijkheid in het Bouwbesluit over certificering van veilige ruimten in tunnels zou hierin ook 
helpen. 
 
Vraag: De presentaties gaan met name over tunnels met een middentunnelkanaal. Kan deze aanpak ook worden 
toegepast bij geboorde tunnels met een dwarsverbinding? 
Antwoord: Het ontwerp van de overdrukventilatie bij een geboorde tunnel is anders omdat bij dwarsverbindingen er 
geen lucht van buiten wordt aangezogen, maar voor iedere dwarsgang lucht aangezogen wordt vanuit de 
ondersteunende buis. Het principe en de uitgangspunten blijven echter hetzelfde; de druk in de veilige ruimte is 
hoger dan de over- of onderdruk in de calamiteitenbuis. Dus altijd overdruk vanuit veilige ruimte richting 
incidentbuis.  
 
Opmerking: De presentaties gaan met name in op het regelen van overdruk in het middentunnelkanaal voorzien van 
de in de LTS voorgeschreven regeling op basis van drukverschilopnemers. 
Antwoord: Dit klopt. In recent gerealiseerde rijkstunnels zijn aanvullend op de LTS nog twee andere principes 
toegepast die niet in de presentaties worden genoemd, te weten:  

 Een regeling waarbij gebruik gemaakt wordt van constant draaiende overdrukventilatoren en overdrukkleppen. 
De maximum overdruk wordt hierbij begrensd door lucht af te blazen via de overdrukkleppen. 

 Een combinatie van deze twee regelprincipes; regeling van de overdrukventilatoren op basis van 
drukverschilopnemers, deurstand en begrenzing van de overdruk via de overdrukkleppen. 

 
Vraag over de openingskracht van de vluchtdeuren 
Antwoord: De maximaal toegestane openingskracht van de vluchtdeuren bedraagt 100N. Hoe dit te realiseren is vrij 
aan de ontwerpers, in dit geval de deurenleverancier. Hoe makkelijker de deur open gaat, hoe meer ruimte er over is 
voor de ontwerper van de overdrukventilatie. 
Opmerking 1: Dit is een hele uitdaging bij oudere tunnels, het is dan moeilijker de 100N te realiseren.  
Opmerking 2: Als je kijkt naar het plaatje met de drukverschillen, zie je dat daar waar de druk het grootst is, de 
meeste problemen zijn. De benodigde openingskracht is hier hoger? 
Antwoord: Het betreft schuifdeuren, geen draaideuren. Bij schuifdeuren is van belang dat de deuren goed gelagerd 
zijn en het mechanisme goed onderhouden wordt. Dit is echter geen onderdeel van de rekenmethode. 
 
Discussie: Tijdens de bijeenkomst is er een discussie gevoerd over de snelheid en effectiviteit van de drukregeling op 
basis van drukverschil nabij de vluchtdeuren.  
Conclusie: Vanuit RWS wordt aangegeven dat de stelling dat een en ander te lang duurt onjuist is en niet door RWS 
wordt onderschreven. De standpunten blijven echter verschillen. RWS geeft aan momenteel ook alternatieve 
methoden te onderzoeken.  
Opmerking: Drukregeling op basis van drukverschilmeting wordt ook in de evaluatie van de Tunnelwet aan de orde 
gesteld. 
 
Vraag: Werkt de dynamische regeling ook in bestaande tunnels? 
Antwoord: Er hebben in bestaande tunnels renovaties plaatsgevonden met dynamische regelingen. Hierbij werd 
voldaan aan de eisen. RWS onderzoekt de mogelijkheden om  testprotocollen te maken om te kijken of in tunnels in 
exploitatie ook nog steeds aan de voorwaarden (veilige vluchtweg) wordt voldaan. 
 
Gevraagd wordt of deze testprotocollen in de standaard worden opgenomen? 
Antwoord: In dat kader dienen behalve de tunnels met een middentunnelkanaal ook andere tunnels te worden 
meegenomen. Ook moeten langere tunnels worden beschouwd, deze zijn vaak gebaseerd op andere oplossingen, 
maar hebben te maken met dezelfde problematiek ten aanzien van overdruk. We moeten leren vanuit het verleden, 
maar een en ander is niet zomaar mee te nemen naar een volgende tunnel. In iedere nieuwe situatie moet 
nagedacht worden over het creëren van een veilige vluchtweg. Hoe dit te bereiken. Er zijn veel mogelijkheden en 
varianten. Het is nodig met elkaar te blijven nadenken of en wat het meest zinnig is om voor een veilige vluchtweg te 
zorgen. Denk hierbij ook aan het compartimenteren van het middentunnelkanaal en de veilige ruimte. 
Standaardisatie nastreven heeft veel voordelen, maar leren van het verleden en dit toepassen zal altijd nodig blijven. 
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Discussie: Tijdens de presentatie van de rekentool ontstaat een levendige discussie over het aantal geopende 
vluchtdeuren, met name de invloed op de overdruk in het middentunnelkanaal van geopende kopdeur(en) en 
geopende deuren naar de niet incidentbuis (bijvoorbeeld door de brandweer en hulpdiensten).  
Reactie RWS: Aannemelijk is dat in een vluchtscenario 30% van de deuren tegelijkertijd open staat. We denken met 
deze scenario’s een kritische set te hebben. Met deze verificatie kunnen we aannemen dat het systeem het gaat 
doen. We gaan ervan uit dat het systeem het ook aan kan, als deuren naar de ondersteunende buis opengaan. Ten 
aanzien van het tijdsverloop gaat RWS ervan uit dat het vluchtproces grotendeels is afgerond als de hulpverleners 
daadwerkelijk ter plekke in actie komen. De tijd tussen de oproep aan de brandweer en uitgerolde slangen in de 
tunnel is al snel een half uur. We mogen ervan uit gaan, dat de aanwezige personen zich op dat moment al in de 
veilige ruimte bevinden. 
Conclusie: De eisen van de LTS hebben met name betrekking op de zelfredzaamheidsfase. De brandweer is binnen 
een kwartier na melding aanwezig. Dan volgt een verkenning van gemiddeld een kwartier tot een half uur.  
Als de eerste brandweerslang door de vluchtdeuren rolt, wordt aangenomen dat alle (niet gewonde) weggebruikers 
zich in veiligheid hebben kunnen stellen.  
Voorstel: Dit als uitgangspunt bij de eisen in de LTS te vermelden. 
 
Vraag: Is in de rekentool de dienstgang meegenomen? 
Antwoord: Dit is niet als veilige ruimte meegenomen. Aan de dienstgang worden qua overdrukventilatie geen eisen 
gesteld. De dienstgang wordt wel vaak gebruikt om lucht in te blazen en kan  derhalve in het rekentool.gemodelleerd 
worden. 
 
Vraag: waar kan lucht de veilige ruimte ingeblazen worden (vanaf de dienstgang)? 
Antwoord: Vanuit de dienstgang  kan de lucht worden verdeeld, door om de zoveel meter een rooster te plaatsen. 
tussen dienstgang en vluchtgang. Om aan de criteria te voldoen, kun je hiermee spelen. Meestal wordt bij het 
uiteinde van de dienstgang ingeblazen.  
 
Vraag: RWS hanteert het rekenmodel als verificatie van het ontwerp. Wat als exact gebouwd is conform het op deze 
wijze geverifieerde ontwerp, maar de meetresultaten na realisatie niet overeenkomen (validatie). Waar ligt nu de 
verantwoordelijkheid? 
Antwoord: Omdat deze verificatiemethode contactueel is voorgeschreven ligt het risico bij de opdrachtgever (RWS). 
In zo’n situatie worden er uiteraard wel wat gesprekken gevoerd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 
Vraag: Welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het onderzoek naar het dynamische gedrag? 
Antwoord: Bij het onderzoek is uitgegaan van de huidige eisen; een toerenregeling van de overdrukventilatoren op 
basis van de drukverschilmeting per vluchtdeur. 

 
Vraag: De huidige eisen ten aanzien van de overdrukventilatie zijn gebaseerd op de stationaire toestanden.  
Tijdens de presentatie over het dynamisch gedrag is de vraag gesteld wat nu de kritische overgangen zijn tijdens het 
dynamische gedrag. Met andere woorden wat gebeurt er tussen de stationaire toestanden? 
Antwoord: De reactie van Paul Jansen is onderstaand per aspect kort weergegeven. 

 Hoeveel rook mag er in het middentunnelkanaal terecht komen? 
o Bij een overdrukventilatie ontwerp met overdrukkleppen wordt de eventueel binnen getreden rook 

afgevoerd via de overdrukkleppen. Bij andere systemen is het middentunnelkanaal potdicht, als een pluim 
rook in het middentunnelkanaal terecht komt, blijft deze hangen. 

o Een ander aspect: is de turbulentie nabij de vluchtdeur als gevolg van de tunnelventilatie van invloed. Aan 
de voorkant met 2 meter per seconde naar binnen, aan de andere kant met 2,5 meter per seconde naar 
buiten. 

 De tijdsduur tot er weer een stationaire situatie optreedt is sterk afhankelijk van de tunnellengte, hoe korter de 
tunnel hoe sneller en makkelijker te regelen. Het zou heel goed kunnen dat er eisen komen voor middellange en 
lange tunnels. Vraag is dan wat is kort, midden, lang? 

 
Vraag: Binnen de voorgestelde dynamische eisen moeten de deuren binnen 18 seconden sluiten is dit realiseerbaar? 
Antwoord: In de bestaande tunnels is de sluitingstijd van de deuren in werkelijkheid circa 30 seconden. Dit wordt 
echter meer beïnvloed door vervuiling en veroudering dan door invloed van de overdruk. 

  



 

4 
 

Vraag: Waarop zijn de percentages in de voorgestelde (SMART) BSTTI-eisen gebaseerd. 
Antwoord: Deze percentages zijn nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Er zijn veel berekeningen uitgevoerd in 
stationaire toestand, nog niet in dynamische toestand. 
Eén van de uitgangspunten is om alle technische installaties zo simpel mogelijk te houden. De LTS stelt dat er moet 
worden geregeld op basis van drukverschil per deur. Vraag is wel of je het op die manier moet doen, omdat er veel 
andere middelen zijn. Voorkeur is functioneel omschrijven, niet oplossingsgericht! 
 
Vraag: Is de lengte van de tunnel meegenomen in het onderzoek? 
Antwoord: Er is gekeken naar tunnels van 500m tot 2 km. in stationaire toestand. 
Hoe langer de tunnel (middentunnelkanaal) hoe groter de hoeveelheid/voorraadvat van lucht. De invloed van de 
natuurkundige verschijnselen worden hierbij dus groter dan de regeltechnische eigenschappen. 
 
Vraag: Over (het meten van) de openingskracht 
Antwoord: Het is sowieso een uitdaging onder de maximale openingskracht van vluchtdeuren te blijven. Indien een 
deur nieuw en schoon is, is 100N haalbaar. In een later stadium is het de vraag wat haalbaar is. Vluchtdeurbouwers 
dienen nader te onderzoeken hoe dit op te lossen of kiezen voor extremere vormen, zoals de elektrische deuren in 
vluchttrappenhuizen. Maar zodra de stroom uitvalt kan een deur niet open en is er een ander probleem gecreëerd. 
Als de eis wordt opgehoogd is het probleem mogelijk opgelost, standaard is echter 100N. 
 
Vraag; blijven mensen 10 seconden wachten op het opengaan van een deur? 
Antwoord: Psychologisch gezien wordt ervan uitgegaan dat als iemand voor een eerste keer voor een deur staat en 
die deur niet open krijgt, hij/zij doorloopt. Menselijk gedrag is niet meegenomen in het onderzoek. Daarom is de eis 
van de maximale openingskracht van 100N gesteld, zodat een gemiddelde mens de deur open krijgt.  
Opmerking 1: We zijn dan ook nog niet klaar. Er is een eerste aanzet gemaakt voor dynamische eisen, deze dienen te 
worden aangescherpt. Eisen stellen aan dynamisch gedrag gebeurt pas, als blijkt dat het nodig is. Eerst moet worden 
onderzocht hoe erg het is dat een deur tijdelijk wat moeilijker open gaat. 
Opmerking 2: Hier ligt ook een rol voor het Bevoegd Gezag. Misschien is het handig om bij deze eisen een disclaimer 
te plaatsen. Anders wordt het voor het bevoegd gezag lastig om te controleren. 
 
Vraag: Hoe kunnen we op basis van de voorgestelde dynamische eisen een uitvoerbaar systeem maken; een tunnel 
met middentunnel, middentunnelkanaal met compartimenten/dwarsverbindingen? 
Antwoord: Wil je een gecompartimenteerd middentunnelkanaal of dwarsverbinding rookvrij houden, dienen deze 
ruimten behoorlijk te worden opgepompt. Dit is goed uitvoerbaar, maar niet altijd makkelijker. Tevens vindt er een 
verandering in het vluchtscenario plaats: nu direct vanuit de calamiteitenbuis naar de veilige ruimte, dan moet je in 
een sluis (compartiment/dwarsverbinding), meestal met een beperkte buffercapaciteit. De mechanische oplossing 
komt goed uit de bus. In oude tunnels dienen de overdrukkleppen wel onderhouden te worden, de klep heeft bij 
goed onderhoud in principe een betrouwbaarheid van 100%.  
Opmerking: Er zijn tunnels zonder overdrukventilatie, door met de tunnelventilatoren de druk in beide buizen op te 
voeren en af te stemmen, realiseer je in feite een getrapt drukprofiel tussen de buizen. Dit betreft evenwel 
(boor)tunnels met uitsluitend dwarsverbindingen (voorbeeld: Hubertustunnel, Sluiskil tunnel). 

 
Vraag: Wordt er nog gedacht aan het opstellen van nieuwe eisen ten aanzien van de validatiemethoden? 
Antwoord: Er is al gesuggereerd hoe dat wordt beoordeeld. De verificatiemethode wordt samen met de dynamische 
eisen ontwikkeld. 
 
Vraag: Op welke wijze is het dynamisch gedrag gesimuleerd?  
Antwoord: Dit is gesimuleerd met een knooppuntenmodel (NIET dat van RWS/Peutz!).  
Gezien de benodigde rekenkracht om het model dynamisch te laten verlopen is dit een uitdaging. Ook was er veel 
discussie over wanneer nu de stationaire toestand was bereikt. Met als conclusie, we zijn er nog niet aan toe om 
dynamisch gedrag in het meetprogramma mee te nemen. Stationaire toestanden zijn al uitdaging genoeg.  
Het is belangrijk dat we naar gerealiseerde tunnels blijven kijken of het toepasbaar is.  
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Vraag: Hoe verhouden de voorgestelde tijden zich tot de praktijkmetingen? Voorzie je problemen bij het maken van 
nieuwe rekensystemen om de grenswaarde te meten? 
Antwoord: De voorgestelde tijden zijn redelijkerwijs toepasbaar, maar het geheel van het voorschrijven in LTS van 
dynamisch gedrag zal een uitdaging zijn, waarbij we denken aan: 

 EN12101-6: Na een toestandsverandering moet de overdrukinstallatie binnen 3 seconden minimaal 90% van het 
nieuwe benodigde luchtdebiet leveren (reactiesnelheid). 

 Binnen X seconden om tot gewenste situatie komen. 

 Stabiel in hoeveel seconden? 
 
Vraag: Wat kan het KPT hierin betekenen? 
Antwoord: Het platform organiseert deze themabijeenkomsten om kennis te delen, maar moet zich houden aan de 
richtlijn van het Ministerie, dat kennisontwikkeling aan andere partijen moet worden overgelaten. Het KPT zal in 
geval van kennisontwikkeling contact opnemen met de opdrachtgevers, brancheorganisaties en andere 
kennisinstituten zoals het COB, IFV e.d.. Uiteraard zal het KPT via kennisdeling er alles aan doen om een en ander in 
beweging te houden. 

 
7. Conclusies en vervolg 

De presentaties en het verslag met de gestelde vragen, worden na de tweede bijeenkomst op de website geplaatst.  
Aan de voorgestelde SMART BSTTI-eisen (presentatie Paul Jansen) zal een disclaimer worden toegevoegd. 
De rekentool met voorbeelden uit de presentatie van Jur van Oerle worden niet verstrekt, deze kunnen worden 
opgevraagd bij RWS. 
 
De bijeenkomsten waren erg positief en hebben bijgedragen aan meer kennis en wederzijds begrip, over waar we nu 
staan. Maar we zijn er nog niet: 

 De rekentool moet nog (meer) met de praktijk worden getoetst.  

 Er zijn nog geen eisen voor dynamisch gedrag vastgesteld/opgenomen in de wet/standaarden. 
 

Conclusie: de rekentool gebaseerd op het knooppunten-model is een verificatietool van de stationaire fases van de 
overdrukventilatie (met name in de ontwerpfase). De juiste werking van het overdruksysteem dient nog altijd in de 
praktijk door metingen en waarnemingen te worden gevalideerd.  
 
Verder merkt Leen op dat het KPT er is voor de deelnemers en vraagt interessante onderwerpen voor nieuwe 
themasessies aan te melden, via het secretariaat of via één van de leden.  

 
8. Sluiting 
 De aanwezigen en de sprekers worden bedankt voor hun inbreng. De sprekers ontvangen een presentje. 


