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Eigenschappen 
metrostation Blaak

Bouwkundige kenmerken 

• Metrostation is geopend in 1982

• Metrostation ligt boven het treinstation

• Geïntegreerde tramhalte Blaak

• Relatief smal gebouw, geen centrale hal

• Station bestaat uit 2 niveaus:

• Entreeniveau op maaiveld

• Perronniveau met 1 kantperron en 2 middenperrons

• Perrons worden gescheiden door een muur met enkele 
openingen

Gebruik:

• Het is een overstapstap station van metro naar trein, metro 
naar tram en de stad in

• 15.000 in- en 15. 800 uitstappers per werkdag



Metrostation 
Blaak













Integraal Plan Brandbeveiliging

In 2013 is Integraal plan Brandbeveiliging Metrostations Rotterdam
(G-IPB+M) vastgesteld door de VRR, BWT en de RET

Onderliggend wordt per metrostation een Tunnelveiligheidsplan 
opgesteld voor de vergunningsaanvraag

Per metrostation wordt een pakket van maatregelen ontworpen op 
basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel

Dat resulteert in samenwerkingen, grootschalige verbouwingen, aanleg 
van brandveiligheidssystemen en ontwikkelen van trainingen en 
processen



TVP maatregelen 

Bouwkundig:

- Aanpassingen aan gebouwen: extra nooduitgangen en vluchtroutes

- Verwijderen obstakels in vluchtroutes

- Aanbrengen van brandwerende puien t.b.v. compartimentering

Installaties:

- BMI, plaatsbepaling, aansturen van installaties in stations: liften, roltrappen, pompen, deuren, etc.

- RWA, Rookgordijnen

- OAI

- Bestaande installaties worden aangepast

Organisatie:

- Opleiding, e-learning, ontwikkeling training DLET 

Materieel:

- Brandlast is minimaal. Voertuigen worden steeds brandveiliger gebouwd



TVP Blaak

Ongunstige kenmerken 

brandveiligheidsconcept:

- Lage plafonds

- Open trappen van perron naar hal





Brandveiligheidsconcept Blaak



Lager NS Naar hal op straat

Naar hal op straat Naar hal op straat

Middenperron Naar hal op straat

Lager NS

Naar hal op straatNaar hal op straat

Kantperron

1800 mensen

1350 mensen

lift

Vaste trappen en uitgangen

nooduitgang

Brandlocatie 1

Brandlocatie 3
Brandlocatie 2



Brandveiligheidsconcept 
Blaak

Bouwkundig:

- Het creëren van rookbuffers 

- Nieuwe luchtschacht 
Groenendaal 8 gaten á 125cm!

- Nieuwe nooduitgang: service 
ingang omgebouwd tot 
nooduitgang

- Glazen brandwerende puien bij 
trappen

- Alle te bouwen technische 
ruimten 60 min wbdbo



Hier foto’s groenendaal



Nieuwe
nood-
uitgang







Brandveiligheidsconcept 
Blaak

Installaties: 

- Het creëren van een ventilatieregime met een 
omkeerbaar pull-push voorziening

- Plaatsbepalende detectie van brand in de metrosporen 

- Aanpassen van bestaande installaties, zoals BMS, 
C2000, de OAI en camerabewaking bij de 
nooduitgangen. 

- BMI 

- RWA 

- OAI, in 2 talen

- Vluchtroute signalering uitgebreid



RWA



Brandveiligheidsconcept Blaak

Organisatie:



Groenendaal: nieuwe 
schacht

Voertuig met brand halteert in het station

Hittelint bepaalt locatie voertuig 

Na 120 sec start RWA op

Brand

Voertuig + perron 1800 personen in c.a. 
4’00” min ontruimd 

Na c.a. 8 min is brandweer ter plaatse

TTI zorgen voor een begaanbare vluchtweg
- Zichtlengte > 10 meter
- Temperatuur < 500C
- Warmtestraling < 2,0 kW/m2

TTI zorgen voor repressiemogelijkheden
- Zichtlengte > 7 meter
- Temperatuur < 1000C
- Warmtestraling < 5,0 kW/m2



Veiligheids-
beschouwing
Blaak

Voldoende 
vluchttijd



Interface Blaak



Rookscheiding open doorgangen naar Metro?

Open doorgang ter plaatse van 
perrontrap

Open doorgang ter plaatse van 
Zuidhal



Vluchtroutes

Korte routes weg van het perron

Welke kant vluchten mensen op?



Interface trein - metro
Raakvlak Huidige situatie Gewenste situatie

Vluchtroutes over elkaars terrein Niet afgestemd Wel afgestemd (BIO)

Alarmering Niet afgestemd Afgestemd, vastgelegd in procedures

BMI Geen koppeling Geen koppeling (nodig)

OAI Niet afgestemd Testen OAI’s

Verbindingen middenperron Open, geen buffers, roldeur RET Onderzoek impact brand ProRail op 
RET

Doorgang zuidperron Oude branddeuren, niet gunstig RET Nieuwe deuren









Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel

35

Uitdagingen bij beoordeling mogelijkheid tot veilig vluchten bij 
brand 

• ALARP evaluatie: Welke maatregelen zijn gezien het risico 
proportioneel?

• Stakeholders:  Hoe betrek je stakeholders bij afwegingen 
over maatregelen?
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