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Hoezo ik?

• VBP’s Leidsche Rijntunnel, Stadsbaantunnel, 
Vlaketunnel/Dampoortaquaduct
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Hoezo ik?

• VBP’s Leidsche Rijntunnel, Stadsbaantunnel, 
Vlaketunnel/Dampoortaquaduct

• Rol in openstellingsprojecten Leidsche Rijntunnel en 
Stadsbaantunnel, bij LRT onder andere 
incidentbestrijdingsplan (vanuit de VRU) geschreven

• (Meer: LinkedIn of www.pietpeeters.nl)

http://www.pietpeeters.nl/
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Hoezo ik?

• VBP’s Leidsche Rijntunnel, Stadsbaantunnel, 
Vlaketunnel/Dampoortaquaduct

• Rol in openstellingsprojecten Leidsche Rijntunnel en 
Stadsbaantunnel, bij LRT onder andere 
incidentbestrijdingsplan (vanuit de VRU) geschreven

• (Meer: LinkedIn of www.pietpeeters.nl)
• Raakvlak inhoudelijke kennis en taal, met één been in 

het schrijven, met het andere in operationele settings

http://www.pietpeeters.nl/
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Focus: het calamiteitenbestrijdingsplan

• Tunnelbeheerder en hulpdiensten komen elkaar in een 
plan tegen
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Focus: het calamiteitenbestrijdingsplan

• Tunnelbeheerder en hulpdiensten komen elkaar in een 
plan tegen

• Welke bruggen moet je slaan?
• Voor welke verhalen heb je een tolk nodig?
• Wanneer bak je een appeltaart, wanneer een hartige 

taart?
• Hoe?
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Focus: het calamiteitenbestrijdingsplan

• Tunnelbeheerder en hulpdiensten komen elkaar in een 
plan tegen

• Welke bruggen moet je slaan?
• Voor welke verhalen heb je een tolk nodig?
• Wanneer bak je een appeltaart, wanneer een hartige 

taart?
• Hoe?

Er komen ook open deuren voorbij. Maar die deuren staan in 
de praktijk soms maar half open.
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Wat is het CBP?
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Wat wil het CBP?



10

De twee werelden van het CBP

De wereld van de tunnelbeheerder

• CBP = §2.4.2 VBP
• Format/document met hindernissen
• Uitvoerenden niet van de regio 

(tunnelbeheerder), maar van VWM
• Trefwoorden: veiligheid tunnelgebruikers, 

terug naar normaal, doorstroming herstellen
• Iedereen kijkt mee
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De twee werelden van het CBP

De wereld van de hulpdiensten

• Incidentbestrijdingsplan tunnels (IBP) of variant
• Uitvoerenden komen uit verschillende organisaties:
❖ Operationele hoofdstructuur veiligheidsregio
❖ Brandweer
❖ GHOR
❖ Politie
❖ RAV
❖ GMK
❖ Gemeentelijke bevolkingszorg

• Trefwoorden: redden, stabiliseren, gevaar wegnemen
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Wat helpt niet mee

• Naam CBP: afhandelen voorvallen, onverwachte voorvallen
• 15 Van de 19 op instructiekaart, rest bij Overige situaties
• UPP-indeling: 5 calamiteiten, 2 op de instructiekaart
• Brand en GS is één UPP, op instructiekaart gesplitst
• Ernstige aanrijding of aanrijding letsel: kost tijd
• Ernstige aanrijding: calamiteitenbedrijf niet optimaal
• Hulpdiensten komen nooit in een tunnel (te veilig)
• Specifieke omstandigheden (knop CADO)
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Wat helpt wel mee?

• We willen allemaal hetzelfde:
❖ Voor mensen zorgen die ons nodig hebben
❖ Onveiligheid wegnemen
❖ Terug naar normaal, tunnel in gebruik, 

grote blij
• Het gaat ergens over, wat je vandaag 

bedenkt, gebeurt morgen
• Veel aandacht voor tunnelveiligheid, 

geruggesteund door wet
• Operationele mensen, fijn om mee te werken, 

pragmatisch en oplossingsgericht
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Wat helpt wel mee?

• We willen allemaal hetzelfde:
❖ Voor mensen zorgen die ons nodig hebben
❖ Onveiligheid wegnemen
❖ Terug naar normaal, tunnel in gebruik, 

grote blij
• Het gaat ergens over, wat je vandaag 

bedenkt, gebeurt morgen
• Veel aandacht voor tunnelveiligheid, 

geruggesteund door wet
• Operationele mensen, fijn om mee te werken, 

pragmatisch en oplossingsgericht
• (Maar die moeten wel aan tafel zitten)



Oplossingen: hoe?
(het werd tijd)
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Hoe (1): zoek elkaar op

• Workshops. Geef het de tijd die het nodig heeft
• Nodig iedereen uit. Ook een (C)WVL, OVD-RWS, 

GMK, RAV, bevolkingszorg (etc.)
• Maquette: speel elke denkbare situatie bij het 

aanrijden na
• Doorloop de scenario’s, ook de afgevallen koelkast
• Wanneer heb je elkaar nodig?
• Veiligheid, logica, eenvoud, operationeel uitvoerbaar 
• Let op elkaars belangen
• Appeltaart en hartige taart: doorstroming, 

camerabeelden



17

Hoe (2): sla bruggen

• Tussen initiële maatregel (WVL) en 
bereikbaarheid voorval (hulpdiensten):
❖ Is voorval bereikbaar en wegrijdbaar?
❖ Gevaar?
❖ Typering en aanrijden is 95%

• Tussen belangen: WVL weet wat brandweer is, 
hulpdiensten niet altijd gevoel voor belang 
doorstroming

• Tussen aanbod en vraag: wat kan tunnel 
bieden, wat hebben hulpdiensten nodig
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Hoe (3): vertaal en tolk

• Calamiteit, incident, voorval, verstoring?
• Calamiteitenbedrijf en evacuatiebedrijf
• Vóór en voorbij
• Incidentbuis, ondersteunende buis, veilige buis, niet-incidentbuis?
• Bevelvoerder, WIS, hoogst leidinggevende
• ‘Beelden delen’
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Hoe (4): operationeel CBP

• Geen generieke tekst
• Vanuit de gebruiker geschreven
• Leesbaar, bruikbaar, hanteerbaar (teken!)
• Contactmomenten, coördinatie, taakverdeling
❖ Delen camerabeelden
❖ Vrijgeven buis of tunnel
❖ Terugschakelen ventilatie
❖ Uitschakelen geluidsbakens
❖ Check MTK
❖ Overdracht incidentlocatie



20

Instructiekaarten

• Met bediener voor ogen
• Operationele situatie
• Overzichtelijk en 

hanteerbaar
• SBT: ook kaarten voor 

overige situaties
• In gewone taal 

(beginmaatregelen en 
vervolgmaatregelen)

• Los te printen
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Hoe (5):

Bak die taart!
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Hoe (5):

Bak die taart!


