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Rap.nr . T M-02-C034  T NO T echnische Menskunde 
 S oes terberg 
 
 
Gedr ag van aut omobil is t en bij  evacuat ie van een t unnel 
 
dr . L.C. Boer  
 
S AMENVAT T I NG 

Vr aags t ell ing:  De vei l igheids fi losofie voor  tunnels  voor  het wegverkeer  gaat uit 
van zelfredzaamheid en weggebruiker s  die de vluchtvoorz ieningen adequaat 
benutten. De Bouwdiens t van Ri j kswaters taat, S teunpunt T unnelvei l igheid, gaf T NO 
opdracht te onderzoeken of de vluchtvoorz ieningen wel voldoende z i j n afges temd 
op het gedrag van weggebruiker s . 
W er kw ij z e:  Vier  velds tudies  vonden plaats . S tudie 1:  per  enquête gaven 115 
automobil is ten aan wat ze dachten te doen bij  een ramp in een tunnel. I n S tudie 2 
demons treerden in totaal 69 weggebruiker s  in een tunnel individueel hun gedrag bi j  
een ingebeelde ramp. I n S tudie 3 s topten automobil is ten groepsgewij s  in een 
tunnel achter  een rokende vrachtauto. Het gedrag van in totaal negen groepen van 
50 kwam op video. I n S tudie 4 kregen 99 deelnemers  de opdracht z ich te voet in 
vei l igheid te brengen met de tunnel in dichte rook. S oms waren er  geluidsbakens  
boven de vluchtdeuren. 
R es ult at en:  S tudie 1 l iet z ien dat de mees ten over  de r i j baan dachten te 
evacueren. Eenmaal in de tunnel (S tudie 2) bleek s lechts  een kwart over  de r i j baan 
te evacueren;  de res t nam de vluchtdeur . I n het middenkanaal achter  de vluchtdeur  
wis t men niet goed hoe nu verder . Pass iviteit overheers te S tudie 3. Men bleef in de 
auto z itten, zelfs  als  de eers te 10 auto’s  vol ledig in de rook kwamen te s taan. I n 
s lechts  één van de proeven kwam spontaan een evacuatie op gang. Deze verzandde 
uiteindel i j k in praatgroepj es . Aanwij z ingen van het bevoegd gezag “explos iegevaar” 
of “tunnel ver laten” brachten alti j d de evacuatie op gang. Waren eenmaal enkelen 
door  de vluchtdeur , dan volgde de res t. De deuren waren de bottleneck  van de 
vluchtweg maar  echte ops toppingen werden (net) niet gecons tateerd. B i j  S tudie 4, 
rook, mis ten de meesten de deuren. Geluidsbakens  hielpen alleen met de ins tructie 
“er  z i j n geluidsbakens  boven de vluchtdeuren”. 
Conclus ies  en aanbevelingen (voor  de vol ledige l i j s t z ie einde rapport):  
• De pas s iviteit van weggebruiker s  is  te overwinnen met een oproep van de 

tunneloperator  en/of van tevoren gegeven ins tructies  wat te doen bij  tunnelbrand.  
Deze ins tructies  kunnen deel uitmaken van de r ijopleiding. 

• Weggebruiker s  die alleen of in de rook s taan, lopen gerede kans  de vluchtdeuren te 
mis s en. Betere mar ker ing van de vluchtdeuren wordt aanbevolen, ook met auditieve 
middelen voor  evacueren in rook. 

• Aanbevolen wordt te k ij ken naar  mogelij ke ops topping voor  de vluchtdeur .  

• Aanbevolen wordt beleids matig te bepalen hoe men de auto moet achter laten 
(afs luiten, lichten aan?) en de r ichtli j nen in deze bekend te maken. 

• De bewegwij zer ing in het middenkanaal moet duidelij k maken wat evacués  moeten 
doen. 

• Modelmatige bes chr ij ving van evacuaties  is  te optimis tisch als  geen rekening 
gehouden wordt met het hier  geconstateerde gedrag van evacués . 
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• Enkele beleids punten inzake evacuatie van wegverkeer s tunnels  moeten helder  
worden om daarop vervolgens  zowel voorz ieningen als  opleiding en training van de 
tunneloperator s  af te s temmen. 

Rep.No. T M-02-C034 T NO Human Factor s  
 S oes terberg, T he Nether lands  
 
 
 
 
B ehaviour  of  dr iver s  w hen es caping f r om a t unnel 
 
L.C. Boer  
 
S UMMARY 

P ur pos e:  T he safety phi losophy concerning road tunnels  assumes  self- rescue and 
adequate use of the escape provis ions . T he Dutch Civi l Engineer ing Divis ion of the 
Department of Publ ic Works  and Water  Management, Centre for  T unnel S afety, 
commiss ioned T NO to s tudy whether  the behaviour  of dr ivers  (evacuees) is  tuned 
adequately with cur rent evacuation provis ions . 
Met hods :  Four  field s tudies  were done. S tudy 1:  in a questionnaire 115 dr iver s  
indicated what they thought they would do when involved in a disas ter  in a tunnel. 
I n S tudy 2, 69 others  demons trated individual ly their  emergency behaviour  in a 
tunnel. I n S tudy 3, groups  of dr iver s  came to a s tandsti l l  behind a truck releas ing 
smoke. T he behaviour  of a total of nine groups  of about 50 dr iver s  was  recorded on 
video. I n S tudy 4, 99 par ticipants  were ins tructed to walk to refuge with dense 
smoke in the tunnel, sometimes  with sound beacons  above the ex it doors . 
R es ult s :  S tudy 1 revealed that mos t dr iver s  prefer red to evacuate by road. Once in 
the tunnel (S tudy 2) only 25%  evacuated by road;  the others  prefer red the ex it 
doors . I n the escape channel behind the ex it door , evacuees  were unsure what to 
do. Pass ivity dominated S tudy 3. Dr iver s  s tayed in their  cars ,  even when smoke 
obscured the fi r s t 10 cars . S pontaneous  evacuation was  seen in only one tes t, but 
eventual ly, this  ended in loiter ing on the road. Official ins tructions  “explos ion 
danger” or  “leave the tunnel please” s tar ted (or  res tar ted) the evacua tion in all  
tr ials . With only a few pass ing through the ex it doors , others  fol lowed. T he ex it 
doors  were the bottlenecks  of the escape ways  but congestion was  not observed. 
Many mis sed the ex it door  in S tudy 4, smoke. S ound beacons  were effective only 
with the ins truction “there are sound beacons  above the ex it doors”.  
Conclus ions  (see end of repor t for  the ful l l i s t):  
• Dr iver  pass ivity can be overcome with an announcement of the tunnel operator  

or  with proper  dr iver  knowledge what to do in tunnel fires . T his  knowledge can 
be included in dr iver  training.  

• When alone or  in smoke, dr iver s  are at r is k mis s ing the ex it doors . I mproved 
door  marking is  recommended, also with auditory means  for  evacuating in 
smoke. 

• I t i s  recommended to check for  congestion in front of the ex it doors . 
• I t i s  recommended to formulate official guidelines  how to leave the car  (locked, 

l ights  on?), and to make these guidel ines  known. 
• T he s igns  in the escape channel should make clear  what evacuees  are supposed 

to do. 
• Evacuation models  are overoptimis tic i f not accounting for  the behaviours  of 

evacuees  observed in the cur rent s tudies . 
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• S ome details  of the official  pol icy concerning the evacuation of road tunnels  
should be specified and then be used to adapt both the evacuation provis ions  
and training and education of tunnel operators .  
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1 I NLEI DI NG 

T unnels  voor  het wegverkeer  brengen r is ico met z ich mee. Vooral hitte, 
rook, giftige dampen en explos ies  geven in tunnels  veel meer  gevaar  dan op 
de open weg. I n het ver leden was  daar  minder  aandacht voor . Z o werden 
geen vluchtwegen voorzien bij  de eers te tunnel van Neder land, de 
Maastunnel in Rotterdam-Centrum. Wat daar  momenteel als  vluchtweg 
wordt aangemerkt was  in feite een pad voor  oom agent. T egenwoordig is , 
waar  het grotere obj ecten betreft, tunnelbouw zonder  vluchtwegen 
ondenkbaar. 
 
Na een brand in de Vels er tunnel in 1978 en het bes luit tunnels  open te 
s tellen voor  het vervoer  van bepaalde brandgevaar lij ke vloeis toffen heeft 
Rij kswater s taat in over leg met de brandweer  r ichtlij nen voor  wegtunnels  
opges teld. Deze worden s inds  1981 gehanteerd en s taan bekend als  de 
WUT - r ichtlij nen (Werkgroep Uitrus ting T unnels ). Een volgende ontwikkeling 
lij kt te liggen in de tweede helft van de negentiger  j aren bij  de discuss ie 
over  het veiligheids niveau van de nieuw ontworpen Westers cheldetunnel 
(Worm, 2002). “De s telling rees , dat een beschouwing over  kansen dan wel 
iets  mag zeggen over  het te verwachten veiligheids niveau, maar  geen enkel 
uits luitsel geeft over  wat er  nu echt gebeur t, res p. moet gebeuren, wanneer  
z ich daadwerkelij k een calamiteit voordoet.” I nmiddels  is  een kaderwet 
tunnelveiligheid in z icht. 
 
Preventieve maatregelen beperken het r is ico zoveel mogelij k. Z o hebben 
bij na alle tunnels  in Neder land ges cheiden buizen voor  de twee r ij r ichtingen. 
Frontale bots ingen zij n daardoor  uiter s t onwaarschij nlij k. En mocht z ich toch 
een ramp voordoen, dan zij n vluchtvoorzieningen in de tunnel ingebouwd;  
bovendien is  nagedacht over  de hulpver lening. Belangr ij k in de 
vluchtvoorzieningen zij n de deuren langs  de wand. I n z inktunnels  geven die 
toegang tot een middenkanaal—een vluchtgang die beschermd is  tegen 
hitte en rook. Of, in geboorde tunnels  zoals  die onder  de Wes ter schelde, tot 
een dwarsverbinding naar  de parallelbuis . Achter  de vluchtdeuren is  men 
veilig. Verder  houdt het pr incipe van zelfredzaamheid in dat weggebruikers  
de vluchtvoorzieningen ook goed zullen moeten gebruiken. Ook hier  is  weer  
zeer  de vraag wat er  nu echt gebeurt wanneer  z ich een calamiteit voordoet. 
I s  het gedrag van weggebruiker s  die onverwacht bij  een incident betrokken 
raken wel zelfredzaam? 
 
Evacuaties  en evacuatieberekeningen nemen gemaks halve aan van wel. I n 
evacuatiemodellen laten weggebruiker s  onverwij ld hun voer tuig s taan, 
lopen ordelij k naar  de vluchtdeuren en verdwij nen in het middenkanaal. 
Werkelij ke rampen laten wat anders  z ien:  weggebruiker s  die nieuwsgier ig 
naar  de brand s taan te kij ken, of die z ich in de auto ver schansen en te lang 
blij ven zitten (S t.Gotthardtunnel, 2001). S tudies  uit de scheepvaar t laten 
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mensen zien die liever  de gang verderop nemen en de vluchtdeuren voorbij  
lopen (Boer , 2001;  Boer  & Vredeveldt, 1999a,b). K loppen r is icos chattingen 
dan nog wel. Er  is  veel onderzoek gedaan naar  probabilis tische en 
determinis tische schattingen van r is ico maar  gegevens  over  het 
daadwerkelij ke gedrag in reële omgevingen zij n s chaars . De Bouwdiens t van 
Rij kswater s taat, S teunpunt T unnelveiligheid, heeft daarom T NO gevraagd te 
onderzoeken hoe automobilis ten-weggebruiker s  reageren op een 
(geëns ceneerde) ramp in een tunnel, en of de evacuatievoorzieningen 
daarop beter  afges temd moeten worden. 
 
Daarmee is  het algemene doel van het onderzoek geschets t:  af s t emming 
van de vlucht voor z ien ingen op het  gedr ag van de w eggebr uiker s  bij  
een r amp. Dit werd gedaan door  het gedrag van weggebruikers  bij  een in 
scène gezette ramp vas t te leggen. Een dergelij k onderzoek moet niet 
verward worden met een calamiteitenoefening waar hulpver leners  oefenen 
met autowrakken en lotus s lachtoffer s . Daar  ligt het accent op de 
hulpver lenende diens ten, hun s ituatiebesef, effectiviteit,  communicatie en 
coördinatie—niet op het gedrag van de weggebruikers . Een 
calamiteitenoefening verdraagt z ich s lecht met een gedragsonderzoek 
omdat de hulptroepen s turend en dir igerend optreden zodat niet meer  te 
achterhalen is  wat de weggebruikers  uit z ichzelf zouden hebben gedaan. En 
toch is  wat de weggebruiker s  uit z ichzelf zouden doen belangr ij k, j uis t in de 
eers te momenten van de ramp als  de hulptroepen nog niet gealarmeerd, 
laat s taan aanwezig z ij n. Z ullen de weggebruiker s  (effectief) gebruik maken 
van de vluchtvoorzieningen, zoals  van hen verwacht wordt in o.a. analyses? 
 
Gedragsonderzoek is  geen doel op zich. Het gaat er  niet om te kij ken hoe 
s lecht of goed het gaat maar  (als  dat nodig is ) de s ituatie verbeteren met 
goede afs temming tus sen gedrag enerzij ds  en evacuatievoorzieningen 
anderzij ds . Aldus  kr ij gt het beginsel van zelfredzaamheid meer  en beter  
ges talte. Afs temming van gedrag op de evacuatievoorzieningen wordt 
bereikt met desbetreffende informatie in de r ij opleiding en/of via een 
publiekscampagne ver spreid. De weggebruiker  kr ij gt dan te horen hoe men 
zich moet gedragen. De kos ten van zo’n campagne zij n hoog. 
Gedragsonderzoek laat z ien op welke punten verbeter ing nodig is  en wat de 
baten van de campagne zullen zij n. 
 
Afs temming van de evacuatievoorzieningen op het gedrag van de 
weggebruiker  wordt ook bereikt met vluchtdeuren die door  hun uits traling 
mensen als  het ware aanzuigen. Het op de pass agiersvaar t ger ichte 
Europese proj ect MEPdes ign, evacuatie van schepen, is  van deze 
benader ing een voorbeeld. Met speciale marker ing nam vr ij wel iedereen de 
vluchtdeur  die eerder  nog door  30%  van de mensen gemis t werd (Boer , 
2001;  Boer  & Vredeveldt, 1999a,b). B ij  dichte rook kunnen geluidsbakens  
gebruikt worden om mensen aan te lokken. 
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Het huidige onderzoek is  onderdeel van een groter  geheel waarvan ook de 
brandproeven en een beperkte calamiteitenoefening deel uitmaken. B ij  de 
brandproeven is  nagegaan hoe rook z ich door  de tunnel ver spreidt, hoe snel 
mensen het z icht ver liezen, en wat met geforceerde ventilatie te bereiken 
is . T NO Bouw heeft deze proeven in november 2001 uitgevoerd. Een 
belangr ij ke les  daaruit is  “blij f achter  de brand” (bovens trooms). De rook 
verplaats t z ich namelij k in de r ij r ichting, en achter  de brand (bovens trooms) 
maakt men grote kans  vr ij  van rook te blij ven. Daarbij  werd ook de 
zichtbaarheid van de vluchtdeuren getes t na marker ing van de kozij nen. De 
calamiteitenoefening is  gehouden op 13 apr il 2002. Over  deze onderdelen 
wordt separaat gerapporteerd. 
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1 .1  Onder zoeks opzet  

Bij  in totaal vier  s tudies  werd het gedrag van weggebruiker s  bij  een 
tunnelramp onderzocht:  een enquête en dr ie gedragss tudies  (aangekondigd 
door  Boer , 2001a). De enquête, S tudie 1, peilde bij  115 weggebruiker s  wat 
ze weten van noodvoorzieningen en hoe ze bij  nood denken te handelen. De 
resultaten werden eerder  gerapporteerd door  Krul & Boer  (2002). Hun 
antwoorden zij n theor ie. 
 
Op de theor ie volgt de praktij k:  S tudie 2—gedrags onderzoek in een tunnel. 
Weggebruiker s  s topten achter  een hekj e dat een brandende vrachtauto 
moes t voors tellen en lieten zien hoe ze zouden handelen. Er  werden 69 
personen getes t, s teeds  individueel;  groepsprocess en speelden geen rol.  
 
S tudie 3 bracht groepsgedrag in beeld. Dit keer  blokkeerde een echte 
vrachtauto met rookontwikkeling de r ij banen. Een groep van ongeveer  50 
automobilis ten reed de tunnel in onder  het voorwends el “kennismaken”.  
Daarna zouden—zo werd ver teld—andere r itten volgen waarbij  T NO het 
r ij gedrag zou meten. Al op de eers te r it werden de deelnemers  
geconfronteerd met een langzaam r ij dende vrachtauto die na ver loop van 
tij d dwars  over  de weg s topte en begon rook uit te braken. Een ander  teken 
van onraad was  een gas lucht. Negen groepen deelnemers  deden mee, in 
totaal 422 personen. 
 
Deze s tudie had een balans  nodig tus sen de wens  van een zo echt mogelij ke 
s ituatie en de wens  deelnemers  fatsoenlij k te behandelen. Een 
gebalanceerde onderzoeksopzet werd voorgelegd aan de medis ch-ethische 
toets ings commis s ie (MET C) van T NO die oordeelde dat het onderzoek niet 
viel onder  de wet op het medisch-wetenschappelij k onderzoek (WMO). Op 
aanraden van de MET C werd rekening gehouden met deelnemers  die de 
ramp toch voor  echt houdend zichzelf en anderen in gevaar  zouden kunnen 
brengen en deelnemers  die, reeds  getraumatiseerd door  hun ver leden, 
psychisch totaal ontredderd van de proef zouden wegr ij den. 
 
S tudie 4 ging over  evacueren in dichte rook. De vraag was  of weggebruiker s  
bij  beperkt z icht de vluchtdeuren nog kunnen vinden. I n deze laats te s tudie 
waren er  als  hulpmiddel geluidsbakens  boven de deuren. I n totaal werden 
99 personen individueel getes t. 
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2 S T UDI E 1:  VEI LI GHEI DS -  EN EVACUAT I EBES EF 

Wat denkt de gemiddelde tunnelgebruiker  te doen in geval van een incident 
of ramp in de tunnel? Om daar achter  te komen werd een enquête 
gehouden op een benzines tation vlak voor  de Westelij ke ingang van de 
tunnel onder  de Noord. Wie van het benzines tation wegreed ging meteen de 
tunnel in (z ie Fig. 1). 
 

 
Fig. 1  T unnel onder  de Noord gezien vanaf de Westz i j de, september  2001. 
Boven de hulppos ten witte bordj es ;  boven de vluchtdeuren groene bordj es . 
(De eers te vluchtdeur  z it l inks , onder  het derde bordj e van l inks ;  de 
vluchtdeuren z i j n vr i j wel onz ichtbaar .) 

 
2 .1  Met hode 

Deelnemers  
127 Bes tuurders  van pers onenauto’s  met Neder lands  kenteken die s topten 
om te tanken, werden benaderd1. Acht personen hadden geen tij d;  vier  
bleken geen Neder lands  te spreken. De over ige 115 deden mee. 
 
Plaats , tijd, aankleding 
De enquête werd afgenomen op ver schillende werkdagen in oktober  2001, 
s teeds  tus sen 10: 00 en 15: 30 uur  op het benzines tation Ridderkerk, langs  
de A15, Rotterdam r ichting Gor inchem, net voor  de tunnel onder  de Noord. 
De onderzoeker  droeg een rood ves tj e om herkenbaar  te z ij n als  
“personeel”.  

                                                 
1 Achteraf geschat werden hooguit vijf automobilisten overgeslagen vanwege een buitenlands kenteken. 
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Enquête 
De enquête bes tond uit een ges tructureerde lij s t met als  openingsvraag “Als  
u in de tunnel in een file s taat en er  blij kt een tankauto in brand te s taan, 
wat doet u dan”. Het antwoord werd op de lij s t aangekruis t of 
opgeschreven. Afhankelij k van het antwoord werd een volgende vraag uit 
de lij s t geselecteerd, bij voorbeeld “hoe zou u dat doen” als  het an twoord 
“vluchten” was . Op het eind werd genoteerd hoe vaak men do or  de tunnel 
kwam en leeftij d en ges lacht. B ij lage A geeft de hele ges tructureerde lij s t 
met vragen. 
 
Procedure 
Weggebruiker s  werden benaderd met de vraag om medewerking. 
Naderhand ontvingen ze een waardebon te bes teden bij  het tanks tation. 
 
2 .2  R es ultaten 

T yper ing deelnemers  
De meeste deelnemers  (83% ) waren mannen. Leeftij den boven de 60 j aar  
kwamen weinig voor . Afgezien daarvan waren de leeftij den uniform 
verdeeld over  de categor ieën 18–30, 31–40 en 41–60 j aar . Figuur  2 geeft 
de hoofdkenmerken van de ondervraagde pers onen. 
De meesten kwamen dagelij ks  door  de tunnel (53% );  30%  passeerde 2, 3 
of 4 keer  per  week;  12%  eens  per  week;  en s lechts  5%  minder  dan eens  
per  week. 
 

 
Fig. 2  Deelnemers  aan de enquête kor t getypeerd. 
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Eers te gedrag bij  brand 
De eers te enquêtevraag luidde:  Als  u in de tunnel in een fi le s taat en er  
bli j kt een tankauto in brand te s taan, wat doet u dan? De meeste 
ondervraagden gaven één antwoord;  dr ie personen gaven een tweede 
antwoord. T abel 1 geeft een overzicht. 
 
T abel 1  “Wat zou u doen als  u in een tunnel in een file terechtkomt en er  
s taat een tankauto in brand” (115 deelnemers ;  het 95%  
betrouwbaarheids interval geeft de grenzen aan van het resultaat bij  
herhaling van de enquête). 
 

act ie 
per cent age 

( en 9 5%  
int er val)  

proberen te vluchten 81 (77–89) 
snel er langs  proberen te gaan 1 (0–4) 
in auto blij ven / wachten op aanwij zingen / wachten op brandweer 6 (3–11) 
proberen te helpen / te blussen 4 (2–4) 
alarmnummer bellen 5 (2– -9) 
kij ken wat anderen doen 3 (2–7) 

 
Van de weinigen (vij f) die antwoordden dat ze zouden helpen of blus sen, 
zouden vier  eigen apparatuur  gebruiken, terwij l één persoon blusmiddelen 
uit een hulpkas t zou gebruiken. 
 
Hoe vluchten 
De volgende vragen gingen over  het vluchtgedrag. Aan de 19%  die de 
vor ige vraag niet met vluchten had beantwoord (z ie T abel 1), werd 
uitgelegd dat ook zij  moes ten zien weg te komen. Op die manier  werden de 
vragen over  vluchtgedrag dus  door  alle 115 deelnemers  beantwoord. T abel 
2 geeft het resultaat. 
 

T abel 2  Vluchtgedrag (115 deelnemers ). 

vr aag ant w oor d per cent age 
( 95%  int er val)  

per  auto (achteruit) 5 (3–11) hoe vlucht u? 
te voet 95 (90–97) 
terug 100  als  u te voet moet vluchten, 

welke kant gaat u dan uit? vooruit (langs  calamiteit) 0  
via de hoofdr ijbaan 60 (52–69) langs  welke weg vlucht u? 
via nooddeur  40 (32–49) 

 
Bekendheid vluchtvoorzieningen 
De vraag over  bekendheid met voorzieningen luidde:  Langs  de tunnelwand 
zij n voorzieningen aangebracht. Weet u welke? S lechts  één op de vij f 
deelnemers  (17% ) wis t niets  te noemen. De over ige 83%  noemde de zaken 
weergegeven in T abel 3. 
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T abel 3  Genoemde noodvoorz ieningen langs  tunnelwand (115 deelnemers ). 

 

voor z iening 
aant al ker en 

s pont aan 
genoemd 

per cent age 

nooddeuren 82 71 
brandblussers  69 60 
telefoons  / hulpkasten 57 50 
bordjes 6 5 
lampen / noodver lichting 3 3 
camera’s  3 3 
afzuiging / ventilatie 2 2 
spr inkler ins tallatie (onjuis t) 2 2 
brandmelder s 1 1 
speakers  1 1 
r ijbaans ignaler ing 1 1 
geen voorziening genoemd 20 17 

 
Vluchtdeuren werden door  71%  van de deelnemers  spontaan genoemd en 
door  29%  niet, ofwel 33 deelnemers . Van deze 33 zeiden er  18, 
des gevraagd, dat ze bes t wis ten dat er  vluchtdeuren waren. I n totaal waren 
er  dus  82+ 18 =  100 deelnemers  die bekend waren met het bes taan van de 
vluchtdeuren. Aan deze deelnemers  werd gevraagd of ze wis ten aan welke 
kant de vluchtdeuren zitten. Het resultaat s taat in T abel 4 (het cor recte 
antwoord is  langs  de linkerwand). 
 

T abel 4  Aan welke kant z itten de vluchtdeuren? (100 deelnemers ). 
ant w oor d per cent age ( 95%  int er val)  
links                         (cor recte 
antwoord) 

40 (32–50) 

rechts  32 (24–42) 
aan beide kanten 12 (8–20) 
niet bekend 16 (11–24) 

 
De (85) deelnemers  die s pontaan voorzieningen noemden zoals  hulpkas ten, 
brandblus sers  of telefoons  moes ten aangeven aan welke kant die 
voorzieningen waren aangebracht. Het goede antwoord is  aan beide kanten. 
Het res ultaat s taat in T abel 5. 
 

T abel 5  Aan welke kant z itten de hulpkas ten / telefoons  / brandblus ser s? (85 
deelnemers ). 

ant w oor d per cent age ( 95%  int er val)  
links  18 (13–28) 
rechts  48 (40–60) 
aan beide kanten    (cor recte 
antwoord) 

18 (13–28) 

niet bekend 15 (10–42) 

 
 
2 .3  Dis cus s ie 

Automobilis ten-weggebruiker s  blij ken goed te weten dat ze bij  calamiteiten 
moeten vluchten (81% ). Z e blij ken ook te weten dat ze te voet moeten 
gaan (95% ). Ook is  de aanwezigheid van vluchtdeuren bekend;  71%  wis t 
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de vluchtdeuren spontaan te noemen en bij  ger ichte navraag s teeg dat tot 
87% . 
 
Het voorziene gedrag is  s lechter  dan de kennis  doet vermoeden. Hoewel de 
mees ten van de vluchtdeuren weten zou toch s lechts  40%  via de 
vluchtdeuren evacueren;  de res t (60% ) heeft liever  de r ij baan. Hoewel dat 
niet alti j d verkeerd is  (vooral niet vlak bij  de in-  of uitgang) is  het mees tal 
geen goede reactie. Bovendien is  bekend dat weggebruiker s  loopafs tanden 
onderschatten als  ze het traj ect normaliter  per  auto afleggen waardoor  het 
vluchten via de r ij baan sneller  lij kt dan het is . 
 
Verder  wis t men niet goed langs  welke wand er  vluchtdeuren zij n. Z eker , 
40%  gaf het goede antwoord “links” maar  dat kan een gok zij n. Gokt men 
namelij k uit “links ”, “rechts” of “aan beide kanten”, dan maakt het goede 
antwoord al 33%  kans ;  gokt men alleen uit “links” en “rechts”, dan maakt 
het goede antwoord zelfs  50%  kans . B ij  een ramp is  het dus  maar  afwach-
ten langs  welke wand weggebruikers  de vluchtdeuren gaan zoeken. 
Klemmend wordt dit als  rook het z icht beneemt. Het is  zaak de 
vluchtdeuren goed aan te geven! 
 
Dat de tunnel hulpkas ten heeft is  redelij k bekend, 50 tot 60%  noemde 
spontaan voorzieningen als  brandblus sers , telefoon of hulpkas ten. T en dele 
zal dat een gokj e z ij n waar  de vraag wel toe uitnodigt (“langs  de wand z ij n 
noodvoorzieningen aangebracht—weet u welke”). Dat blij kt ook de s lechts  
18%  die het goede antwoord gaf (“aan beide kanten”). Een eerdere proef 
van T NO liet z ien dat de weggebruiker  ten onrechte de voorkeur  geeft aan 
de zware rode brandblus ser  en de in feite veel geschiktere brands lang laat 
hangen (Weitenberg, 2001). Dit probleem is  met nadere informatie en uitleg 
aan te pakken, bij voorbeeld een publiekscampagne en ook met een goede 
vormgevings ergonomie (de “vanzelfsprekende” brands lang).  
 

 
Fig. 3  Het normale perspectief van de tunnelgebruiker  (foto van 

www.tunnelvei l igheid.nl). 
 
Merkwaardig van deze eers te s tudie is  dat men beter  weet dan dat men 
doet. Men weet (ongeveer) van de vluchtdeuren en toch evacueer t men 
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over  de r ij baan. Z ou dat nu werkelij k zo gaan? I s  de s tudie niet een beetj e 
theor ie, “wat zou u doen als…”. De praktij k, het daadwerkelij k als  
voetganger  in een tunnel s taan, is  heel anders . Figuur  3 legt iets  vas t van 
het perspectief van de tunnelgebruiker-automobilis t die met normale 
snelheid door  de tunnel gaat;  toch wel heel anders  dan het 
voetgangersperspectief van Figuur  1 of 8. I n de nu volgende s tudies  zullen 
we het gedrag van de tunnelgebruiker  als  automobilis t maar  vooral als  
voetganger  z ien. 
 
 
 
3 GEDRAGS S T UDI ES  I N DE BENELUXT UNNEL 

De nu volgende s tudies  gingen over  het gedrag in de praktij k. 
Automobilis ten reden een tunnel in en moes ten z ich in veiligheid brengen. 
Hun daadwerkelij ke gedrag werd vas tgelegd. 
 
Als  inleiding op de dr ie gedragss tudies  wordt de tunnel beschreven waar  het 
onderzoek plaatsvond. 
 

 

 

 
Fig. 4  Van l inks  naar  rechts  de C- , D-  en E-buis  van de Beneluxtunnel, gezien 
vanaf de Z uidoever . (De proeven vonden plaats  in de D-buis . Deze figuur  s luit 
aan bi j  F ig. 6.) 
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Fig. 5  De tunnel onder  de Nieuwe Maas  in het r i j kswegennet (A15 op de 
l inkeroever , A20 op de rechteroever). 

 
De gedragss tudies  werden gedaan in de Beneluxtunnel te Rotterdam. Deze 
ruim 1 km lange tunnel loopt onder  de Nieuwe Maas  tus sen S chiedam en 
Vlaardingen aan de Noordzij de en Pernis  en Hoogvliet aan de Z uidzij de (z ie 
Figuur  5). Rij dend in Noordelij ke r ichting buigt de tunnel naar  rechts  met 
een boog van ongeveer  1¼  km. 
 
De tunnel heeft vij f vers chillende buizen voor  het wegverkeer , aangeduid 
met de letters  A t/m E. Het onderzoek vond plaats  in de D-buis . Deze is , 
evenals  de nabur ige E-buis  bij na 10 m breed met twee r ij s troken van 3.5 m 
breed en aan weers zij den een vluchts trook van 1.5 m. 
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Fig. 6  Plattegronden van de 
Beneluxtunnel. Het onderzoek vond 
plaats  in de D-buis  (s taande 
figuur ).  T us sen D-  en E-buis  z iet 
men het middenkanaal met 
vluchtdeuren. De nummers  in de 
l iggende figuur  z i j n de vluchtdeuren 
tus sen D-buis  en middenkanaal. 
T us sen twee vluchtdeuren z it s teeds  
100 m, met uitzonder ing van de 
deuren 6 en 7 die 50 m van elkaar  
l iggen. T us sen 6 en 7 heeft de 
tunnel z i j n dieps te punt. De 
pompenins tallatie (rood) blokkeer t 
daar  het middenkanaal. 

 
 
De D-buis  heeft vluchtdeuren langs  de rechterwand2. Deze zelfs luitende 
schuifdeuren3 geven toegang tot het middenkanaal, een 1.35 m brede 
vluchtgang tus sen D-  en E-buis  (z ie Fig. 6). De foto van Figuur  20 geeft een 
indruk van het middenkanaal. De deuren zij n vanaf de Z uidz ij de, dat is  in de 
r ij r ichting, 1 t/m 12 genummerd, en z itten op onder linge afs tand van 100 
m. Midden in de tunnel is  de afs tand tus sen deur  6 en 7 s lechts  50 m. De 
tunnel is  hier  op z ij n dieps t, 25 m onder  NAP, en een pompins tallatie 
blokkeer t het middenkanaal. Wie bij  deur  6 ins tapt, kan alleen in Z uidelij ke 
r ichting de tunnel ver laten (tegen de r ij r ichting in:  deur  5, 4, 3, 2, 1);  wie 
bij  deur  7 ins tapt, kan alleen in Noordelij ke r ichting de tunnel ver laten (met 
de r ij r ichting mee:  deur  8, 9, 10, 11, 12). De deuren 1 t/m 6 schuiven in 
Noordelij ke r ichting open;  de deuren 7 t/m 12 in Z uidelij ke r ichting. I n het 
middenkanaal geven ver lichte vluchtbordj es  de loopr ichting aan. De bordj es  
z ij n schuin tegenover  de deur  aangebracht ( in Fig. 8 is  het bordj e door  de 
open deur  goed te z ien.) Direct tegenover  de deur  z it een spiegelbeelddeur  
voor  evacuatie van de E-buis . Kor t voor  aanvang van de huidige s tudie was  
midden op de E-deur  een A4’tj e aangebracht met de teks t GEVAAR ! ! ! , 
VERBODEN T OEGANG, BUI S  I N GEBRUI K ( letterhoogte 17 mm). Ook waren de 
deuren naar  de E-buis  vergrendeld. 
 
                                                 
2 De meeste tunnels hebben de vluchtdeuren aan de linkerwand. De D-buis heeft deuren langs beide wanden. De 
deuren links zijn echter bedoeld voor evacuatie van de C-buis, en zijn dan ook slechts vanuit de C-buis gemarkeerd. 
Tijdens de proeven waren ze afgedekt. 
3 Type vluchtdeur BSD/4K/705. 
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Fig. 7  K ruk van de vluchtdeur . 

 
De drempel van de vluchtdeuren ligt 40–50 cm boven de r ij baan. Een trede 
met een diepte van 25 cm helpt bij  de ops tap. Vluchtdeur , drempel en trede 
zij n alle 108 cm breed. De deuropening is  2 m hoog. De deur  gaat open met 
een bij na verticale kruk (64 cm lang en 4 cm breed) met de top ongeveer  
120 cm boven de drempel en op 18 cm van het kozij n. Men kan de kruk in 
een boog naar  beneden draaien, zoals  aangegeven met een kromme rode 
pij l en het woord OPEN (Fig. 7). Normaal zal men de kruk iets  onder  de top 
aanvatten, ongeveer  40 cm van het draaipunt. Vij ftien cm onder  het 
draaipunt oefent de kruk kracht uit tegen het kozij n en duwt de deur  weg 
van het kozij n in de r ichting waar in men kracht uitoefent. Een volledig 
weggeschoven deur  liet een opening vr ij  van 2 ×  0.95 m. 
 
Op ruim 4 m hoogte is , boven de deur , een dubbel vluchtbordj e 
aangebracht met, van links  naar  rechts , een rechthoekj e (= deur ), een pij l 
en een rennend mannetj e (naar  links  wij zend bord) en een rennend 
mannetj e, een pij l en een rechthoekj e (naar  rechts  wij zend bord). De 
symbolen zij n vet uitgevoerd en onregelmatig ver licht (hoeveelheid 
afs tralend licht 200 cd/m2 bij  de schouder  van het mannetj e aflopend naar  
50 cd/m2 bij  het rechthoekj e). De deur  zelf is  gemarkeerd met het nummer  
van de deur  en de van de buis  (bij v. 2 E  of 7 D ). Er  is  geen 
vluchtwegaanduiding op de deur . Figuur  8 geeft een indruk van de s ituatie. 
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Fig. 8  Een vluchtdeur . 

 
Voor  het onderzoek was  de D-buis  gereserveerd en, voor  terugr ij den, de 
naas tliggende C-buis . De E-buis  was  beschikbaar voor  het normale 
wegverkeer , vandaar  de vergrendeling van de vluchtdeuren van E-buis  naar  
middenkanaal en de verbods bordj es . 
 
De onderzoeks locatie lag tus s en de deuren 5 t/m 10. Om de 
onderzoeks locatie te bereiken passeerden de deelnemers  dus  eers t de 
deuren 1 t/m 4. Het onderzoek werd in j anuar i 2002 bij  nachtelij k duis ter  
uitgevoerd bij  temperaturen tus s en de 2 en 7° C en een ger inge 
Noordenwind4. De tunnelver lichting s tond op de nachts tand. Het op de 
r ij baan vallend licht was  90–110 lux gemeten direct onder  de lampen 
afnemend naar  ongeveer  20 lux tus sen twee lampen in, gemeten aan de 
wand. De wanden waren bij na dr ie maal lichter  getint dan de r ij baan;  de 
verhouding tus sen de luminanties  r ij baan en wand was  =  1 :  2.8. De 
vluchtdeuren waren weer  donkerder  dan de wanden, de 
luminantieverhouding t.o.v. de wanden was  1 :  0.69. Vanaf deur  8 was  de 
normale ver lichting verwij derd in verband met de eerdere brandproeven. 
Deze brandproeven hadden bovendien dit deel van de tunnel zwar t 
geblakerd. Ondanks  enkele bouwlampen langs  de linkerwand werd toch de 
indruk gewekt dat de tunnel kor t na deur  8 buiten in de nachtlucht eindigde. 
 
 

                                                 
4 De wind in de tunnel (“natuurlijke ventilatie”) werd zonodig afgeremd door een ventilator ter hoogte van deur 2. 
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4 S T UDI E 2:  WEGGEBRUI KERS  I NDI VI DUEEL 

Doel van de s tudie was  het gedrag vas t te leggen van weggebruiker s  die 
alleen in de tunnel waren. Op de s toplocatie s tond, zogenaamd, een 
tankauto in brand, en terugr ij den was  onmogelij k vanwege de file. De 
deelnemers  moes ten zich in veiligheid brengen. Z e waren alleen en kregen 
geen voorbeeld van anderen. Z e moes ten het volledig hebben van wat de 
tunnel bood en van wat z ij  wis ten of meenden te weten. 
 
De ergonomie van de tunnel wordt met deze methode op zware proef 
ges teld. I s  de ergonomie goed dan zal de vluchtweg meteen duidelij k z ij n 
en zal de deelnemer  z ich zonder  tij dver lies  in veiligheid brengen. Ver toont 
de ergonomie gebreken, dan zal de deelnemer  aarzelen of een verkeerde 
weg ins laan. 
 
Deze aanpak was  succesvol in het Europes e proj ect MEPdes ign, evacuatie 
van s chepen. I n groepen maakten deelnemers  veel minder  fouten dan 
individueel omdat ze elkaar  cor r igeerden. Een groep overwon zij n 
“deurvrees” s neller  dan een individuele deelnemer (Boer  & Vredeveldt, 
1999a,b). De conclus ie is  dat de bes te tes t op ergonomie van bij voorbeeld 
een deur , een tes t is  met individuen. 
 
De vraag in hoever re kennis  over  de aanwezigheid van vluchtdeuren de 
evacuatie ver snelt werd beantwoord door  een bepaald deel van de 
deelnemers  direct voor  de proef de extra informatie te geven “u moet uzelf 
in veiligheid brengen via de vluchtdeuren”. De andere deelnemers  kregen 
de kor tere opdracht:  “breng uzelf in veiligheid”.  
 
 
4 .1  Met hode 

Deelnemers  
69 Deelnemers  werden geworven via een extern bureau met de teks t 
“Veiligheid Autotunnels”:  

Er  komen s teeds  meer  tunnels . Hoe veil ig die z i j n, hangt o.a. af van hoe 
de automobil is t z ich gedraagt, bij v. te snel r i jden om gauw de tunnel uit 
te z ij n, of te snel hell ing af (tunnel in) of te langzaam als  je omhoog gaat 
(tunnel uit), of te veel naar  het midden om afs tand te houden van de 
muren. I n opdracht van Rij kswaters taat doet T NO in j anuar i proeven in de 
Beneluxtunnel. T NO zoekt automobilis ten (l ichameli j k goed gezond) om 
tegen vergoeding ongeveer  3 kwartier  mee te doen. De proeven z ij n in de 
avonduren. 

 
De meesten, 70% , waren mannen. De leeftij d van de deelnemers  lag tus s en 
20 en 70 j aar  met een gemiddelde van 42 j aar  en een s tandaarddeviatie 
van 14. 
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Aangekomen op de tes tlocatie werd schr iftelij k nadere informatie ver s trekt:  

I ns t r uct ie “Vei l igheid Aut ot unnels ”  
Europa kr ij gt s teeds  meer  tunnels . De veiligheid van die tunnels  is  de 
laats te ti jd nogal negatief in het nieuws  gewees t, denk bij voorbeeld aan 
de S t.Gotthardtunnel in Z witser land. 

I n opdracht van Rij kswaters taat onderzoekt T NO hoe snel autotunnels  
geëvacueerd kunnen worden. 

Z o meteen r ij dt u de tunnel in;  de proefleider  van T NO zit bij  u in de auto. 
I n de tunnel moet u s toppen bij  het hekje. Het spel is  dat daar  een 
tankauto in brand s taat, en dat u in de fi le z it, u kunt geen kant uit. Er  
komt giftige rook vr ij  en er  is  explos iegevaar . U moet uw auto uit en uzelf 
in veil igheid brengen […]! 

De proefleider  geeft geen aanwij zingen. U moet doen wat u het beste l i j kt.  
De proefleider  bli j ft in de auto. U kr i jgt een s ignaal wanneer  de proef 
afgelopen is .  De proefleider  komt u dan ophalen. 

 
Een var iant op deze ins tructie was  “u moet uzelf in veiligheid brengen via de 
vluchtdeuren”. Behalve de ins tructie werd ook een deelnemersverklar ing 
doorgelezen. Deze bevatte een vraag over  hoe vaak men de (andere buizen 
van de) Beneluxtunnel gebruikte. 
 

7 58
9

6
4

 
Fig. 9  Deelnemers  komen aanr i j den volgens  de pij l ,  s toppen op aanwij z ing 
van T NO tussen deur  8 en 9 ( l inks ) of tus sen deur 4 en 5 (rechts ) en moeten 
z ich te voet in veil igheid brengen. Het bes te is  teruglopen naar  een vluchtdeur  
(8 of 4). Door lopen naar  de dichts tbi j z i j nde vluchtdeur  (9 of 5) is  niet goed 
omdat de deelnemer dan langs  de “ramp” moet.  

 
T estlocaties  
De deelnemers  kwamen vanaf het Z uiden aanr ij den, rechts  in Figuur  9. Er  
waren twee tes tlocaties :  één 21 m voor  deur  5 en een andere 350 m 
verderop, 22 m voor  deur  9. Z e werden s imultaan gebruikt maar  
deelnemers  zagen elkaar  niet vanwege de hor izontale kromming van de 
tunnel. De kenmerken van de locaties  waren:  
• Minder  licht bij  deur  9. Even na deur  8 was  de normale ver lichting buiten 

bedr ij f als  gevolg van de brandproeven. Het was  daardoor  donker  
ondanks  een aantal bouwlampen die de linkerwand van de tunnel 
ver lichtte waardoor  het leek of de tunnel ophield. 

• Geen vluchtbordj es  boven deur  9 (wel boven deur  8). Wel vluchtbordj es  
boven deur  4 en 5. 

• Bij  deur  5 loopt de tunnel naar  beneden;  bij  deur  9 weer  naar  boven;  het 
dieps te punt van de tunnel ligt immers  tus sen deur  6 en 7. 
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Regis tratie 
De proefleiders  hadden een palmtop computer  om het gedrag van de 
deelnemer  vas t te leggen. B ij  de eers te toetsaans lag werd de tij d 
automatisch genoteerd tot op de seconde;  een RET URN beëindigde de notitie. 
De proefleider  legde in elk geval vas t (a) het moment dat de auto s tils tond, 
(b) het moment dat de deelnemer de auto ver liet, (c) het moment dat de 
deelnemer  door  een vluchtdeur  ging. Daarnaas t waren in het middenkanaal 
sensoren aangebracht:  voor  en achter  de deuren was  op ongeveer  2 m 
afs tand van het kozij n een dunne draad gespannen op 70 cm hoogte. B ij  
het langs lopen werd die verbroken. Achteraf was  te cons tateren of de 
deelnemer  zowel naar  links  als  naar  rechts  gelopen was . Langs  de wand in 
het middenkanaal waren met potlood onopvallend afs tandsaanduidingen 
aangebracht (op kniehoogte, klein, weinig contras t) beginnend bij  de deur  
en in de r ij r ichting oplopend. 
 
Procedure 
Bij  aankomst nam de deelnemer  één van de s chr iftelij ke ins tructies  door . 
Een proefleider  van T NO nam de procedure nog eens  kor t door  en 
beantwoordde eventuele vragen. Met de proefleider  op de achterbank reed 
de deelnemer  de tunnel in tot aan het hekj e5. 
De deelnemer  s topte en s tapte uit. De proefleider  beëindigde de proef als  
de deelnemer  langs  de vluchtdeur  liep en zij n weg vervolgde ruim 20m na 
de deur . De proefleider  beëindigde de proef van deelnemers  die door  een 
vluchtdeur  verdwenen als  volgt. Ongeveer  30 s  na hun verdwij nen ging de 
proefleider  hen achterna het middenkanaal in, r iep de deelnemer  aan “s top, 
blij ft u wachten”, liep naar  de deelnemer  toe en noteerde de afgelegde 
afs tand in het middenkanaal. Na beëindiging van de proef gingen beiden 
terug naar  de auto. Op de parkeerplaats  volgde een exit- interview van 10 
minuten waarbij  de deelnemer naar  gedachten en motivaties  werd 
gevraagd. 
 
 
4 .2  R es ultaten 

De tunnelervar ing van de deelnemers  was  als  volgt:  
• I ets  minder  dan de helft (43% ) gebruikte de tunnel dagelij ks  of vaker  
• Bij na een derde (29% ) gebruikte de tunnel 2–4 keren per  week 
• 6%  gebruikte de tunnel ongeveer  eens  per  week 
• Bij na een kwar t (22% ) gebruikte de tunnel nog minder  vaak. 
 
B ij  de enquête Noordtunnel waren die cij fers  resp. 53% , 30% , 12%  en 5% . 
Vooral de categor ie “minder  dan eens  per  week” was  groot ten opzichte van 

                                                 
5 Deelnemers bestemd voor deur 9 reden eerst op aanwijzing van de proefleider op de linkerrijstrook langs deur 5 en 
daarna rechts tot het hekje voor deur 9. 
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de enquête, maar  ook in de andere categor ieën waren ver schillen. Kor tom, 
de huidige deelnemers  hadden minder  tunnelervar ing dan de deelnemers  
aan de enquête6. 
 
De obj ect ieve r egis t r at ies  gaven het volgende beeld. De uits taptij d, 
vas tgelegd voor  49 deelnemers 7, was  gemiddeld 6½  s . De ins tructie “via de 
vluchtdeur” had daar  geen effect op8. Wel s tapten deelnemers  op de 
tes tlocatie dichtbij  (deur  5) sneller  uit dan deelnemers  op de tes tlocatie 
verderop (deur  9):  4½  s  tegenover  9 s 9. 
 
Van de 69 deelnemers  gingen 27 uit de auto het hekj e voorbij ;  de res t liep 
weg van het hekj e naar  achteren. De ins tructie “via de vluchtdeur” had daar 
geen effect op. Voor  de twee tes tlocaties  was  er  evenmin vers chil10. 
Of de deelnemers  de r ij baan bleven volgen dan wel de vluchtdeur  kozen 
s taat in T abel 6. Z onder  ins tructie over  de vluchtdeuren koos  een kwart de 
r ij baan om zich in veiligheid te brengen. De res t zocht een vluchtdeur  op. 
Met ins tructie over  de vluchtdeuren kozen s lechts  twee deelnemers  de 
r ij baan—de grote meerderheid zocht een vluchtdeur  op. Het resultaat was  
ongeveer  gelij k voor  de twee tes tlocaties . 
 

T abel 6  Evacuatie:  over  de r i j baan of door  de vluchtdeur (aantallen en 
percentages , n= 69). 

 t es t locat ie bij  deur  9  t es t locat ie bij  deur  5  s amen 
ins tructie:  r i jbaan deur  r i jbaan deur  r i jbaan deur  
“evacueren” 3 (24% ) 10 (77% ) 4 (25% ) 12 (75% ) 7 (24% ) 22 (76% ) 
“evac. via 
vluchtdeur” 

1 (4% ) 25 (96% ) 1 (8% ) 11 (92% ) 2 (5% ) 36 (95% ) 

 
De nu volgende resultaten over  deuren en middenkanaal s laan op de 60 
deelnemers  die door  een vluchtdeur  gingen—niet meer op de volledige 
groep van 69 deelnemers . Van auto naar  vluchtdeur  lag hun gemiddelde 
snelheid op 2.2 m/s , bij na 8 km/h, flink door lopen of rennen. De hoogs te 
snelheid werd genoteerd bij  teruglopen naar  deur  8:  3.1 m/s ;  de laags te 
snelheid bij  verder  lopen naar  deur  9:  1.1 m/s . Gemiddelde snelheden 
werden genoteerd bij  deur  4 en 5 (2.3 en 2.3 m/s )11. 
 
Z even deelnemers  die door  een vluchtdeur  gingen bleven achter  de deur  
wachten. De res t ging verder  in het middenkanaal, gemiddeld bij na 60 m 
ver . Aarzeling welke kant men uit moes t was  er  niet;  nooit werden beide 
draadsensoren verbroken. De meesten van de 53 lopers  volgden de pij l van 

                                                 
6 Statistische test: Pearson chi2 (3)=11.78; p<0.01. 
7 Door technische problemen, slordigheden of misverstanden waren geen uitstaptijden beschikbaar voor de overige 
20. 
8 Statistische test: t(47)=1.42; p>0.15. 
9 Statistische test: t(47)=1.79; p<0.08. 
10 resp. t(67)=1.07; p>0.25; t(67)<1. 
11 Een variantieanalyse op de snelheden met als factoren deur en instructie gaf alleen voor deur een significant effect 
(F(3,52)=3.84; p<0.01). 
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het vluchtbordj e, maar een minderheid (11 van de 53) ging tegen de pij l in. 
I n T abel 7 is  te z ien dat dit vooral gebeurde bij  de tes tlocatie bij  deur  9. B ij  
de andere tes tlocatie, deur  5, gebeurde dat maar 1 keer 12. S nelheid werd 
voor  s lechts  7 deelnemers  vas tgelegd en var ieerde van s lakkengang (0.4 
m/s ) tot rennen (2.8 m/s ). 
 

T abel 7  Loopr ichting in middenkanaal. 

loopr icht ing 
t es t locat ie 
bij  deur  9  

t es t locat ie 
bij  deur  5  s amen 

volgens  de pij l 25 (65% ) 17 (74% ) 42 (70% ) 
s tils tand 2 (5% ) 5 (2% ) 7 (12% ) 
tegen de pij l in 10 (27% ) 1 (4% ) 11 (18% ) 
 37 (100% ) 23 (100% ) 60 (100% ) 

 
De s ubj ect ieve r egis t r at ies  ( interviews) gaven het volgende beeld. Enige 
gedrags motivatie werd door  zo’n 70%  van de deelnemers  genoemd. De 
motivatie was  bij  27 deelnemers  “weg van het gevaar” (3 9% );  van 18 
anderen “naar  buiten” (26% ;  9 deelnemers  per  tes tlocatie). Daarnaas t 
werden de motivaties  “autor iteiten alarmeren” en “anderen helpen” enkele 
keren genoemd. 
 
24 Deelnemers  gaven aan dat ze de hulppos t en/of telefoon hadden gezien 
(35% );  12 deelnemers  gaven desgevraagd aan dat ze die niet gezien 
hadden (17% ). Van degenen die de hulppos t gezien hadden, hadden er  15 
ook daadwerkelij k de telefoon gebruikt (22%  van het totaal aantal 
deelnemers ). 
Over  z ichtbaarheid van het bordj e boven de vluchtdeuren maakten 23 van 
de 69 deelnemers  een opmerking. T ien deelnemers  gaven aan dat ze 
geholpen werden door  het bordj e. (Z onder  de deelnemers  die deur  9 
kozen—die geen bordj e had—was  dat 18% .) Eén deelnemer  vond dat het 
bordj e groter  moes t. Een ander  had “NOODUI T GANG” verwacht en opvallende 
kleuren. Z even deelnemers  vonden dat er  eens  bordj es  geplaats t moes ten 
worden;  blij kbaar  hadden zij  ze niet gezien. Weer  een andere deelnemer 
bleef voor  de deur  wachten, in het onzekere of het wel de bedoeling was  die 
deur  te openen. Dr ie deelnemers  vonden de bordj es  te hoog hangen. 
 
S amenvattend gaven 15 deelnemers  aan (22% ) dat ze iets  aan de bordj es  
boven de vluchtdeuren hadden gehad. 
Meer  dan de helft van degenen die de vluchtdeur  openden (35 van de 60) 
was  pos itief over  de bediening. Een deelnemer  had een scharnierdeur  
verwacht. Negatieve opmerkingen werden niet gemaakt. 
De bewegwij zer ing in het middenkanaal werd 17 keer  genoemd (28% ). Een 
van deze deelnemers  vond dat het lang duurde voor  er  weer  een bordj e 
kwam. T ien andere deelnemers  gaven aan dat ze de bordj es  in het 
middenkanaal totaal niet gezien hadden, 17% . De verbodsbordj es  op de 

                                                 
12 Een test voor vergelijking van proporties onthulde een significant verschil tussen de locaties: t(51)=1.96; p<0.03. 
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deuren naar  de E-buis  werden 8 keer  genoemd (13% ). T wee van deze 
deelnemers  gaven aan dat ze voorkeur  voor  de E-buis  hadden. 
 
 
4 .3  Dis cus s ie 

De resultaten worden besproken in volgorde van evacuatie, te beginnen met 
uits tappen, r ichting kiezen, over  de r ij baan of naar  een vluchtdeur , enz. 
 
Uits tappen was  s nel gebeurd. B innen gemiddeld 6½  s  had men de auto 
ver laten. Oorzaak van het wat sneller  uits tappen op de eers te locatie (deur  
5) was  waarschij nlij k de nabij heid van de ingang;  teruggaan naar  de ingang 
lag voor  de hand en dat kwam overeen met “weg van het gevaar”. B ij  de 
locatie verderop (deur  9) leek het einde van de tunnel in z icht en lag 
doorgaan naar  het einde voor  de hand. Men moest dan wel langs  het gevaar 
heen. Hoewel “weg van het gevaar” een gedragsbepalende motivatie was , 
evacueerde toch nog 40%  van de deelnemers  langs  het gevaar , ongeacht 
de locatie, een gedrag dat bij  een echte ramp niet zonder  r is ico is . 
Z onder  ins tructie over  de vluchtdeuren evacueerde een kwar t van de 
deelnemers  over  de r ij baan. Dat is  duidelij k minder  dan de mins tens  60%  
die we verwachtten op grond van de enquête. Het daadwerkelij k als  
voetganger  in de tunnel lopen gaf dus  een ander  perspectief en een ander  
gedrag dan het perspectief van de passerende automobilis t.  I ns tructie over  
de aanwezigheid van vluchtdeuren was  effectief. Met deze ins tructie 
evacueerde s lechts  een enkeling via de r ij baan. 
 
Eén op de vij f deelnemers  gebruikte de telefoons  in de tunnel of in het 
middenkanaal. B ij  massale evacuatie kan dat een probleem worden. Het 
telefoneren neemt tij d en ver traagt de evacuatie. Bovendien raakt een 
communicatiekanaal tus sen weggebruiker  en tunneloperator  vers topt. De 
operator  zou daarom kunnen omroepen “er  is  alarm ges lagen, wilt u niet 
meer  bellen”.  
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Fig. 10  Het bordj e is  klein, s taat hoog, en is  dubbel uitgevoerd. 

 
De marker ing van de vluchtdeuren was  onvoldoende. De bordj es  boven de 
deuren vielen s lechts  een vij fde van de deelnemers  op. De kr itiek op de 
bordj es  was :  “te hoog”, 3×  genoemd. I nderdaad kunnen de bordj es  direct 
boven het kozij n geplaats t worden, zeker  1½  m lager  dan nu. Verder  is  het 
bordj e klein (1×  genoemd), in z ij n dubbele uitvoer ing ambigu (namelij k 
wij zend naar  links  en rechts  tegelij k) en bovendien inhoudelij k zwak 
(mannetj e is  een “klont”, de pij l is  matig, het rechthoekj e overbodig), z ie 
Figuur  10. Op de deur  zelf s taan, zeer  dominant, technische aanduidingen 
zoals  7 D  of 2 E  (Fig. 8). I llus tratief is  de deelnemer die voor  de deur  bleef 
s taan wachten, in het onzekere of de deur  wel open mocht, een duidelij k 
s taaltj e van deurvrees . Een groot vluchtbord op de deur  wordt aanbevolen, 
evenals  een dwarse pij l op de grond voor  de deur  (MEPdes ign). 
 
De huidige s chuifdeur  ging probleemloos  open. Ook de kracht om de deur  te 
openen was  moeiteloos  op te brengen. Meer  dan de helft van de 
deelnemers  was  er  uitgesproken pos itief over . Een ergonomisch goed 
ontwerp! 
 
I n het middenkanaal is  de bewegwij zer ing onduidelij k. S tandaardbordj es  om 
de 100 m (!) wij zen de weg naar  buiten. Dat is  onvoldoende;  lang niet 
iedereen zag die bordj es  en een kwar t van de mensen die het bordj e wel 
zagen liep toch liever  van het gevaar  weg ook al was  dat tegen de pij l in. 
Daarnaas t z ij n de bordj es  inhoudelij k zwak. Z e zij n te vet uitgevoerd en 
wij zen naar  een deur  terwij l men zoj uis t door  de deur  is  binnengekomen. 
Duidelij ker  bewegwij zer ing wordt aanbevolen. 
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De neiging de deur  aan de overz ij de open te trekken (hier :  naar  de 
nabur ige verkeers buis ) was  duidelij k aanwezig. Een waars chuwing lij kt dus  
op zij n plaats . Daarbij  moet rekening gehouden worden dat het 
middenkanaal een dubbele vluchtweg is ;  niet alleen voor  de huidige 
verkeersbuis  maar  ook voor  de nabur ige. De waarschuwing moet dus  zowel 
op de tegenover liggende als  op de “eigen” deur  s taan. B ij voorbeeld een 
waarschuwing “let op:  verkeer !”. Een alternatief is  vluchtdeuren die alleen 
vanuit de r ij baanzij de geopend kunnen worden. 
 
De huidige s tudie met individuen was  een s tuk reëler  dan de enquête omdat 
men daar  niet als  voetganger  in de tunnel was . De interpretatie is  dat dat 
ook de reden is  voor  andere uitkomsten qua evacuatiegedrag. I n de huidige 
s tudie namen veel meer  deelnemers  de vluchtdeuren dan aangegeven bij  de 
enquête, en dat terwij l de huidige deelnemers  minder  tunnelervar ing 
hadden dan de enquêtedeelnemers , en dus  minder  op de hoogte waren met 
de vluchtvoorzieningen. De conclus ie is  dat de vluchtvoorz ieningen in de 
tunnel goed te z ien z ij n en de deelnemers  s timuleren tot daadwerkelij k 
vluchten. 
 
I n de huidige s tudie ontbrak de reactietij d. I mmers , nog voordat de 
deelnemers  de tunnel ingingen wis ten ze dat ze bij  de “ramplocatie” de auto 
moes ten ver laten. I n de volgende s tudie, weggebruikers  in een file, zat de 
reactietij d er  wél bij .  Deelnemers  moes ten er  zelf achter  komen of evacuatie 
nodig was . Uit echte rampen blij kt dat de reactietij d van “naïeve” wegge -
bruiker s  aanzienlij k kan zij n. I n de volgende s tudie s peelt bovendien 
groepsgedrag een rol. Deelnemers  z ij n niet meer  alleen, en kunnen het 
voorbeeld van anderen volgen. 
 
 
 
5 S T UDI E 3:  WEGGEBRUI KERS  I N DE FI LE 

Het doel van de in totaal 9 file-proeven was  z icht te kr ij gen op het gedrag 
van weggebruiker s  die onvoorbereid tot s tils tand komen tegen een 
“brandende” vracht auto. De vragen zij n of men bereid is  de auto te ver laten 
en zo j a, of men daarna door  de vluchtdeuren gaat. Dat hangt af van, onder  
andere, wat de weggebruiker  waarneemt van de ramp en welke kennis  hij  
of z ij  heeft van rampontwikkeling, van tunnels  en noodvoorzieningen in 
tunnels . F iguur  11 geeft dit in een model weer ;  de weggebruiker  is  hier  
afgebeeld in vier  “bollen”, als  waarnemer  (bol linksonder), verwerker  van 
informatie (bol linksboven), als  bes lis ser  (bol rechtsboven) en “acteur” (bol 
rechtsonder). De figuur  laat z ien hoe waarneming van de ramp tot gedrag 
kan leiden en hoe kennis  invloed kan uitoefenen (s tippellij nen bovenin). Het 
scenar io van de fileproeven wordt bes proken aan de hand van deze figuur . 
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De figuur  begint, linksonder , met waarneming van de buitenwereld, hier  
waarneming van het incident. Wordt de s ituatie als  zeer  acuut 
waargenomen, dan kan de weggebruiker  op impuls  direct tot gedrag 
komen. Mees tal wordt eers t een threat as ses sment (dreigingsschatting) 
gemaakt daarna volgt decis ion making (plannen maken) en tens lotte via 
direction & control het daadwerkelij k gedrag. 
 

 
Fig. 11  De weggebruiker  als  verwerker  van informatie. Waarneming van het 
incident roept een bepaald s ituatiebesef alsmede een dreigingsschatting op;  
daarna wordt een plan gemaakt en uitgevoerd (bron:  Van Delft & S chuffel, 
1995). 

 
I n de eers te zeven fileproeven begon het scenar io s teeds  met het incident 
van een brandende vrachtauto;  een input op s ituation awarenes s . 
Rookontwikkeling, gas lucht en het gedrag van andere deelnemers  gaven 
verdere input. Dat alles  werd verwerkt tot een threat as ses sment. S ituation 
awareness  en threat as ses s ment konden onj uis t z ij n:  de deelnemers  
konden bij v. denken aan een kokende motor . Vij f minuten na het begin van 
het incident werd, kuns tmatig, extra informatie ver s trekt over  de dreiging:  
de toespreekins tallatie wees  op explos iegevaar . Dat is  directe input op 
threat as s es sment;  de weggebruiker s  waren nu op de hoogte van de erns t 
van de s ituatie. Ongeacht of ze gingen evacueren volgde 2 minuten later  de 
opdracht:  “wilt u de tunnel ver laten”, een directe input op decis ion making. 
 
De vraag of s pecifieke kennis  over  de aanwezigheid van vluchtdeuren de 
evacuatie vers nelt werd beantwoord door  bij  sommige van de eers te zeven 
fileproeven de deelnemers  extra informatie te geven. I n plaats  van “wilt u 
de tunnel ver laten” kregen ze te horen “wilt u de tunnel ver laten via de 
vluchtdeuren”. De kor tere opdracht “tunnel ver laten via de vluchtdeuren” 
werd bij  de over ige van de eers te zeven fileproeven gegeven. 
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T ens lotte werden de proeven 8 en 9 gehouden waar  deelnemers  van 
tevoren wis ten dat ze de tunnel moes ten ver laten als  ze achter  de 
“brandende” vrachtauto s tonden. Door  deze meer  volledige informatie 
onts tond een bes t case van tunnelevacuatie;  s neller  is  niet mogelij k. B ij  de 
proeven 1 t/m 7 wis ten de deelnemers  alleen “dat er  wat kon gebeuren”. 
Hier , bij  proef 8, was  de ins tructie “u moet s traks  uw auto uit en (te voet) 
z ich in veiligheid brengen”. B ij  proef 9 werd zelfs  nog toegevoegd “… zich in 
veiligheid brengen via de vluchtdeuren”.  
 
 
5 .1  Met hode 

Deelnemers  
Negen groepen van 40–50 deelnemers  werden geworven via verenigingen 
(zoals  zangkoren) met een teks t “Veiligheid Autotunnels” (die verheimelij kte 
dat het om evacuatie ging):  

Er  komen s teeds  meer  tunnels . Hoe veil ig die zi j n, hangt o.a. af van hoe 
de automobil is t z ich gedraagt, bij v. te snel r i jden om gauw de tunnel uit 
te z ij n, of te snel hell ing af (tunnel in) of te langzaam als  je omhoog gaat 
(tunnel uit), of te veel naar  het midden om afs tand te houden van de 
muren. I n opdracht van Rij kswaters taat doet T NO in j anuar i proeven in de 
Beneluxtunnel. T NO zoekt automobilis ten (l ichameli j k goed gezond) om 
tegen vergoeding ongeveer  3 kwartier  mee te doen. De proeven z ij n in de 
avonduren. 

 
I n totaal deden 422 personen mee, mees t mannen (72% ). De leeftij d lag 
tus sen 18 en 80 j aar  met een gemiddelde van 46 en een s tandaarddeviatie 
van 14. 
Aangekomen op de tes tlocatie werd schr iftelij k nadere informatie ver s trekt:  

I ns t r uct ie “Veiligheid Autotunnels” 
Europa kr ijgt s teeds meer tunnels . Hoe veilig die tunnels  zijn hangt o.a. af 
van de automobilis ten en hun gedrag. Voorbeelden zijn te snel r ijden om 
snel de tunnel uit te zijn, of juis t te voorzichtig r ijden, of te veel naar de 
middenstreep gaan om ver van de wanden te blij ven (r is ico van bots ing 
neemt toe). 

I n opdracht van Rij kswaters taat onderzoekt T NO het (r ij )gedrag van 
mensen in autotunnels . 

U gaat een paar keer door  de tunnel r ijden en over  een “gewoon” stuk weg. 
I n beide gevallen moet u r ijden zoals  u dat gewend bent. Er  is  geen “goede” 
of “foute” r ij s tij l —u r ijdt zoals  u dat altijd doet. T ijdens  het r ijden kunnen er  
dingen “gebeuren”. Dat is  altijd namaak! Er  is  geen echt gevaar, geen reden 
om 112 te bellen. Voor de res t is  het verzoek het spel mee te spelen;  s .v.p. 
reageren alsof het echt is . 

De eers te r it is  om het parcours  te leren kennen (de tunnel en de route 
daarna). Bij  deze eerste r it niet inhalen en rus tig r ijden. De weg is  in 
pr incipe vr ij  op bouwverkeer  na. Dus :  
• Rijd zoals  u gewend bent. 
• Wat er  “gebeur t” is  namaak, maar u speelt het spel mee.  
• De eerste r it rus tig r ijden, niet inhalen. 
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Deze ins tructie wekte de indruk dat de eers te r it vr ij  zou zij n van bij zondere 
gebeurtenis s en;  ook lag het accent op r ij -  en niet op evacuatiegedrag. 
Behalve de ins tructie werd ook een deelnemersverklar ing doorgelezen. Deze 
bevatte een vraag over  hoe vaak men de (andere buizen van de) 
Beneluxtunnel gebruikte. 
De twee laats te groepen kregen het volledige verhaal te horen van een 
“brandende” vrachtauto en dat ze dan te voet  moes ten evacueren. Een 
compleet overzicht van de negen proeven s taat in T abel 9. 
 
Bewaking 
Midden boven de weg opgehangen videocamera’s  bes treken het gebied van 
250 m waar  de files , naar  verwachting, zouden s toppen13. Dat was  een 
gebied vanaf iets  voor  deur  6 t/m ruim na deur  8—zie Figuur  12. De beelden 
werden op video opgenomen. B ij  deur  4 en deur  10 s tonden proefleiders  om 
de deelnemers  op te vangen. Deze deuren s tonden wij d open;  de andere 
vluchtdeuren waren normaal ges loten maar  wel ontgrendeld. De 
proefleiders  legden de aankomsttij den van de deelnemers  en eventuele 
bij zonderheden op palmtopcomputer s  vas t. 
 
T oespreekins tallatie 
Als  gevolg van eerdere brandproeven was  de normale toespreekins tallatie 
buiten bedr ij f. T oespreken van het middengedeelte van de D-buis  was  
mogelij k met twee 250 W zuilluids prekers  opges teld op een 1.7 m hoog 
s tatief langs  de linkerwand 25 m voor  deur  7. Deze ins tallatie had minder  
kwaliteit dan de normale toespreekins tallatie;  de omroepber ichten waren 
vooraan in de file nog wel redelij k te horen maar  waren achteraan, 
afhankelij k van de lengte van de file, moeilij k tot helemaal niet te horen. 
 
Auto’s  voor  enscener ing 
Een vrachtauto met chauffeur  en rookapparatuur  in de laadruimte (plus  
bedienaar) was  beschikbaar . Figuur  12 laat de vrachtauto zien. Er  waren 
ook 3 personenauto’s  met chauffeur  beschikbaar , alledr ie s tromannen (zie 
Fig. 13). 
 

                                                 
13 Bij de meeste proeven was de file langer dan verwacht. De extremen: bij proef 4 hielden de deelnemers grote 
tussenafstanden en eindigde de file bij deur 3; bij proef 9 was de file heel compact en eindigde tussen deuren 6 en 7. 
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Fig. 12  Een brandende vrachtauto. (Rookgeneratoren s taan hier  op de r i j baan 
achter  de vrachtauto;  niet,  zoals  bi j  de echte proeven, in de vrachtwagen 
zelf.)  

 

 
Fig. 13  Een fi leproef in de tunnel. Z o’n 50 auto’s  (rood) r i j den volgens  de pi j l  
“Noord” de tunnel in en komen tot s ti l s tand tegen een “brandende” 
vrachtauto. De auto’s  voor  en achteraan de fi le z itten in het complot, 
s tromannen. De evacuatie van de deelnemers  komt op video. T NO vangt de 
deelnemers  op bi j  de vluchtdeuren 10 en 4. 

Procedure 
Bij  aankoms t werden de deelnemers  over  twee r ij banen opges teld en lazen 
in de auto de ins tructies  door . Een proefleider  van T NO liep langs  om vragen 
te beantwoorden. De eers te s troman s tond als  gewone deelnemer  rechts  
vooraan opges teld. De deelnemer  links  vooraan kreeg het verzoek s teeds  
naas t deze “collega” te blij ven r ij den. De deelnemers  zagen de andere twee 
s tromannen nog niet. De vrachtauto s tond, eveneens  onzichtbaar  voor  de 
deelnemers , in de tunnel ter  hoogte van deur  4 op de linker r ij s trook. 
Daarna vertrokken de deelnemers  collectief. B ij  het inr ij den van de tunnel 
werd de vrachtauto z ichtbaar  die inmiddels  langzaam op de linker r ij s trook 
reed, 30 km/h, met de alarmlichten aan. Z o’n 320 m verder , even voor  deur  
8, trok de vrachtauto naar  rechts  en s tond dwars  over  de weg met z ij n 
rechterkant naar  de deelnemers  gekeerd. Rookontwikkeling begon achter  
vanuit de laadruimte. De chauffeur  ver liet aan de linkerkant de cabine en 
liep onder  dekking van zij n vrachtauto naar  deur  10. I nmiddels  s loten de 
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twee andere s tromannen met hun auto de file van achteren af over  beide 
r ij banen om terugr ij den te verhinderen. Z e bleven ter  hoogte van deur  5 
s taan. Een van de s tromannen opende een container  met een s terke 
“gas lucht”;  deze ver spreidde zich over  de s tils taande file . Ongeveer  5½  
minuut na de s top van de vrachtauto werd, langzaam en duidelij k, 
omgeroepen:  

Attentie, attentie, er  is  explos iegevaar ;  ik herhaal, er  is  explos iegevaar. 

 
Deze omroep was  na 5 s  compleet en werd dan nog eens  herhaald. T wee 
minuten later  werd omgeroepen, eveneens  langzaam en duidelij k:  

Wilt u de tunnel ver laten [via de vluchtdeuren], wilt u de tunnel ver laten 
[via de vluchtdeuren]. 

 
Ook deze omroep werd nog eens  herhaald. De korte ver s ie van de 
herhaalde omroep duurde ongeveer  10 s ;  de lange ver s ie ongeveer  15 s  
(“tunnel ver laten via de vluchtdeuren”). De omroep werd elke 30 s  herhaald 
tot de tunnel leeg was  of, bij  de lange vers ie elke 50 s . 
De deelnemers  werden aan de Noordzij de opgevangen bij  deur  10, en aan 
de Z uidzij de bij  deur  4. De proefleiders  noteerden of de deelnemer  via de 
r ij baan of via het middenkanaal gekomen was . De deelnemers  moes ten 
daarna in het middenkanaal wachten. Z odra er  tij d was , volgde een klein 
interview over  de afgelegde weg. Daarna werden de deelnemers  via het 
middenkanaal teruggeleid naar  hun auto. T erug op de r ij baan werden ze 
door  een proefleider  toegesproken. De deelnemers  kregen te horen dat ze 
enigszins  mis leid waren (de eers te r it zou verkennen van het parcours  z ij n) 
en de reden daarvoor  (een echte ramp wordt ook niet aangekondigd). 
T evens  werd gepeild of er  deelnemers  waren met een door  de 
pseudotunnelramp acuut geworden psychotrauma. I n dat geval was  een 
persoonlij k gesprek mogelij k. Daarna reden de deelnemers  terug naar  de 
openbare weg. 
 
 
5 .2  R es ultaten 

De t unneler var ing van de deelnemers  was  als  volgt:  
• Ruim een derde van de deelnemers  (37% ) gebruikte de tunnel dagelij ks  

of vaker  
• Precies  een derde gebruikte de tunnel 2-4 keren per  week 
• 12%  procent gebruikte de tunnel ongeveer  eens  per  week 
• Een vij fde, 19% , gebruikte de tunnel minder  vaak. 
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Bij  de enquête waren die cij fer s  resp. 53% , 30% , 12%  en 5% . Daarmee 
vergeleken hebben de huidige deelnemers  minder  tunnelervar ing14. 
 
Evacuatietijden 
Na 5 á 6 minuten, gerekend vanaf s tils tand vrachtauto, werd omgeroepen 
“er  is  explos iegevaar”;  2 minuten later  “wilt u de tunnel ver laten”. T abel 8 
geeft de exacte tij den. Het omroepber icht explos iegevaar  bracht als  regel 
de evacuatie op gang. B ij  de bespreking van de resultaten gold deze 
omroep als  s tar tmoment van de evacuatie. Wanneer  geen ber icht werd 
omgeroepen—in de twee proeven waarbij  de deelnemers  voorbereid waren 
op evacuatie—gold de s top van de vrachtauto als  s tar tmoment van de 
evacuatie. 
 

T abel 8  Omroeptij den gerekend vanaf s top vrachtauto (de letter  D in de 
kolom tunnel ver laten geeft aan dat de lange vers ie … via de vluchtdeuren 
werd omgeroepen). 

pr oef  ( en  dat um)  s t op vr acht aut o “explos iegevaar
” 

“t unnel  
ver lat en” 

1 (8 j an) 0 4’40’’  6’40’’  
2 (8 j an) 0 5’00’’  6’30’’D  
3 (9 j an) 0 5’45’’  7’45’’D  
4 (9 j an) 0 4’54’’  7’04’’  
5 (10 j an) 0 6’18’’  8’48’’D  
6 (10 j an) 0 6’12’’  7’42’’D  
7 (16 j an) 0 5’51’’  7’51’’  
    
8 (11 j an) 0 n.v.t. n.v.t. 
9 (12 j an) 0 n.v.t. n.v.t. 

gemiddeld  5’31’’  7’28’’  

 
De evacuatietij den s taan in T abel 9. De kolom Eers te Veilig geeft het 
moment aan dat de eers te deelnemer  door  de vluchtdeur  ging, gerekend 
vanaf de omroep explos iegevaar . De kolom Evacuatieduur  netto geeft aan 
de tij d tus sen explos iegevaar  en het moment dat de tunnel leeg was . De 
kolom Evacuatieduur  bruto geeft aan de tij d tus sen de s top van de 
vrachtauto en het moment dat de tunnel leeg was . B ij  de twee proeven 
waar  men voorbereid was  op evacuatie ontbreekt het netto-bruto ver schil. 
De laats te kolommen geven aan hoeveel deelnemers  door  de ver schillende 
deuren gingen. 
 
Voor  de proeven waar  men onvoorbereid was , was  de eers te deelnemer 
gemiddeld na ¾  minuut in veiligheid. Voor  de twee proeven waar men 
voorbereid was , duurde dat ruim 1 minuut15. De kolom Evacuatieduur  geeft 
aan hoe lang het duurde eer  de tunnel ver laten was . B ij  onvoorbereide 

                                                 
14 Statistische test: chi2 (3)=16.53; p<0.001. 
15 Statistische toetsing van Eerste Veilig liet geen verschil zien tussen “voorbereid” en “onvoorbereid” (alle data: 
t(7)=0.75; p>0.40; zonder tweede proef t(6)=1.30; p>0.20). 
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deelnemers  was  dat gemiddeld 4 minuten. B ij  op evacuatie voorbereide 
deelnemers  was  dat gemiddeld 2½  minuut16. 
 

T abel 9  Evacuatieti j den en aantal deelnemers  door  de vluchtdeuren bi j  de 
fi leproeven (bovenaan:  mensen waren niet op evacuatie voorbereid;  
onderaan:  mensen waren wél voorbereid). 
pr oef  ( en dat um)  aant al deelnemer s  

door  de 
vlucht deur en 

 

s t ar t moment  van 
de evacuat ie 

eer s t e 
veilig
*  

evacuat ie
-duur  
net t o 

evacuat ie
duur  
br ut o 
( vanaf  
s t op 
vr .aut o)  

D5  D6  D7  D8  

1 (8 jan) “explos iegevaar” 0’58’’  3’00’’  7’40’’  9 17 23 –  
2 (8 jan) “explos iegevaar” –4’30’’  3’35’’  8’35’’  6 14 20 –  
3 (9 jan) “explos iegevaar” 0’50’’  5’44’’  11’29’’  19 11 25 –  
4 (9 jan) “explos iegevaar” 0’48’’  8’59’’  13’53’’  ? 11 8 –  
5 (10 jan) “explos iegevaar” 0’31’’  2’26’’  8’44’’  3 20 27 –  
6 (10 jan) “explos iegevaar” 0’52’’  3’00’’  9’12’’  7 16 28 –  
7 (16 jan) “explos iegevaar” 0’17” 2’01’’  7’52’’  0 21 29 –  
          
  gemidd. 

onvoorbereid:  
0’42’’  4’06’’  9’37’’  7 16 23 –  

8 (11 jan) s top vrachtauto 1’32’’  3’35’’   1 19 25 –  
    1’29’’       

9 (12 jan) s top vrachtauto 0’38’’    0 2 30 4 
          
  gemidd. voorbereid:  1’05’’  2’32’’   1 11 27 2 

* Eer s te Veilig geeft, vanaf het s tartmoment, de tijd dat de eers te door  de vluchtdeur  ging. De 
evacuatie van de tweede proef (met minteken) begon vóór  het s tar tmoment. Deze proef telt hier  
niet mee voor  het gemiddelde. 

 
Evacuatiegedrag 
Het evacuatiegedrag bij  de afzonder lij ke proeven wordt nu besproken, te 
beginnen met de zeven proeven waarbij  men niet op evacuatie was  
voorbereid. 
 
P r oef  1  ( dins dag 8  januar i 1 9 :0 0  uur )  
Na bij na 3 minuten pass iviteit s tapte de deelnemer  l inksvoor  uit en wendde z ich tot 
z i j n buurman om raad (S troman 1). De res t keek toe, or iëntatiegedrag, maar  geen 
vluchtgedrag. Na 4’35’’ s tapte een tweede deelnemer  uit. Even later  werd 
explos iegevaar  omgeroepen, bi j na 5 minuten na s ti ls tand van de vrachtauto. Vanaf 
dat moment begonnen deelnemers  vr i j wel meteen uit te s tappen en te vluchten. De 
eers te deelnemer  was  na 58’’ in vei l igheid;  de tunnel was  leeg na 2¼  minuut. Nee, 
want meteen daarna moest iemand weer  terug naar  z i j n auto. Het duurde 42” voor  
hi j  weer  terug was . De tunnel was  pas  echt leeg na precies  3 minuten. 
De omroep T unnel ver laten kwam terwi j l  de evacuatie op z i j n eind l iep. I n deur  7 
s tond een groepj e te ki j ken;  na de omroep verdween dat groepj e achter  de deur . 
B i j zonderheden:  

• Een deelnemer  ging uit het middenkanaal terug om iets  aan de auto te doen. De 
evacuatieduur nam daardoor  toe. 

• Mensen gebruikten de deuropening als  observatiepos t, ze bleven “hangen”.  

• I emand s tapte door  deur  5 weer  de r i j baan op. 

 
                                                 
16 Ook toetsing van Evacuatieduur(netto) liet geen verschil zien tussen “voorbe reid” en “onvoorbereid”; t(7)=0.84; 
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P r oef  2  ( dins dag 8  januar i 2 0 :3 0  uur )  
Een spontane en zeer  snel le s tar t van het evacuatieproces !  Der tig seconden na 
s ti l s tand van de vrachtauto was  de eers te deelnemer  al in vei l igheid. De achters te 
auto’s  reden nog. T wintig s  later  waren er  nog eens  6 deelnemers  in veil igheid.  
Daarna s tagneerde de zaak. B i j  een vluchtdeur  midden in de fi le (deur  6) bleef een 
groepj e van 4 deelnemers  hangen. Z e waren snel bij  de deur gekomen, ¾  tot 1½  
minuut na s ti ls tand van de vrachtauto. Eén ging vervolgens  in de deuropening 
s taan ki j ken, even later  s tonden er  al weer 3 van de 4 op de r i j baan (2 minuten na 
s ti l s tand van de vrachtauto). Men ging zelfs  naar  de middens treep voor  beter  z icht;  
twee nieuwe deelnemers  voegden z ich bi j  het groepj e. Men keek wat er  ging 
gebeuren. Daarbij  was  wel enige spanning;  twee deelnemers  die nog even naar  de 
auto gingen (of naar  anderen?) deden dat hol lend en kwamen ook hollend terug, 
althans  een van de twee;  de ander  l iep gewoon. Vi j f minuten na s ti ls tand van de 
vrachtauto telde het groepj e 8 deelnemers . 

 
Fig. 14  Een evacuatie verzandt. Dr ie minuten nadat de eers te door  de 
vluchtdeur  ging z i j n weggebruiker s  weer  terug bi j  de auto en hangen ze rond 
de vluchtdeuren. 

 
B ij  deur  7, zo’n 80 m s troomopwaarts  van de ramp, brachten 8 deelnemers  z ich 
binnen 60 s  in veil igheid. Een halve minuut later  ar r iveerde nog iemand bij  de deur . 
Na aarzel ing rende hi j  terug naar  z i j n auto. B i j  terugkoms t l iepen twee anderen 
mee. Hi j  hield de vluchtdeur  voor  hen open en met z’n dr ieën verdwenen ze in het 
middenkanaal (2’20’’ na s ti ls tand vrachtauto). T ien seconden later  kwam weer  
iemand aan die in de deur  ging hangen en dan, 1 minuut later , de r i j baan weer  op 
s tapte. Hi j  bleef bi j  een groepj e bi j  de auto’s  praten tot de omroep explos iegevaar . 
Net voor  de omroep l iep weer  iemand op de deur  af. Op dat zelfde ogenbl ik kwam 
een ander  terug uit het middenkanaal. I n de deuropening maakten de twee een 
praatj e. Er  waren nu verschi l lende praatgroepj es  onts taan. De aandacht was  s teeds  
naar  voren ger icht. 
Pas  de omroep explos iegevaar  trok de evacuatie weer  vlot. B innen 1½  minuut was  
de kop van de fi le geëvacueerd. Daar  kwam de omroep T unnel ver laten in reeds  een 

                                                                                                                                                            
p>0.20). 
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ver laten tunnel.  Achteraan de fi le kos tte het 2 minuten langer ;  daar  werd de 
omroep wel gehoord. I n de tabel is  een evacuatieduur  van 3½  minuut genoteerd. 
B i j zonderheden:  

• Vols trekte s tagnatie na vlotte s tar t. Mensen bleven hangen en ki j ken in de 
vluchtdeur . Daar  onts tonden praatgroepj es  (Fig. 14). Daarna ook praatgroepj es  
op de r i j baan;  ook daar  de aandacht naar  voren ger icht. Daarna een snel le 
evacuatie, 1½  minuut, wel l icht omdat de mensen reeds  los  waren van hun auto. 

• Deelnemer  die, ook na de omroep explos iegevaar , 10 s  na ins tappen in het 
middenkanaal terugkwam om iets  aan z i j n auto te doen. T otale ti j dver l ies  ½  
minuut. 

• Vertraging bi j  de s taart van de fi le;  daar  is  2 minuten extra ti j d nodig 
(omroepber icht niet gehoord?). 

• T weemaal opende een deelnemer  vanuit het middenkanaal een vluchtdeur  om 
even te ki j ken, “nieuwsgier ig gedrag”.  

 
P r oef  3  ( w oens dag 9  januar i  1 9 :0 0  uur )  
Na 3 minuten pass iviteit begonnen twee deelnemers  te over leggen;  een minuut 
later  ook twee anderen. Or iëntatiegedrag maar  geen actie. 
De omroep explos iegevaar  bracht de evacuatie op gang. De eers te deelnemer  was  
50’’ later  in vei l igheid. De evacuatie l iep vr i j  snel met een langzame uitloop. De 
al ler laats te deelnemers  ver l ieten hun auto pas  4 minuten na de omroep 
explos iegevaar . I nmiddels  was  al 4 x  tunnel ver laten omgeroepen. Pas  na 5¾  
minuut was  de tunnel leeg. 
B i j zonderheden:  

• Deelnemer  ging uit het middenkanaal weer  de tunnel in om iets  aan de auto te 
doen. 

• Lange uitloop van de evacuatie;  sommigen reageerden traag. 

• I n twee vluchtdeuren bleven mensen s taan om even te ki j ken, nieuwsgier igheid. 

• Geheel achteraan de fi le evacueerde een deelnemer  met een rols toel (deur  5). 
Een begeleider  ver leende ass is tentie. 

 
P r oef  4  ( w oens dag 9  januar i  2 0 :3 0  uur )  
De vrachtauto kwam binnen met for se rook;  bovendien reed hi j  op de rechterbaan. 
De fi le week uit naar  de l inkerbaan en hield bovendien grote afs tand. De fi le s tond 
bi j na tot buiten de tunnel.  S lechts  11 van de 45 auto’s  s tonden onder  
camerabereik, en de omroepins tallatie was  achteraan de fi le niet te horen. De 
proefleider  die normaliter  deur  5 onder  observatie had, was  s troomopwaarts  
gelopen en s tond nu bi j  deur  4;  er  waren geen observaties  bij  deur  5. T oen de 
vrachtauto bij na ter  plaatse was  (deur  8) begon de deelnemer  l inks  voor  in te 
halen. De vrachtauto sneed hem;  de deelnemer  ging for s  op de rem en toeterde 
verontwaardigd. 
Na 1½  minuut begonnen enkelen rus tig te over leggen. Als  resultaat werd 30 s  later  
een hulppos t gebeld. De res t keek toe. T ot de omroep explos iegevaar  was  er  geen 
verdere actie. 
Na 5 minuten werd explos iegevaar  omgeroepen. De eers te deelnemer  was  48 s  
later  in vei l igheid via deur  7, 80 m s troomopwaarts  van de ramp. Eén en een kwart 
minuut later  ging de eers te door  deur  6;  er  waren toen al 7 deelnemers  door  deur  
7. Enkele seconden later  kwam iemand uit die deur  terug naar  z i j n auto. Die s tond 
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op 10 m van de deur  50 m s troomafwaarts  (deur  5), zodat hij  na afloop daar  maar  
naar  het middenkanaal binnen ging. Het ti j dver l ies  was  76 s . Vooraan de fi le ging 
de laats te deelnemer  3 minuten na explos iegevaar  door  de vluchtdeur . I nmiddels  
was  tunnelver laten al tweemaal omgeroepen. Achteraan de fi le had men 9 minuten 
nodig17.  
B i j zonderheden:  

• Een deelnemer  probeerde langs  de vrachtauto te r i j den. 

• Een deelnemer  keerde de auto, reed snel 20 m terug, zag anderen de 
vluchtdeur  nemen en bes loot toen ook die deur  te nemen (Fig. 15). 

• … op dat moment waren er  overs tekende voetgangers  op de r i j baan die hem tot 
snelheidsminder ing maanden. 

• Een ander  zag de man keren en begon ook met z i j n auto te manoeuvreren. 

• Een ander  l iet de auto een eindj e terugzakken, was  toen wat dichter  bij  een 
vluchtdeur  en s tapte uit.  Vanwege het explos iegevaar  gebruikte hi j  de motor  
niet. 

• Deze gedragingen doen panieker ig aan. Het gedrag werd uitgelokt door  de 
s ituatie;  een vr i j e rechter r i j s trook, en fl inke gaten in de fi le op de l inker r i j s trook. 

• Het achters te deel van de fi le reageerde bij zonder  traag (evacuatieduur  9 
minuten—zie voetnoot 17). 

• Dr ie deelnemers  s tapten s troomopwaarts  van de s taar t van de fi le, bi j  deur  4, 
weer  de r i j baan op. 

 

 
Fig. 15  Alternatieve evacuatie bij  proef 4:  terugr i j den over  de vr i j e 
rechterbaan. I nmiddels  z i j n er  voetgangers  op de baan. 

 
P r oef  5  ( donder dag 1 0  januar i  1 9 :0 0  uur )  
De fi le ver toonde veel gaten die langzaam werden opgevuld. De “ramp” was  
inmiddels  3 minuten oud. T ot de omroep explos iegevaar  was  er  geen enkele actie;  
iedereen bleef in de auto. Men s loot wat aan, deed eens  een l ichtj e uit. 
Alsof men op de omroep explos iegevaar  wachtte begon de evacuatie heel snel;  na 
14 s  gingen de eers te autodeuren open. De eers te deelnemer  was  na 31’’ in 

                                                 
17 De omroep was achteraan niet te horen. 
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vei l igheid;  na 1’40’’ de laats te. Nee, toch niet.  Door  een laatkomer  was  de tunnel 
pas  na 2’26’’ leeg 18. 
B i j zonderheden:  geen. 

 

 
Fig. 16  De voors te auto’s  bij  proef 6 verdwij nen gelei del i j k in de rook maar  de 
bes tuurders  bl i j ven rus tig z itten. (Gestreefd werd naar  een langzame rook-
afvoer  in de r i j r ichting;  bij  deze proef was  er  te veel “tegenventi latie”.)  

 
P r oef  6  ( donder dag 1 0  januar i  2 0 :3 0  uur )  
T otale pass iviteit tot het eers te omroepber icht, ondanks  imposante rookwolken die 
langzamerhand de voors te 10 auto’s  onz ichtbaar  maakten.  
De eers te automobil is t s tapte 37 s  na de omroep explos iegevaar  uit en was  na 52 s  
in veil igheid. Anderen volgden. B innen 1½  minuut waren 16 deelnemers  in 
vei l igheid door  deur  6 (130 m s troomopwaarts  van de ramp) en 18 deelnemers  
door  deur  7 (80 m s troomopwaarts  van de ramp). I n de rook vooraan zaten nog 10 
deelnemers  in de auto (Fig. 16). 
Pas  toen tunnel ver laten via de vluchtdeuren werd omgeroepen kwam deze laats te 
groep in actie. Vr i j wel meteen openden ze de auto en l iepen s troomopwaarts  naar  
deur  7. De eers te deelnemer  was  42 sec later  in veil igheid;  de laats te na 1½  
minuut. De totale evacuatieduur  (vanaf de omroep explos iegevaar ) kwam op 3 
minuten. 
B i j zonderheden:  

• Degenen die vooraan in de fi le s tonden, het dichts t bij  het gevaar , kwamen als  
laats ten in actie, ook al raakte hun voer tuigen s teeds  meer  in de rook. 

• Z i j  reageerden niet op de omroep explos iegevaar  en kwamen pas  na de omroep 
tunnel ver laten via de vluchtdeuren in actie. 

• De twee voors te deelnemers  kwamen pas  in actie na persoonli j ke waarschuwing 
van anderen;  ze hadden een CD aan s taan. 

 
P r oef  7  ( w oens dag 1 6  j anuar i 2 0 :3 0  uur )  
Opnieuw grote pass iviteit. Na 2’40’’ s tapt iemand uit. Hi j  l iep naar  een vr iend toe, 
en ging bij  hem in de auto z itten. Daar  is  hi j  gebleven tot de omroep 
explos iegevaar . 
De reactie op de omroep explos iegevaar  was  onmiddell i j k. Al na 15 s  rende men 
over  de r i j baan;  de eers te deelnemer  was  17 s  na de omroep in veil igheid. T wee 
minuten na de omroep (2’01’’) was  de tunnel leeg. De omroep tunnel ver laten 
kwam in een lege tunnel. 

                                                 
18 De laatkomer kwam achter uit de file; zijn uitstappen viel buiten camerabereik. 
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B ij zonderheden:  

• Vertraging bi j  de deur  80 m s troomopwaarts  van de ramp (deur  7) omdat velen 
tegel i j k aankwamen. Deze ver traging werkte niet door  in de totale 
evacuatieduur ;  deelnemers  waren dus  nog trager  bi j  een andere deur . 

 
Voor ber eid op evacuat ie ( vr i jdag 1 1  j anuar i)  
De deelnemers  aan de proeven 8 en 9 waren op evacuatie voorbereid. Z e wis ten 
dat ze achter  een vrachtauto tot s ti l s tand zouden komen en dan uit moesten 
s tappen. De vrachtauto braakte geen rook uit. B i j  deze proeven werd de 
s troomsnelheid bi j  de vluchtdeuren geanalyseerd. Het “nemen” van een deur , 
inclus ief de ops tap, bleek 3 tot 4 seconden te kos ten als  de deur  dicht was  en nog 
geopend moest worden. L iep men achter  elkaar  aan, dan s tond de deur  al open en 
nam men de deur  in gemiddeld 1.7 s . Als  weggebruiker s  in een ononderbroken 
s troom ar r iveerden kon de vluchtdeur  0.69 persoon/seconde verwerken (1.4 
s /persoon). Alti j d, ook bi j  ops topping (Fig. 17), gingen de weggebruiker s  
individueel door  de deur  en nooit met meerderen tegel i j k. 

 

 
Fig. 17  Drukte bi j  de deur  als  deelnemers  aan proef 9 van twee kanten 
tegel i j k aankomen (camera’s  2 en 3;  de twee weggebruiker s  op camera 1 
lopen maar  naar  deur  6). 

 
P r oef  8 , voor ber eid op evacuat ie ( vr i jdag 1 1  januar i  1 9 :0 0  uur )  
De eers te 70 seconden van Proef 8 ver l iepen aarzelend. Een aantal mensen s tapte 
uit, en keek afwachtend rond. Or iëntatie, maar  geen vluchtgedrag. Op 93 s  ging 
uiteindel i j k de eers te deelnemer  dan maar  door  de vluchtdeur . De res t volgde vlot. 
De tunnel was  leeg 3½  minuut na aanvang. 
B i j zonderheden:  

• I emand ging door  de vluchtdeur  maar kwam 30 s  later  terug, l iep naar  z i j n auto 
en terug naar  de vluchtdeur . T i j dver l ies  51 s . 

• Op 10 m van de vluchtdeur  draaide iemand z ich om, ging rennend terug naar  
z i j n auto en terug. T i j dver l ies  50 s . 

• I emand opende vanuit het middenkanaal een vluchtdeur  om even te ki j ken 
(nieuwsgier igheid). 
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• Een ander  s tapte weer  de r i j baan op (nieuwsgier igheid). 

 
P r oef  9 , voor ber eid op evacuat ie ( vr i jdag 1 1  januar i 2 0 :3 0  uur )  
Z elfde als  vor ige proef, maar  aan het “in veil igheid brengen” was  toegevoegd “… via 
de vluchtdeuren”. Op het ins tructieformulier  was  deze pas sage nog eens  
onders treept. 
De reactie op het s toppen was  onmiddell i j k. B innen 6 s  s tond de eers te deelnemer  
op de r i j baan. Hi j  was  met 38 s  in vei l igheid, anderen volgden. De tunnel was  
binnen 1½  minuut leeg. 
B i j zonderheden:  

• Eén van de voors te deelnemers  rende met anderen mee. De auto bleef met 
draaiende motor  achter . 

• Voor  het eers t werd de deur  voorbi j  de “ramp” gebruikt (deur  8). Vier  
deelnemers  vooraan de fi le gingen verder  s troomafwaarts . 

• Vertraging bi j  de deur  80 m s troomopwaarts  van de ramp (deur  7) omdat velen 
tegel i j k aankwamen van de kop van de fi le zowel als  vanuit het midden. De 
langste wachtti j d was  15 s . Deze ver traging werkte niet door  in de totale 
evacuatieduur . 

• T wee deelnemers  zwaaiden af naar  deur  6 vanwege de ops topping bi j  deur  7. 
De ver traging bi j  deur  7 had te maken met de compactheid van de fi le;  er  s tonden 
meer  dan 40 auto’s  over  een afs tand van nog geen 100 m, bovendien evacueerde 
iedereen tegel i j k. De fi le hield al tus sen de deuren 6 en 7 op;  de twee personen die 
deur  6 namen ver l ieten de s taar t van de fi le en l iepen over  een lege r i j baan naar  
deur  6. B i j  de andere proeven s tond de s taar t van de fi le ruim s troomopwaarts  van 
deur  6. 

 
I nterviews 
I n het middenkanaal werden de deelnemers  ondervraagd over  de gekozen 
route. Eenmaal in het middenkanaal aangekomen, liepen alle deelnemers  
(volgens  eigen zeggen) door  naar  het opvangpunt;  niemand s tapte bij  een 
volgende vluchtdeur  weer  terug op de r ij baan. B lij kbaar  rekenen 
deelnemers  het teruggaan, via de oorspronkelij ke deur , naar  de auto niet 
mee. 
B ij  het Noordelij ke opvangpunt, deur  10 (110 deelnemers ) werd daarna nog 
verder  ondervraagd. Vier  deelnemers  (4% ) gaven aan dat ze ondanks  het 
bordj e gevaar  een tegenover liggende vluchtdeur  (naar  de E-buis ) hadden 
geprobeerd. Acht deelnemers  (8% ) gaven aan dat ze tus sentij ds  vanuit het 
middenkanaal, bij  deur  8 of 9, een kij kj e naar  de r ij baan hadden genomen. 
Vier  individuele deelnemers  en twee groepj es  deelnemers  gaven aan dat ze 
na het ins tappen bij  deur  7 in Z uidelij ke r ichting verder  wilden (“weg van 
het gevaar” zoals  tweemaal genoemd werd) maar dat het s talen hek voor  
de pompenkelder  de doorgang blokkeerde. 
S ommige deelnemers  aan de tweede proef meenden het s lachtoffer  te z ij n 
van een echte ramp—niet een in scène gezette. Een algemene indruk was  
dat nogal wat deelnemers  verontwaardigd waren vanwege de belofte dat de 
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eers te r it verkenning van het parcours  zou zij n;  “dit was  geen afspraak!”. 
Daaruit s prak enige s chr ik. 
 
Debriefing 
Aan het eind van de proeven waarbij  men niet op evacuatie was  voorbereid 
konden de deelnemers  aangeven of ze de proef “spannend” hadden 
gevonden. Over  de 7 proeven heen werden, ruwweg, de volgende aantallen 
geteld:  10, 10, 0, 8, 2, 0 en 12;  in totaal 42 deelnemers , 13%  van de 
deelnemers 19. S lechts  enkelen rappor teerden dat ze de ervar ing “angs tig” 
hadden gevonden. Z oals  gezegd dachten sommigen bij  de tweede proef dat 
de ramp echt was . Deelnemers  met door  de proef acuut geworden 
psychotrauma werden niet gezien. 
 
 
5 .3  Dis cus s ie 

De huidige s tudie laat opvallend lange reactietij den z ien. Automobilis ten 
reageerden uiter s t pass ief! Men deed niets  en bleef zeker  5–6 minuten 
afwachten. Wel was  er  in die tij d or iëntatiegedrag;  dat wil zeggen, men 
keek wat er  aan de hand is , keek eens  naar  medeweggebruiker s , maar  tot 
evacuatie kwam het niet. Deze pas s iviteit manifes teerde zich heel opvallend 
ook toen, in één van de proeven, de kop van de file langzamerhand in rook 
gehuld raakte. De betrokken automobilis ten bleven in hun auto zitten. Een 
guns tige uitzonder ing was  de tweede van de ser ie van zeven proeven. I n 
die proef ging men s pontaan tot evacuatie over . Mees tal, 6 van de 7 keer , 
dus  geen evacuatie uit eigen beweging. We komen zo meteen terug op de 
proef met spontane evacuatie. 
 
De conclus ie is  dat evacuaties  alleen s nel op gang komen met externe 
s tur ing, bij voorbeeld een officieel omroepber icht. Het wat kuns tmatige 
ber icht “explos iegevaar” was  mees tal voldoende. T och doorbrak dit ber icht 
niet de pass iviteit van de in rook gehulde kop van de file, wellicht omdat 
men zich in de auto beter  beschermd achtte tegen een explos ie dan 
daarbuiten;  wellicht ook omdat men bang was  de rook in te s tappen. Het 
aanzetten van een CD is  wellicht te z ien als  een psychologis ch 
defens iemechanisme. Canter , Donald & Chalk vermelden s oor tgelij k gedrag 
bij  brand in gebouwen (1992). Dit s chets t het dilemma tus sen veiligheid op 
de korte en de lange termij n;  op de kor te termij n is  blij ven z itten het 
veiligs t;  op de lange termij n kan het dodelij k z ij n. 
 

                                                 
19 De debriefing vond plaats op advies van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van TNO met als doel 
eventueel getraumatiseerde deelnemers psychologisch op te vangen. Een systematische vastlegging van aantallen 
vond niet plaats; de genoemde data zijn gebaseerd op impressies achteraf. Daarbij bestaat de indruk dat de 
deelnemers “zich niet wil den laten kennen”; dat ze dus er niet altijd voor uit wilden komen dat ze in spanning hadden 
gezeten. 
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De luidspreker ins tallatie bij  de huidige proeven was  provis or isch. Achteraan 
de file waren de ber ichten moeilij k te horen, en bij  een lange file helemaal 
niet. Automobilis ten moesten het daar  hebben van het voorbeeld van hun 
medeweggebruiker s . Z ou de s peciaal voor  de tunnel ontworpen ins tallatie 
gebruikt z ij n, dan zouden (iets ) betere resultaten behaald z ij n. I n die z in 
z ij n de huidige proeven (iets ) te is  pess imis tis ch. 
 
Z oals  gezegd liet één van de zeven proeven spontane evacuatie z ien. Enkele 
weggebruiker s  vooraan de file renden de auto uit en s leepten met hun 
voorbeeld de res t mee. Kuddegedrag heeft ook zij n voordelen! Opmerkelij k 
was  in deze proef dat de evacuatie na ver loop van tij d volkomen verzandde. 
Mensen kwamen uit het middenkanaal terug, en gingen in en rond de 
vluchtdeuren hangen, anderen s loten zich daar  bij  aan. Ook op de r ij baan 
onts tonden groepj es . Het was  een or iëntatiegedrag, “kij ken wat er  
gebeurt”. Een onveilige s ituatie want een explos ie of plotseling escalerende 
brand zou zeker  s lachtoffer s  maken. De oorzaak van dit gedrag is  gebrek 
aan r ichtlij nen. De aanwij z ingen in het middenkanaal waren blij kbaar  niet 
duidelij k en de “operator” deed geen omroepber ichten. Men is  nieuwsgier ig 
over  het ver loop van het incident en bezorgd over  de eigen auto, en gaat 
dus  eens  kij ken. 
 
I n tegens telling tot de s tudie met individuen evacueerde hier  niemand over  
de r ij baan. I edereen ging door  de vluchtdeuren. Hielp bekendheid met de 
vluchtdeuren hierbij ? Dat is  moeilij k te zeggen. De ins tructie “tunnel 
ver laten via de vluchtdeuren” had geen betere resultaten dan de korte 
ins tructie “tunnel ver laten”, maar deze ins tructies  werden gegeven op het 
moment dat de tunnel (bij na) ver laten was . Omdat iedereen door  de 
vluchtdeuren ging is  de conclus ie dat de bekendheid met de vluchtdeuren 
voldoende is  voor  evacuerende groepen. Het voorbeeld van anderen die 
door  de vluchtdeuren gaan trekt de res t wel mee. 
 
Eveneens  in tegens telling tot de s tudie met individuen ging niemand te voet 
langs  de ramp heen. Dat gebeurde alleen in één van de twee proeven 
waarbij  men van tevoren wis t van de vrachtauto en waarbij  men zich de 
rook maar moes t inbeelden. Was  men onvoorbereid en rookte de vrachtauto 
echt, dan liep niemand er  meer  langs . Wel was  er  een poging om per  auto 
voorbij  de ramp te komen, een gedrag dat ook uit echte rampen bekend is . 
 
T elefoneren werd ook nu gedaan, z ij  het door  veel minder  deelnemers  dan 
bij  S tudie 2, individuen. Wie een ander  zag bellen zal dat zelf wat minder  
gauw doen. B lij ft overeind dat bellen de evacuatie ver traagt en de 
tunneloperator  zal belas ten. 
 
Niet alleen telefoneren maar  ook teruggaan naar  de auto werkt ver tragend. 
Weliswaar  gaan s lechts  enkelen terug naar  de auto maar  ze gaan tegen de 
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s troom in en hinderen anderen, en kunnen bovendien de totale 
evacuatieduur  ver lengen. Onzekerheid hoe precies  de auto moet worden 
achtergelaten speelt hier  een rol (motor  uit, lichten doven, por tieren 
afs luiten, e.d.). Moeten hulpver leners  de mogelij kheid hebben de auto te 
verplaatsen? Dan zou men de portieren open moeten laten enz. Moet men 
parkeren zoals  altij d? Dan s luit men de por tieren j uis t af. 
 
I n het middenkanaal liep men beter  door  dan in de s tudie met individuen. 
Het als  groep lopen s peelde een rol. I n het wat onherbergzame 
middenkanaal voelde men zich als  groep veiliger  dan als  individu. 
 
De snelheid waarmee men door  de vluchtdeur  ging lag, bij  continu aanbod 
aan evacués , op 0.69 persoon per  seconde, ofwel 1.44 s  per  persoon. Dit is  
veel s lechter  dan verwacht bij  deze bij na 1 m brede deur . B ij  deze breedte 
voorspelt namelij k het commerciële programma Exodus  1.33 persoon per  
seconde, en de normen van de s tichting Bouwresearch zelfs  2.16 persoon 
per  seconde (zie S chermer , 1999). De oorzaak is  de ops tap voor  de deur . 
Deze doet de s trooms nelheid dalen tot de waarde bij  het ins tappen in 
treinen, 0.67 persoon per  seconde (geciteerd door  S chermer , 1999). 
 
I s  de hier  waargenomen s troomsnelheid bij  de vluchtdeur  opgewassen 
tegen het aanbod aan evacués? We wagen ons  aan een schatting. Met per  
r ij s trook elke 7 meter  een weggebruiker 20 s taat per  dubbele r ij s trook elke 
3.5 m een weggebruiker . Met een loopsnelheid van 1 m/s  (brandweernorm) 
ar r iveren ze bij  de vluchtdeur  met een tempo van elke 3.5 seconde een 
persoon;  de r ij baan heeft immers  ruimte genoeg voor  evacuerende 
voetgangers . Omdat evacués  van Noord én Z uid tegelij k ar r iveren, 
verdubbelt het tempo tot elke 1.75 seconde een persoon. De deur  kan dat 
nog s teeds  verwerken. Z ouden de evacués  echter  een vlot wandeltempo 
aanhouden, 1.4 m/s  ofwel 5 km/h, dan loopt het aanbod op tot elke 1.25 
seconden een evacué, en dat kan de vluchtdeur  niet meer  aan. De 
vluchtdeur  z it dus  aan de grens . Bovendien kunnen voer tuigen in 
werkelij kheid passagier s  meevoeren. Nog klemmender  wordt het in tunnels  
met dr ie r ij s troken zoals  de tunnel onder  De Noord. Het aanbod aan 
evacués  ligt dan sowies o 50%  hoger . 
 
Of de s ituatie nu écht hachelij k is , hangt af van de maximale capaciteit. Die 
zou wel eens  guns tiger  kunnen zij n dan de hier  geobserveerde omdat de 
deelnemers  aan de huidige proeven minder  gehaast waren dan bij  een 
echte ramp. 
 

                                                 
20 Auto’s zijn 4 m lang en houden nog eens 3 m afstand, dus één auto elke 7 m. 
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Realiteitsgehalte 
Dat brengt ons  op het realiteitsgehalte van het onderzoek. We 
confronteerden deelnemers  met een realis tis ch scenar io. Maar  was  de 
s ituatie wel echt genoeg, en komen de gedrags res ultaten dus  wel overeen 
met het gedrag bij  werkelij ke rampen? Een kor te bes chouwing. 
De deelnemers  wis ten dat “dingen konden gebeuren” die namaak waren en 
zonder  gevaar. Vanuit die wetenschap waren ze dus  geneigd de 
ges imuleerde ramp niet ser ieus  te nemen. Maar ook een echte ramp wordt 
niet altij d meteen ser ieus  genomen. Ook dan worden de eers te tekenen van 
gevaar  “wegverklaard”, z ie bij voorbeeld het gedragsmode l van Canter , 
Breaux & S ime (1980). “Ear ly acceptance … is  frequently delayed to a 
dangerous  extent”, merkt Canter  op (1980). B ij  de echte ramp denken 
velen aan … een oefening, naar  s chatting zo’n 60%  van de betrokkenen 
(Harbs t & Madsen, 1992). Mis schien een pr imitieve manier  van 
zelfbescherming, maar  ook gebaseerd op het nuchtere feit dat oefeningen 
nu eenmaal vaker  plaats vinden dan echte rampen en dat de observaties  van 
de ramp vaak maar heel beperkt z ij n en niet iedereen goed zicht heeft op 
de ramp. De tekenen zij n s oms  onvoldoende om de erns t in te schatten. 
Bovendien ver schilt de langzaam escalerende ramp qua uiter lij k 
aanvankelij k niet van een gecontroleerde oefening. Ook beelden van de 
ter reuraans lagen op het wereldhandelscentrum in New York (11 september  
2001) laten mensen zien die redelij k rus tig naar  hun werk lopen en met 
“verwonder ing” kij ken naar  wat z ich voltrekt. Volgens  de schatting van 
Harbs t & Madsen (60%  denkt aan een oefening) had dus  de res t, 40% , de 
ervar ing spannend moeten vinden. I n de huidige s tudie vond mins tens  13%  
de s ituatie spannend (mins tens , omdat niet iedereen er  voor  uit dur fde te 
komen). De huidige s tudie was  dus  “2 –3 keer  minder  spannend dan een 
echte ramp”.  
Er  was  geen paniek bij  de proeven. Wij s t ook dat niet uit dat de resultaten 
van de s tudie weinig zeggen over  de echte ramp? Opnieuw van de kant van 
de echte ramp:  in tegens telling tot wat de filmindus tr ie wil doen geloven 
komt paniek bij  echte rampen vr ij wel niet voor . Quarantelli noemt het 
concept “paniek” één van de myth es  van rampgedrag (bij v. Quarantelli, 
1999). Jonathan S ime is  het daar  helemaal mee eens  (S ime, 1980):  ook bij  
rampen blij ven mens en rationeel denken en handelen (z ie ook Canter , 
Donald & Chalk, 1992). Wel kunnen ze door  een snelle escalatie gedwongen 
zij n onmiddellij k te handelen. De tij d om de s ituatie te doorzien is  dan zeer  
beperkt (s ituation as ses sment en threat as ses sment van Fig. 11). 
De conclus ie is  dat de s tudie de bes t mogelij ke benader ing is  van de 
realiteit, met name die van de langzaam escalerende ramp. Het gedrag bij  
de proeven mag vertaald worden naar  gedrag bij  langzaam escalerende 
rampen21. 

                                                 
21 En een explosief escalerende ramp? (De nieuwjaarsbrand te Volendam ontwikkelde in 50 seconden temperaturen 
van 1000°C.) De signalen van de ramp kunnen zo dwingend zijn dat de reactietijd praktisch nul is. Onmiddellijk 
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Een ander  punt waarbij  de s tudie ver schilde van de echte ramp is  
bekendheid van de deelnemers  met de tunnel. B lij kens  S tudie 1 zullen bij  
een echte ramp personen betrokken zij n die de tunnel vaker  gebruiken dan 
de deelnemers  aan de huidige s tudie en dus  ook beter  bekend z ij n met de 
noodvoorzieningen. De mindere kennis  van de huidige deelnemers  heeft 
z ich wellicht vertaald in s lechte evacuatie;  de huidige s tudie zou een te 
pes s imis tisch beeld geven. Wel moet bedacht worden dat automobilis ten 
hun kennis  over  de tunnel opdoen in het voorbij r ij den met 100 km/h. We 
roepen Figuur  3 in her inner ing die het perspectief van de voorbij razende 
automobilis t weergeeft. Bovendien, wat valt er  zelfs  langzaam r ij dend, 
anders  te leren dan dat er  (vlucht)deuren en hulppos ten zij n? Nergens  in de 
s tudie speelde onbekendheid met de vluchtdeuren een rol;  de deelnemers  
die de vluchtdeur  namen gaven het voorbeeld voor  de res t. 
Waarschij nlij k speelde het groepsgedrag een s terkere rol dan bij  de echte 
ramp. I n een echte file z ie j e nooit een bekende. Hier  waren de deelnemers  
afkoms tig van verenigingen en kenden ze altij d wel enkele andere 
personen. Het voorbeeld van een bekende spreekt s terker  dan het 
voorbeeld van een onbekende. De aanwezigheid van bekenden lokt ook, 
s terker  dan in het echt, uit tot blij ven hangen rond de vluchtdeur  en het 
vormen van praatgroepj es . I n het echt zal die neiging minder  s terk z ij n. 
 
 
 
6 S T UDI E 4:  WEGGEBRUI KERS  I N ROOK 

Brand kan een tunnel vullen met rook. Het z icht neemt dan af;  ook is  de 
rook giftig en ir r iterend. De rook verplaats t z ich zoals  bepaald door  
weersomstandigheden en verkeersaanbod. B ij  voldoende verkeersaanbod 
verplaats t de rook zich in de r ij r ichting. Achter  de brand is  men dus  relatief 
veilig. Om de s ituatie veilig te houden, kan de tunneloperator  ventilatoren 
bij zetten. Die z ij n er  echter  niet in alle tunnels  (bij v. niet in de 327 m lange 
Vlaketunnel). 
 
Daarnaas t kan de operator  ver se lucht in het middenkanaal pompen dat 
daardoor  overdruk kr ij gt en vr ij  blij ft van rook. De vluchtdeuren zij n 
brandwerend en de wand tus sen tunnelbuis  en middenkanaal is  van 50 cm 
gewapend beton. Wie door  de vluchtdeur  is , is  in veiligheid. 
 
Het doel van de rookproeven was  z icht te kr ij gen op het gedrag van mensen 
die in dichte rook de tunnel moeten ver laten. De mensen bevinden z ich dus  
s troomafwaarts  van de brand. De vraag was  of weggebruiker s  in dichte rook 

                                                                                                                                                            
achteruit rijden? Dat is nauwelijks mogelijk in een file. In de auto blijven? Voorlopig althans is dat veiliger dan 
uitstappen in vuur en rook en zwavel. Het ligt daarom voor de hand dat mensen dichtbij de ramp te lang zullen 
wachten. Meer kans maken zij die verder stroomopwaarts staan omdat te voet wegrennen op die plaatsen nog niet zo 
gevaarlijk is. Wel moet de vluchtdeur onmiddellijk opvallen—zie de slotdiscussie over de markering van de deuren. 
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de vluchtdeuren nog wel kunnen vinden. De meer  specifieke vraag was  of 
geluidsbakens  boven de deuren helpen. De Br itse firma S ound Alert 
produceer t dergelij ke geluidsbakens . S amen met de univer s iteit van Leeds , 
prof. Deborah Withington werd de effectiviteit dikwij ls  bepaald (z ie bij v. 
Withington, 2001), echter  nooit in tunnels  voor  het wegverkeer . Op verzoek 
van de Bouwdiens t, S teunpunt T unnelveiligheid, werden deze geluids baken 
thans  ingezet. 
 
Ook ditmaal werd de vraag beantwoord of specifieke kennis  over  de 
aanwezigheid van vluchtdeuren mensen helpt de vluchtdeuren te vinden. 
Daar toe werden dr ie soorten informatie vers trekt in dr ie ver schillende 
proefs ituaties :  
• Geen kennis  (alleen “breng u in veiligheid”)  
• Gedeeltelij ke informatie “de tunnel heeft geluidsbakens ;  daarop kunt u 

z ich or iënteren” 
• Volledige informatie “de tunnel heeft geluidsbakens  boven de 

vluchtdeuren;  daarop kunt u z ich or iënteren” (onders trepingen zoals  
aangegeven). 

Er  waren geen controlegroepen die zonder  geluidsbakens  moes ten 
evacueren22. 
 
 
6 .1  Met hode 

Deelnemers  
Elk van de dr ie s oor ten informatie werd aan 32–33 personen gegeven, in 
totaal 97 deelnemers . Z e werden geworven door  een extern bureau met de 
teks t “Vluchten in Rook”, 49 mannen, 48 vrouwen.  
 

Brand in autotunnels  kan veel rook geven. Vluchten is  dan moeilij k. T NO 
kij kt hoe vluchten in rook gaat. We brengen u per bus  de tunnel in. I n de 
bus kr ijgt u nadere instructies. U “ontvlucht” te voet door de rook heen. De 
rook is  onschadelij k;  u hoeft niet bang te zij n voor  schade aan luchtwegen, 
ogen of kleding. Wat u moet weten:  
• De proeven zij n in de avonduren. 
• U bent lichamelij k goed gezond. 
• T rek warme kleding aan (het is  januar i en u loopt buiten). 

 
De leeftij d lag tus sen de 15 en de 70 j aar  met een gemiddelde van 36 en 
een s tandaarddeviatie van 14. Op de tes tlocatie werd schr iftelij k nadere 
informatie vers trekt—zie onders taande ins tructie. Naas t de ins tructie werd 
ook een deelnemersverklar ing doorgelezen. Deze bevatte een vraag over  
hoe vaak men de (andere buizen van de) Beneluxtunnel gebruikte. 
 

                                                 
22 De opzet was een controlegroep zonder geluid, een tweede groep met alleen geluid en een derde groep met geluid 
en de instructie “er zijn bakens”. De proef met de control egroep mislukte; gelegenheid de proef te herhalen ontbrak. 
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I ns t r uct ie “E vacuer en in R ook” 
Namaakbrand. We gaan per bus  de tunnel in. Daar is  een namaakbrand met 
dikke rook. Namaak, dat wil zeggen:  geen gevaar voor ogen en luchtwegen, 
geen benauwdheid. Als  extra veiligheid draagt u een rookmasker. U s tapt 
uit. Uw taak is :  breng uzelf in veiligheid. Het gaat om individueel gedrag, 
hoe U het doet. Dus  niet op anderen letten, niet op anderen wachten, niet 
achter  anderen aanlopen. U moet uzelf in veiligheid brengen. Doe wat u het 
beste lij kt. 
[Eventueel:  geluidsbakens ] 
Rookmasker. T rek het masker over neus , mond en kin. Maak het achter  de 
oren vast met het elas tieken bandje. Buig het s tuk over  uw neus  een beetje 
bij  in de vorm van uw neus . 
Meespelen. De brand is  namaak, maar we vragen u het spel mee te spelen. 
S telt u zich maar voor  dat het allemaal echt is , compleet met giftige rook. 
Goed meespelen, dat wel, maar niet zo fanatiek dat u een blessure kr ijgt of 
tegen de muur loopt. Blij f om uw persoonlij ke veiligheid denken. 
S amenvatting:  
• De bus  zet u af in de rook. 
• U s tapt uit met het rookmasker op. 
• U brengt uzelf in veiligheid (niet op anderen letten). 
• [Eventueel:  geluidsbakens ] 
• Geen paniek, blij f rus tig (de rook is  onschadelij k). 
• Na uiter lij k 30 minuten brengen we u terug. 

 
B ij  gedeeltelij ke informatie (alleen over  de bakens), dan s tond op de rode 
regels  de tunnel is  uitgerus t met geluids bakens ;  daarop kunt u z ich 
or iënteren en bij  de samenvatting luis ter  naar  de geluidsbakens ! . 
B ij  volledige informatie (over  bakens  en vluchtdeuren) s tond op de 
aangewezen plaats  de tunnel is  uitgerus t met geluidsbakens  boven de 
vluchtdeuren;  daarop kunt u z ich or iënteren en bij  de samenvatting luis ter  
naar  de geluidsbakens  en ga naar  een vluchtdeur . 
 
Geluidsbakens  
Boven iedere vluchtdeur  bracht de firma S ound Aler t luids prekers  rug aan 
rug aan, Noord-Z uid ger icht, ongeveer  15 cm van de wand. De s peakers  
produceerden een snelle opeenvolging van s is s end geluid. Gemeten op 25 
m afs tand lag de luidheid tus sen 78 en 84 dB(A). Vlak naas t de luidspreker  
was  de luidheid het mins t omdat de luidsprekers  niet die kant op ger icht 
z ij n. Vanaf de andere wand recht tegenover  een baken klinkt een baken 
verderop luider . Als  twee bakens  op 50 m afs tand (deuren 6 en 7) tegelij k 
duidelij k hoorbaar z ij n is  het dikwij ls  moeilij k uit te maken welk dichterbij  is . 
B ij lage B geeft uitgebreide informatie over  en evaluatie van de hier  
gebruikte geluidsbakens . 
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Fig. 18  Een rookproef in de tunnel. Z o’n 33 deelnemers  z i j n per  bus  binnengebracht 
en gaan tus sen de deuren 6 en 7 de r i jbaan op om zich in veil igheid te brengen. Ruim 
100 meter  verderop s taan rookmachines . Deelnemers  worden opgevangen bij  de 
deuren 6, 7 en 8 en op de r i jbaan 25 m na de deur  8 of 25 m na deur  6 (deuren5 t/m 
9 hebben geluidsbakens ). 

 
Rook en rookmaskers  
T er  hoogte van deur  5 s tonden op de r ij baan dr ie rookgeneratoren, merk 
Vesuvius . Z e produceerden witte rook (z ie Fig. 19). De rook is  “in mindere 
mate schadelij k voor  de gezondheid” waarbij  de schadelij kheid afhangt van 
de dos is . De deelnemers  droegen daarom s tofmaskers . 
De rook maakte de tunnel minder  licht. Waar  eers t direct onder  de lampen 
90–110 lux werd gemeten was  de waarde nu 60–80 lux. De ver lichting van 
de r ij baan vlak voor  de deuren 6 en 7 liep van 17–37 lux terug naar  13–28 
lux. De ver lichting van de wand rond deze deuren liep van 90–105 lux terug 
naar  70–80 lux. Voor  het menselij k oog is  deze verduis ter ing ger ing. 
 
Bewaking 
De tunnel werd bij  aanvang van de proef afgezet met kettingen over  de 
r ij baan 25 m na deur  8 (tus sen 8 en 9) en 25 m na deur  6 (tus s en 6 en 5, 
z ie ook Fig. 18). B ij  de kettingen noteerden proefleiders  aankoms ttij den en 
eventuele bij zonderheden. Andere proefleiders  s tonden bij  de deuren 6, 7 
en 8. Een warmtebeeldcamera bes treek een gebied vanaf de middens treep 
tot de wand bij  deur  7. De beelden werden op video opgenomen. 
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Fig. 19  De tunnel wordt, vanaf de Z uidzi jde, met rook gevuld. 

 
Procedure 
Bij  aankomst kregen de deelnemers  de schr iftelij ke ins tructie die ze in de 
auto konden doornemen. Daarna gingen ze in de bus  z itten. Een proefleider  
van T NO legde de ins tructie nogmaals  uit en beantwoordde eventuele 
vragen. Ook werd de uits tapprocedure doorgenomen. B ij  de laats te twee 
groepen omschreef de proefleider  de geluidsbakens  als  “wegwij zer s”. 
Onder tus s en reed de bus  via de C-buis  naar  de Noordoever  en vandaar  
s tapvoets  de met rook gevulde D-buis  in23, een r it van ongeveer  15 
minuten. 
Op locatie aangekomen, 35 m na deur  7 en 15 m voor  deur  624, werden de 
deelnemers  met intervallen van 40 s  op s traat gezet. De ramen van de bus  
waren afgeplakt om visueel contact tus sen deelnemers  binnen en buiten te 
voorkomen25. Voor  het uits tappen zette de betrokken deelnemer  het 
s tofmasker  op en kreeg hij  of z ij  een volgnummer . Deelnemers  werden 
opgevangen bij  de vluchtdeuren (en wachtten dan in het middenkanaal) en 
de kettingen na de deuren 6 en 8 (en wachtten dan achter  de ketting). De 
proefleiders  noteerden aankoms ttij d en volgnummer . Enkele minuten na 
vertrek van de laats te deelnemer  werd “einde proef” omge roepen en 
werden de deelnemers  teruggeleid naar  de bus  die hen weer  naar  de 
parkeerplaats  bracht. 
 
                                                 
23 Bij deze proeven werd Noord-Zuid gereden met de bedoeling dat de deelnemers de vluchtdeuren aan de linkerhand 
hadden. 
24 De stoplocatie was gemarkeerd met vier z.g. andreasstrips, duidelijk voelbaar voor de bestuurder van de bus. 
25 Geconstateerd werd dat de deelnemers in de bus informatie uitwisselden; zo werden bij de proeven met weinig 
instructie de kreten opgevangen “nooduitgangen langs de wand”, “tunnel uitlopen om in veiligheid te komen”. Dit 
zal in werkelijkheid ook zo (kunnen) gaan. 
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6 .2  R es ultaten 

De t unneler var ing van de deelnemers  was  als  volgt:  
• Een derde van de deelnemers  (32% ) gebruikte de tunnel dagelij ks  of 

vaker . 
• Een derde deel (34% ) gebruikte de tunnel 2–4 keren per  week. 
• 12%  procent gebruikte de tunnel ongeveer  eens  per  week. 
• Een vij fde, 22% , gebruikte de tunnel nog weer  minder  vaak. 
B ij  de enquête waren die cij fer s  resp. 53% , 30% , 12%  en 5% . Daarmee 
vergeleken hebben de huidige deelnemers  minder  tunnelervar ing26. 
 
Op de w ar mt ebeeldcamer a bij  deur  7 werden in totaal 26 deelnemers  
gezien;  de meesten gaande langs  de wand (Figuur  20a). Z e liepen 
voorzichtig en aarzelend, soms  met de arm uitges trekt om niet tegen 
obs takels  aan te lopen27. S trategieën waren met de hand langs  de wand 
tas ten, of naar  beneden kij ken naar  de wegbelij ning. De meesten liepen in 
een rechte lij n, langs  de wand of over  de belij ning. Eenmaal werden dr ie 
deelnemers  gezien die, ondanks  de ins tructie, als  groep liepen. T weemaal 
werden deelnemers  gezien die bij  de deur  contact legden. (Het eers te 
tweetal liep verder  langs  de wand;  het andere tweetal ging door  de deur .) 
 

  
Fig. 20  Links  (a):  tas tend langs  de wand en rechts  (b):  door  de vluchtdeur . 
Warmtebeelden van evacuatie in rook;  de tegelwand weerspiegelt.  

 
Op de camera waren soms  deelnemers  z ichtbaar  die over  de middens treep 
liepen;  over  de dr ie proeven:  0, 8, en 2 deelnemers . (Deze 
“middens trepers” werden dus  alleen gezien in de proeven met ins tructie.) 
B ij  de proef met s lechts  ins tructie over  de geluidsbakens  gingen 5 van de 8 
middens trepers  rechtdoor  zonder  z ich iets  aan te trekken van het baken op 
deur  7. Een andere s topte even, liep toen weer  door . De over ige twee 
kwamen wel op deur  7 af maar  gingen uiteindelij k verder  langs  de wand 

                                                 
26 Statistische test: chi2 (3) = 15.57; p<0.002. 
27 Achteraf bleken twee deelnemers last te hebben gehad van langs de Westelijke wand geplaatste luidsprekerboxen. 
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zonder  de deur  te gebruiken. Eén van hen luis terde nog even met de hand 
aan het oor . B ij  de proef met volledig ins tructie werden s lechts  twee 
middens trepers  gezien. Beiden gingen door  deur  7 het middenkanaal in. 
Middens trepers  die z ich niets  van het baken aantrokken werden in deze 
proef niet gezien. 
De warmtebeeldcamera liet bij  de proef met ins tructie over  geluidsbakens  
or iëntatiegedrag zien. Reeds  gemeld werd de deelnemer  met de hand aan 
het oor . Hij  keek ook nog eens  omhoog, evenals  twee andere deelnemers  
aan dezelfde proef. Omhoog kij ken werd ook tweemaal gezien in de proef 
met volledig ins tructie. De laats te deelnemer aan deze proef ging in het 
deurkozij n s taan, keek terug, deed het masker  op en af, en opende na 
ver loop van tij d de deur . Dergelij k or iëntatiegedrag werd niet gezien in de 
proef zonder  ins tructie. 
 
W aar  de ver s chil lende deelnemer s  u i t kw amen  s taat in T abel 10. I n de 
eers te proef, zonder  ins tructie over  bakens  of deuren, eindigden meer 
deelnemers  bij  de kettingen op de r ij baan dan bij  de vluchtdeuren:  27 
vers us  5 (84% –16% ). De tweede proef, alleen over  de bakens  ins tructie, 
had een bij na eender  resultaat:  26 deelnemers  bij  de kettingen op de 
r ij baan;  7 bij  de vluchtdeuren (79% –21% ). De derde proef, volledige 
ins tructie over  bakens  en vluchtdeuren, had een omgekeerd resultaat:  
s lechts  10 deelnemers  bij  de kettingen op de r ij baan en 22 bij  de 
vluchtdeuren (31% –69% ) 28, precies  andersom dan bij  de andere proeven. 
 

T abel 10  Opgevangen aantallen deelnemers  bij  de verschi l lende locaties  met, 
over  de r i j en, de dr ie soor ten ins tructies  (totaal aantal deelnemers  tus sen 
haakj es ). 
   Noor d    Z uid  
s oor t  
ins t r uct ie 

ket t ing na 
8  

deur  8  deur  7  bus  deur  6  ket t ing na 
6  

geen (32) 14 0 4   1 13 
bakens  (33) 15 1 2 (r ij r ichting) 4 11 
bakens  +  D 
(33) 

4 0 7   15 6 

som 33 1 13  20 30 

 
De deelnemers  die bij  deur  8 of bij  de ketting na deur  8 uitkwamen zij n 
allen langs  deur  7 gekomen. Via de warmtebeeldcamera is  bekend hoeveel 
deelnemers  ter  hoogte van deur  7 op de middens treep liepen en hoeveel 
deelnemers  langs  de wand met de deuren liepen (de vanaf Noord gekomen 
deelnemers  zullen dit als  links  ervaren). De combinatie van deze twee 
gegevens  maakt duidelij k hoeveel deelnemers  ter  hoogte van deur  7 langs  
de tegenover liggende rechterwand liepen. T abel 11 geeft een 
samenvatting29.  

                                                 
28 Binomiaaltoetsing geeft bij ieder van de 3 instructies een significant verschil (p<0.001). Bij de laatste proef met 
volledige instructie lag het verschil andersom. 
29 Statistisch testen van de resultaten leverde geen significante verschillen op; zo was de verdeling over linker- en 
rechterwand voor de drie proeven ongeveer gelijk (chi2 (2)=1.90; p>0.25). 
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T abel 11  Aantal deelnemers  dat ter  hoogte van deur  7 langs  de wand met de 
vluchtdeuren ging, over  de middens treep, of langs  de rechterwand. 

 
s oor t  
ins t r uct ie 

l inker w and 
( deur en)  

middens t r eep r echt er w and 

geen (20) 6 0 12 
bakens  (18) 6 5 7 
bakens  +  D 
(11) 

6 1 4 

som 18 6 23 

 
B ij  de eers te twee proeven liepen 36 deelnemers  naar  het Noorden en 29 
naar  het Z uiden (55% –45% );  het linkerdeel van T abel 10 is  Noord, het 
rechterdeel Z uid. B ij  de proef met volledige ins tructie liepen 11 deelnemers  
naar  het Noorden en de meesten naar  het Z uiden (21, ofwel 66% ) 30. Met 
volledige ins tructie or iënteerden deelnemers  z ich op het dichts tbij z ij nde 
baken, deur  6, en kozen dus  een Z uidelij ke r ichting. 
 

T abel 12  Loopsnelheden in dichte rook  naar  de verschi l lende locaties  en 
onder  verschil lende ins tructies . 
   Noor d    Z uid  
   af s t and vanaf  u it s t appunt   
 ket t ing na 

8  
deur  8  deur  7  bus  deur  6  ket t ing na 

6  
s oor t  
ins t r uct ie 

– 16 0  m – 13 5  m – 39  m  15  m 40  m 

geen (32) 0.90 m/s  –  0.45 m/s    0.56 m/s 0.63 m/s  
bakens  (33) 0.76 m/s  0.38 m/s 0.46 m/s  (r ij r ichting) 0.37 m/s 0.38 m/s  
bakens  +  D 
(33) 

0.87 m/s  –  0.32 m/s    0.45 m/s  0.27 m/s  

gemiddelde 0.83 m/s  –  0.38 m/s   0.44 m/s 0.42 m/s  

 
De loopsnelheden van de deelnemers  s taan in T abel 12, geschat op bas is  
van de tij d en de afs tand tot het uits tappunt, ongeacht eventuele omwegen 
of s tils taan. De loopsnelheid in dichte rook lag in het algemeen laag, 0.58 
m/s  (2.1 km/h). Lopen naar  het vers te punt, de ketting na deur  8, ging 2×  
zo snel als  lopen naar  een ander  opvangpunt;  waarschij nlij k omdat 
deelnemers  de pas  ver snellen als  ze langer  door  de rook lopen en daaraan 
meer  gewend raken. Verschil in loopsnelheid als  functie van de ins tructie 
werd niet gecons tateerd;  bij  volledige informatie liepen de deelnemers  net 
zo langzaam als  hun minder  geïnformeerde collega’s .  
 
I nterviewinformatie (laats te 2 proeven) 
Bij  de proef met alleen ins tructie over  de bakens  hadden 2 deelnemers  
(6% ) kr itiek op het geluid van de bakens ;  bij  de proef met volledige 
ins tructie waren dat er  5 (15% ). De opmerkingen waren “raar  geluid” 
(meerdere keren), “ges is ”, “s toom”, “machines ”, “leek niet op een bake n”, 
“onveilig”, “vind het niets”.  

                                                 
30 Chi2 (2)=3.81, p<0.15. Strikt genomen is eenzijdige toetsing toegestaan (p<0.08) aangezien de hypothese is dat het 
dichtstbijzijnde baken de deelnemers aanlokt. 
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Bij  de proef met alleen ins tructie over  de bakens  dacht één deelnemer dat 
ze langs  de bakens  moes t lopen. Een ander  wis t niet dat er  vluchtdeuren 
waren. 
 
 
6 .3  Dis cus s ie 

Het liep niet prettig in rook. Men ging langzaam voorwaar ts  en een enkeling 
dur fde helemaal niet. De wanden of de middens treep volgen waren 
s trategieën. Vluchtdeuren werden snel gemis t, bij voorbeeld omdat men aan 
de verkeerde kant liep, maar  ook omdat ze niet goed gemarkeerd waren. 
Rook onttrok het bordj e hoog boven de deur  aan het z icht en, zoals  gezegd 
bij  eerdere s tudies , op de deur  s taan alleen technische aanduidingen. 
 
De geluidsbakens  hielpen om de vluchtdeuren beter  te markeren en gaven 
een for se verbeter ing van de evacuatie. Noodzakelij k was  dat mensen 
wis ten dat er  geluidsbakens  boven de vluchtdeuren waren. Alleen kennis  
van de geluidsbakens  bracht namelij k geen verbeter ing. Dat dit niet louter  
het gevolg is  van kennis  over  de vluchtdeuren blij kt uit de verander ing in 
loopgedrag. Z onder  de ins tructie geluidsbakens  boven de vluchtdeuren 
liepen de meesten terug waar  ze vandaan waren kwamen, dus  terug naar  
de veiligheid en weg van de “brand”. Met de ins tructie geluidsbakens  boven 
de vluchtdeuren liepen de meesten j uis t in de r ichting van de brand omdat 
daar  het dichts tbij z ij nde baken was . 
 
T e veel optimisme over  de geluidsbakens  is  mis plaats t. Met de j uis te 
ins tructie mis te namelij k nog altij d een derde van de deelnemers  de 
vluchtdeur . Geluidsbakens  z ij n een goed concept, maar het geluid moet (en 
kan) beter . T en eers te z ij n de huidige bakens  bedoeld voor  gebouwen en 
scheeps inter ieur s  en die hebben een heel andere akoes tiek dan een tunnel. 
Het r ichtinghoren was  daardoor  niet optimaal (z ie B ij lage B bij  dit rappor t). 
T en tweede was  het geluid van de bakens  teveel een “machinegeluid”. Het 
s tootte mensen af. Volgens  S ound Aler t is  dit type geluid noodzakelij k om 
de r ichting over  te brengen. Er  z ij n echter  technieken om met behoud van 
de r ichtings informatie een aantrekkelij ker  geluid aan te bieden. 
 
I n dichte rook lopen mensen aanzienlij k langzamer  dan normaal. B ij  
gebouwen gaat men ervan uit dat mensen, eventueel hun adem inhoudend, 
binnen 30 seconden een rookvr ij e ruimte moeten kunnen bereiken. Daarbij  
wordt een loopsnelheid van 1 m/s  aangenomen (3.6 km/h, ruim beneden 
wandelsnelheid—zie Brandbeveiligings concept gebouwen met een publieks -
functie, 1995). 
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7 ALGEMENE DI S CUS S I E 

De huidige s tudies  laten groot ver schil z ien tus s en wat weggebruiker s  
denken te doen en hun actuele gedrag als  ze eenmaal in een tunnel s taan. 
Wat ze zeggen in de enquête (S tudie 1) is  bij  voorkeur  over  de r ij baan 
evacueren (60% ). I s  men eenmaal in de tunnel (over ige s tudies ) dan blij kt 
niets  van die voorkeur  in het gedrag—dr iekwar t van de individuele 
deelnemers  en 100%  van de groeps deelnemers  evacueerde via een 
vluchtdeur . B lij kbaar  z ij n de vluchtdeuren toch redelij k duidelij k aanwezig. 
 
S tudie 3 laat z ien hoe bepalend groepsgedrag was . Het geïsoleerde individu 
van S tudie 2 evacueerde nog wel eens  over  de r ij baan. B ij  de groepen van 
S tudie 3 deed niemand dat, omdat ze het voorbeeld van anderen volgden. 
Ook hieruit blij kt dat de vluchtdeuren redelij k duidelij k aanwezig z ij n;  wie 
niet zelf de vluchtdeur  z iet, doet dat wel als  hij  er  een ander  erdoorheen ziet 
gaan. Een gelij ksoortig resultaat werd gezien bij  een Europees  proj ect over  
evacuatie van passagier s schepen (Boer  & Vredeveldt, 1999a, b);  individuen 
mis ten veel vaker  een deur  dan groepen. 
 
Dichte rook, S tudie 4, bemoeilij kte het lopen en de or iëntatie en haalde 
bovendien het groepsgedrag onderuit—men zag niet meer  wat anderen 
deden. Het gevolg was  een s lecht evacuatiegedrag. Uit deze s tudie kwam 
naar  voren dat geluidsbakens  de veiligheid verhogen. T egelij k werd 
gecons tateerd dat de geluidsbakens  beter  kunnen. 
 
Het gedrag van mensen in de huidige proeven mag representatief geacht 
worden voor  het gedrag bij  een werkelij ke ramp die langzaam escaleer t. De 
hier  geobserveerde gedragingen van weggebruiker s  laten een aantal 
zwakke punten zien ten nadele van de daadwerkelij ke vluchtcapaciteit.  
Modeller ing van de nieuw benodigde vluchtcapaciteit is  natuur lij k mogelij k, 
rekening houdend met pass iviteit, trage reacties , e.d., maar beter  kan men 
er toe overgaan de zwaktes  te verhelpen, conform het doel van het hele 
proj ect:  betere afs temming van de evacuatievoorzieningen op het menseli j k 
gedrag. 
 
De zwakke punten in het gedrag kunnen verholpen worden door  betere 
informatie aan te reiken tij dens  een ramp in een tunnel:  
• Met duidelij ke omroepber ichten om de pass iviteit van de weggebruiker  te 

doorbreken. 
• Met betere marker ing (zowel visueel als  auditief) om trefzeker  naar  de 

vluchtdeuren te gaan. 
• Met duidelij ke aanwij z ingen in het vluchtkanaal om door  te lopen tot 

buiten de tunnel (niet kij ken hoe het gaat of hangen rond de 
vluchtdeuren). 
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De zwakke punten kunnen ook verholpen worden door  de weggebruiker  te 
leren hoe te handelen bij  een ramp in een tunnel. Kennis  van de 
evacuatievoorz ieningen is  daar  onderdeel van. Dergelij ke les sen kunnen 
bij voorbeeld tij dens  de r ij opleiding gegeven worden of in algemene 
publiekscampagnes . 
 
De verbeterpunten worden hieronder  samengevat in conclus ies  en 
aanbevelingen. 
 
 
 
8 CONCLUS I ES  EN AANBEVELI NGEN 

I n het nu volgende worden de conclus ies  en aanbevelingen s amengevat met 
links  de conclus ies  en rechts  de bij behorende aanbeveling. De behandeling 
is  in volgorde van het proces  van evacuatie. Dus  eers t het ver laten van de 
auto, daarna het vinden van de vluchtdeur , en dan het vluchtkanaal. Het 
rapport s luit af met opmerkingen over  het evacuatiebeleid. 
 
Op verzoek van het S teunpunt T unnelveiligheid zal later  een separaat 
rapport ver schij nen met louter  aanbevelingen maar  dan verder  uitgewerkt 
dan hier , en gebaseerd op ander  relevant onderzoek zoals  het reeds  
genoemde op de scheepvaar t ger ichte proj ect MEPdes ign. De werktitel van 
dat rappor t is  “Opvallendheid Vluchtwegaanduidingen T unnels” (Boer  e.a., 
2002). 
 
Conclus ie Aanbeveling 
1a. P as s ivit eit . Grote ver traging 
werd gecons tateerd;  weggebruiker s  
bleven pas s ief achter  een 
“brandende” vrachtauto s taan. Men 
wachtte maar  af en kwam de auto 
niet uit. (Dit hardnekkige in de auto 
blij ven zitten en negeren van tekenen 
van gevaar  is  ook bekend uit echte 
rampen.) 
De pass iviteit van de weggebruiker  
bleek doorbroken te kunnen worden 
met het goede voorbeeld van anderen 
en met een duidelij k omroepber icht. 
Het voorbeeld van andere 
weggebruiker s  die door  een 
vluchtdeur  gingen deed de res t 
volgen. Het s impele, z ij  het 
kuns tmatige, ber icht “explos iegevaar” 
na 5–6 minuten omgeroepen met de 
pr imitieve geluids ins tallatie van de 
huidige proeven was  al bij na 
voldoende. B ij na, want in één proef 
reageerde de in rook gehulde kop van 
de file niet. Een tweede 
omroepber icht was  daar  nodig:  “wilt u 
de tunnel ver laten”.  

P as s ivit eit . De pass iviteit van de 
weggebruiker s  is  te doorbreken, ten 
eers te met meer  kennis  van zaken, 
ten tweede met omroepber ichten. 
Weggebruiker s  moeten weten dat ze 
meteen en zonder  aarzelen naar  de 
vluchtdeuren moeten gaan bij  een 
levensbedreigend incident in een 
tunnel. Deze kennis  kan deel 
uitmaken van de r ij opleiding en met 
folders  en publiekscampagnes  onder  
de aandacht gebracht worden. 
Groepsgedrag helpt hierbij ;  als  10%  
van de weggebruiker s  het goede 
voorbeeld geeft, komt de res t wel 
mee. Wel moet goed nagedacht 
worden over  de tr igger  waarop 
weggebruiker s  moeten reageren;  wat 
dat “levensbedreigende incident” dan 
wel precies  is . Een ongeval, een 
geblokkeerde r ij baan en een file z ij n 
niet genoeg;  er  moet brand zij n of 
een ander  teken van escalatie. Voor  
weggebruiker s  achteraan de file is  het 
s ignaal mis schien alleen het vlucht-
gedrag van mensen vooraan of een 
omroepber icht van de tunneloperator . 
De keerzij de van weggebruiker s  die 
aler t z ij n op verdachte s ituaties  in 
tunnels  is  dat weggebruiker s  s oms  te 
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voldoende. B ij na, want in één proef 
reageerde de in rook gehulde kop van 
de file niet. Een tweede 
omroepber icht was  daar  nodig:  “wilt u 
de tunnel ver laten”.  

niet genoeg;  er  moet brand zij n of 
een ander  teken van escalatie. Voor  
weggebruiker s  achteraan de file is  het 
s ignaal mis schien alleen het vlucht-
gedrag van mensen vooraan of een 
omroepber icht van de tunneloperator . 
De keerzij de van weggebruiker s  die 
aler t z ij n op verdachte s ituaties  in 
tunnels  is  dat weggebruiker s  s oms  te 
snel op de vluchtdeuren zullen 
afvliegen (z ie ook evacuatiefilosofie, 
één na laats te punt). 
Een tweede mogelij kheid om de 
pas s iviteit van de weggebruiker s  te 
doorbreken is  s tur ing door  de 
tunneloperator . Daarvoor  is  wel een 
“bediende” tunnel met 
luids preker ins tallatie nodig. Het 
omroepber icht “wilt u de tunnel 
ver laten” wordt aanbevolen;  
weggebruiker s  zullen daar  meteen op 
reageren. Dit ber icht moet l a n g z a 
a m en duidelij k omgeroepen worden, 
en met een goede s praakvers taan-
baarheid, ook bij  lawaai van 
geluidsbronnen zoals  ventilatoren. De 
vraag is  hier  wat de tr igger  voor  de 
operator  moet z ij n om tot evacuatie 
te bes luiten. 
Gevolg van het vor ige is  dat de 
operator  opgeleid moet z ij n voor  deze 
taak (z ie ook evacuatiefilosofie, 
laats te punt). 

1b. P as s ivit eit . B ij  één van de 7 
proeven moesten deelnemers  
persoonlij k gemaand worden tot 
uits tappen. Deze pers onen s tonden in 
de rook, zagen dus  niet het voorbeeld 
van anderen en hadden de CD aan. 
Een autoradio zou hetzelfde probleem 
geven. 

P as s ivit eit . Onderwij s  aan en 
opvoeding van de weggebruiker s  kan 
(ook) inhouden “waarschuw zo nodig 
de automobilis t voor  en achter  u”.  
Een technische oplos s ing is  dat de 
operator  kan inbreken op de 
autoradio. 

1c. P as s ivit eit . Enkele keren kwam 
de evacuatie achteraan de file trager  
op gang dan vooraan. Een rol speelde 
de omroepins tallatie die achteraan 
niet te horen was . Normaliter  bes chikt 
de operator  over  een betere ins tallatie 
waarbij  hij  de weggebruiker s  in 2 tot 
3 tunnelsecties  toespreekt. De 
ber ichten moeten dan wel per  sectie 
herhaald worden. 

P as s ivit eit . Onderzocht worde in 
hoever re het twee of dr iemaal 
herhalen van omroepber ichten met 
het bij behorende schakelen 
moeizaam is  voor  de operator  en kans  
op fouten geeft, en hoe de eventuele 
problemen verholpen kunnen worden. 
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2. L angs  de r amp vlucht en  
gebeurde s lechts  per  auto. I n de 
praktij k handig voor  wie vooraan 
s taat, vlak bij  de ramp, maar  niet 
geheel vr ij  van r is ico vanwege de 
ventilatie die de rook in de r ij r ichting 
afvoer t. Men r ij dt dan vóór  de rook uit 
hetgeen kan mis lukken door  
filevorming verderop of door  
explos ieve brand. 
Eenmaal te voet vluchtte men niet 
meer  langs  de ramp. De leidende 
motivatie was :  weg van het gevaar , 
en dat betekende teruglopen. I n de 
huidige proeven deden alle 
deelnemers  dat en liep niemand 
verder  langs  de rokende vrachtauto31. 

L angs  de r amp vlucht en . Geen 
aanbevelingen. 

3. E vacuer en over  de r i j baan . Ook 
al zeiden de mensen in een enquête 
dat ze over  de r ij baan zouden 
evacueren gebeurde dat amper  toen 
ze werkelij k in de tunnel waren, en 
dan nog s lechts  als  ze alleen waren of 
wanneer  rook het z icht wegnam. B ij  
goed zicht en met het goede 
voorbeeld van anderen nam iedereen 
de vluchtdeuren. Evacuatie per  auto 
werd alleen gezien toen één van de 
r ij s troken geheel vr ij  was . Wanneer  
rook het z icht wegnam zag men de 
vluchtdeuren niet en bleven de 
mees ten, s tapvoets , de r ij baan volgen 
(z ie punt 5c, de vluchtdeur  bij  rook). 

E vacuer en over  de r i jbaan . Alleen 
bij  rook zij n aanbevelingen nodig—zie 
punt 5c (bij v. geluidsbakens  om 
mensen naar  de deur  te leiden). 

4. De t elef oon naar  de oper at or  
werd door  één van de vij f deelnemers  
gebruikt. Gezien het grote aantal 
evacués  kan dat een probleem zij n bij  
massale evacuatie, evenals  mobiel 
bellen naar  het alarmnummer  112. 
Het gevolg kan namelij k overbelas ting 
van het alarmnummer  z ij n, ver traging 
van de evacuatie, extra werk voor  de 
tunneloperator , en een “vers topt” 
communicatiekanaal. 

T elef oon . Om nodeloos  bellen te 
vermij den moet de operator  
omroepen “er  is  alarm ges lagen, wilt 
u niet meer  bellen”. Deze mededeling 
s telt weggebruiker s  gerus t omdat 
duidelij k is  dat het bevoegde gezag 
het probleem onderkend heeft. I ndien 
de operator  in over leg wil treden met 
weggebruiker s  vlak bij  de ramp, dan 
kan dat door  via de toespreek-
ins tallatie de des betreffende 
weggebruiker s  vragen om contact op 
te nemen met de wandtelefoon;  het 
communicatiekanaal is  beschikbaar . 
De operator  moet opgeleid z ij n om 
deze taak te vervullen (z ie ook 
evacuatiefilos ofie, laats te punt). 

                                                 
31 Alleen toen er geen (rokende) vrachtauto was en de deelnemers zich de rook (en de vrachtauto) maar moesten 
inbeelden liepen enkelen erlangs. 
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evacuatiefilos ofie, laats te punt). 

5a. Vinden van de vlucht deur . Het 
bordj e boven de deur  was  klein, erg 
hoog geplaats t (ruim 1½  m hoger  dan 
het bovenkozij n), en inhoudelij k 
zwak. Op de deur  zelf s tonden, enorm 
dominant, louter  technische 
aanduidingen zoals  2 D  of 7 C. T och 
hadden evacuerende groepen geen 
enkel probleem om de deuren te 
vinden. Of het nu uit nieuwsgier igheid 
was , vanwege de wens  een obs takel 
tus sen zichzelf en het gevaar te 
kr ij gen, of omdat men het wis t—altij d 
waren er  mensen die door  de deuren 
gingen en met hun voorbeeld de res t 
meetrokken. Anders  werd het als  
mensen alleen waren of in rook. De 
s lechte marker ing van de deuren 
wreekte zich dan doordat lang niet 
iedereen de deur  vond. 

Vinden van de vlucht deur . Betere 
marker ing van de deur  onts taat met 
“lage” plaats ing van het bord boven 
de deur  (niet ruim 1½  m hoger  dan 
het bovenkozij n). I nhoudelij k wordt 
het bord beter  met alleen het 
mannetj e (en niet meer  een pij l en 
een “deur”). Op de deur  zelf wordt 
aanbevolen het mannetj e te herhalen 
vluchtend in de r ichting van de 
deurkruk. En tens lotte is  een dwarse 
pij l op de grond voor  de deur  effectief 
(MEPdes ign). Daarnaas t wordt 
aanbevolen geen technische 
aanduidingen op de deur  te plaatsen. 
Mocht dat voor  de hulpver leners  
noodzakelij k z ij n, dan moeten deze 
aanduidingen veel minder  dominant 
z ij n (kleiner , en bij v. met minder  
contras t, helemaal bovenaan of 
helemaal onderaan de deur ). 

5b. Capacit eit  vlucht deur . 
Beperkend voor  de capaciteit was  de 
ops tap voor  de vluchtdeur . De 
geobserveerde doors troomsnelheid 
van 0.69 persoon per  seconde was  
bij na voldoende om de s troom 
weggebruiker s  aan te kunnen;  
vertraging onts tond s lechts  eenmaal. 

Capacit eit  vlucht deur . B ij  tunnels  
met een ops tap voor  de vluchtdeur  
wordt capaciteitsbepaling aanbevolen 
op bas is  van (a) proefondervindelij k 
onderzoek, en tellingen van (b) 
dichtheid van de gemiddelde file en 
(c) aantal pass agier s  per  voer tuig. 
Ook wordt onderzoek aanbevolen om 
het gedrag na te gaan bij  ops topping 
bij  een vluchtdeur . 

5c. De vlucht deur  bij  r ook . B ij  rook 
zochten mens en (tas tend) hun weg 
langs  de wand van de tunnel en 
eventueel over  de middens treep. 
Alleen zij  die langs  de “goede” wand 
liepen hadden kans  de vluchtdeur  te 
vinden. Geluids s ignalen uitgezonden 
boven de vluchtdeuren hielpen een 
s tuk maar weggebruiker s  moes ten 
dan wel weten dat er  geluids bakens  
waren en dat die boven de 
vluchtdeuren zaten. En zelfs  toen 
mis te nog altij d een derde van de 
deelnemers  de deur . Oorzaken zij n 
dat de gebruikte bakens  geen 
rekening houden met de tunnel-
akoes tiek en dat ze met hun 
“machinegeluid” evacués  afs toten.  

De vlucht deur  bi j  r ook . De bij  5a 
aanbevolen marker ing helpt ook bij  
weinig z icht, maar  alleen als  
weggebruiker s  vlakbij  de deur  s taan. 
Afs tandsbordj es  op de “goede” wand 
kunnen mensen helpen die onderweg 
zij n. Om weggebruiker s  die langs  de 
verkeerde wand onderweg zij n te 
helpen worden bordj es  aanbevolen 
“vlucht deur  aan over kant ”.  
De “Mont B lancoplos s ing” van een 
groene band langs  de goede wand 
heeft als  zwakte de betekenis  van de 
groene band en van het ontbreken 
van de groene band. Om die 
betekenis  duidelij k te maken zij n 
waarschij nlij k extra maatregelen 
nodig, bij voorbeeld publieks -
campagnes . 
Auditieve marker ing van de 
vluchtdeuren wordt aanbevolen. 
Verbeter ing van de auditieve 
marker ing is  dan wel nodig opdat 
100%  (en niet 70% ) de deuren vindt. 
Deze verbeter ing is  te bereiken met 
(a) een betere ger ichtheid van het 
geluid afges temd op de typis che 
akoes tiek van de tunnel en (b) een 
geluid dat zo goed gekozen is  dat een 
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vluchtdeuren wordt aanbevolen. 
Verbeter ing van de auditieve 
marker ing is  dan wel nodig opdat 
100%  (en niet 70% ) de deuren vindt. 
Deze verbeter ing is  te bereiken met 
(a) een betere ger ichtheid van het 
geluid afges temd op de typis che 
akoes tiek van de tunnel en (b) een 
geluid dat zo goed gekozen is  dat een 
publiekscampagnes  overbodig is . 

6. Openen van de huidige 
s chuif deur  ging zonder  problemen, 
j a r iep zelfs  complimenten op. Ook de 
kracht om de deur  te openen was  
moeiteloos  op te brengen. Een 
ergonomisch goed ontwerp! 32 

Openen van de huidige 
s chuif deur . Geen aanbevelingen. 

7. E n de aut o? De auto is  een 
bergplaats  en een dierbaar  bezit. 
Mensen gingen daarom soms  terug 
naar  de auto;  property binding. Dit 
vertraagde de evacuatie omdat 
mensen tegen de s troom in gingen. 
Een oorzaak was  onduidelij kheid hoe 
men de auto moest achter laten:  
ver lichting of alarmlichten aan, auto 
afs luiten (diefs tal), enz. 

E n de aut o? Om te zorgen dat 
weggebruiker s  hun auto vlot 
achter laten en geen tij d vers pillen 
met treuzelen en teruglopen moet 
bepaald worden op welke manier  de 
auto achtergelaten wordt:  ver lichting 
of alarmlichten aan, motor  uit, auto 
afs luiten, enz. 
Waarschij nlij k hangt dat mede af van 
de manier  van hulpver lening. Het 
Duitse concept is  dat auto’s  bij  
filevorming zij waarts  uitwij ken om 
hulpver leners  vr ij e toegang 
middendoor  te geven. Een Neder lands  
concept is  dat hulpver leners  met een 
overs tap door  het vluchtkanaal vanuit 
de andere verkeers buis  binnenkomen. 
Beleidsmatige vas tlegging van deze 
en andere zaken wordt aanbevolen. 
Daarna moeten ze ter  kennis  van de 
weggebruiker  gebracht worden. 

8. Vlucht kanaal. Weggebruikers  
waren onzeker  wat ze in het 
vluchtkanaal moes ten doen. I s  het 
vluchtkanaal een verblij fplaats  of een 
doorgangs route? 
De bewegwij zer ing in het 
vluchtkanaal bracht geen 
duidelij kheid. Een s tandaardbordj e 
direct bij  de deur  van binnenkoms t 
wees  de goede kant uit maar;  velen 
zagen het bordj e niet en als  ze het 
bordj e wel zagen liep nog altij d een 
kwar t liever  weg van het gevaar  al 
was  dat tegen de pij l in. Verderop in 
het vluchtkanaal ontbrak elke 
aanduiding, z ie Figuur  21 (pas  100m 
verderop—bij  de volgende 
vluchtdeur—weer  een bordj e). 

Vlucht kanaal . Na ins tappen in het 
vluchtkanaal moeten de pij len meteen 
opvallen en moeten de borden vooral 
frequenter  geplaats t worden. 
B ij voorbeeld borden met pij len en 
afs tandsaanduiding aan het plafond 
(zie Figuur  21). Een extra pr ikkel om 
de goede kant uit te lopen ons taat 
door  de plafondborden aan de 
achterkant te voorz ien van een 
verbods bord. 
T eruglopen naar  de r ij baan is  te 
voorkomen door  eenzij dig 
vergrendelen van de vluchtdeur . 
I ns tappen van de r ij baan naar  het 
vluchtkanaal kan altij d, uits tappen 
van het middenkanaal naar  de r ij baan 
alleen als  iemand de vergrendeling 
opheft. De vergrendeling voorkomt 
ook dat evacués  ongecontroleerd 
doors tromen naar  de parallelbuis . 

                                                 
32 Een kracht van 8 kg was nodig om de deur in beweging te krijgen; een kracht van 5 kg om de deur in beweging te 
houden; en een kracht van 8 kg om een dichtvallende deur weer open te krijgen. Dit ontwerp werd ook gezien in de 
Wijkertunnel. De Noordtunnel en de Drechttunnel hebben scharnierdeuren met een standaarddeurkruk. 
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kwar t liever  weg van het gevaar  al 
was  dat tegen de pij l in. Verderop in 
het vluchtkanaal ontbrak elke 
aanduiding, z ie Figuur  21 (pas  100m 
verderop—bij  de volgende 
vluchtdeur—weer  een bordj e). 
Het gevolg van deze onduidelij kheid 
was  dat de weggebruiker , uit 
nieuwsgier igheid, het vluchtkanaal 
weer  ver liet en in de deuropening 
ging hangen. Daar  was  ook wel 
aanleiding toe. I n het vluchtkanaal 
was  men van alle informatie 
vers token;  de tunnelomroep was  niet 
te horen en mobiele telefoons  hadden 
geen bereik. “T he fir s t need of a 
victim of a disas ter  is  information” 
(Pauls , 1986). De wens  naar  
informatie bracht weggebruiker s  dus  
terug naar  de r ij baan. Daar  kwam bij  
dat de vluchtdeur  een prachtige 
obs ervatiepos t leek. De ops tap was  
een halve meter  boven de r ij baan en 
men had de deur  (en dus  de 
veiligheid) binnen handbereik. 
Dergelij k gedrag leidde tot 
groepsvorming rond de vluchtdeuren 
en s tagnatie van de evacuatie. 
De neiging de deur  aan de overzij de 
open te trekken (hier :  naar  de 
nabur ige verkeersbuis ) was  aanwezig. 

voorkomen door  eenzij dig 
vergrendelen van de vluchtdeur . 
I ns tappen van de r ij baan naar  het 
vluchtkanaal kan altij d, uits tappen 
van het middenkanaal naar  de r ij baan 
alleen als  iemand de vergrendeling 
opheft. De vergrendeling voorkomt 
ook dat evacués  ongecontroleerd 
doors tromen naar  de parallelbuis . 
Eventueel kan inges peeld worden op 
de behoefte aan informatie van de 
weggebruiker s . Onder  het motto “the 
fir s t need by a victim of a disas ter  is  
information” kunnen evacués  op de 
hoogte gehouden worden van de 
ontwikkelingen. De tunneloperator  
kan per iodiek mededelingen doen om 
de evacués  op de hoogte te houden 
(vergelij k de s ituation repor ts  van de 
Koninklij ke mar ine). Daar  moet dan 
wel de nodige “hardware” voor  z ij n. 
Op zij n mins t moeten, met 
luids prekers  in het vluchtkanaal, de 
omroepen in de verkeersbuizen te 
horen z ij n. Daarnaas t de “software”:  
de consequenties  in termen van 
opleiding en training van de 
operator s . 
Ger ichte omroepen in het 
vluchtkanaal kunnen ook bevorderen 
dat weggebruikers  de tunnel uitlopen 
(“wilt u in de vluchtgang door lopen”) 
waarbij  de loopr ichting uit de 
bewegwij zer ing blij kt. Om mensen 
een pos itieve motivatie tot verder  
lopen te geven zou een opvangpunt 
ideaal z ij n. Helaas  heeft s lechts  een 
enkele tunnel daar  de infras tructuur  
voor , bij voorbeeld de Drechttunnel in 
Dordrecht. De meeste tunnels  laten 
het vluchtkanaal eindigen in de open 
bak tus sen de twee tunnelbuizen. 
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Fig. 21  Gebrek aan informatie in het vluchtkanaal.  De borden aan het plafond 
en aan de wand waren al leen voor  de proeven aangebracht. 

 
 
 
9 EVACUAT I EBELEI D 

Er  is  behoefte het evacuatiebeleid in tunnels  voor  het wegverkeer  op 
bepaalde punten duidelij ker  te maken. Het kan zij n dat elementen 
tegens tr ij dig z ij n of om voor rang s tr ij den. Het is  beter  dit van tevoren 
expliciet te maken dan achteraf (of na een ramp) daarover  een discuss ie te 
moeten aangaan. 
• Evacueren bij  het mins te ger ings te, of conservatief evacueren. De 

operator  kan wilt u de tunnel ver laten omroepen zodra een file achter  
een verdacht obj ect tot s tils tand komt. Of weggebruiker s  kunnen 
gemaand worden bij  een verdacht s ignaal naar  de vluchtdeur  te vliegen. 
Op zich een veilige s trategie. Wie voor  deze s trategie kies t moet ook de 
keerzij de accepteren in de vorm van nodeloze evacuaties . Accepteren 
betekent dat operator s  noch weggebruiker s  ooit ber isping of s traf kr ij gen 
voor  nodeloze evacuaties . Men is  natuur lij k vr ij  het beleid te r ichten op 
de meer conservatieve s trategie van wachten tot het r is ico duidelij ker  is  
en dan pas  handelen. Deze s trategie vermij dt nodeloze evacuaties  maar  
heeft het r is ico van te lang wachten. Wie voor  deze s trategie kies t moet 
deze keerzij de accepteren. 

• Hoe oms chakelen naar  “mogelij ke ramp”. Z oals  de voorzieningen thans  
gebruikt worden is  normaliter  (a) de vluchtdeur  vergrendeld, (b) de 
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ver lichting van de vluchtdeuren gedoofd en (c) is  het vluchtkanaal 
donker . B ij  een ramp gaan de deuren van de grendel, spr ingt het licht 
boven de deuren en in het vluchtkanaal aan. Het r is ico is  het verzuimen 
één of meer  van de desbetreffende handelingen. Het is  veiliger  als  de 
dr ie genoemde zaken permanent in de rampstand s taan, dus  de 
vluchtdeuren altij d ontgrendeld, de vluchtdeuren en het vluchtkanaal 
altij d ver licht33. Eenzij dige vergrendeling van de vluchtdeuren, aan de 
binnenkant, vloekt hier  niet mee. Van de verkeers z ij de kan men immers  
altij d het vluchtkanaal betreden. 

• Hoe auto achter laten. Auto aan de kant, lichten aan of doven, 
alarmlichten actief, auto afs luiten of niet? Nadat beleidskeuzes  z ij n 
gemaakt moeten de weggebruiker s  geïnformeerd worden—aanbeveling 
7. 

• Einde van de vluchtweg. T ot waar kr ij gen weggebruiker s  begeleiding;  
waar  eindigt de vluchtroute, in de open tunnelbak of elders? Z orgt de 
wegbeheerder  voor  een opvangruimte? Als  de vluchtroute in de open 
tunnelbak eindigt is  er  bij  onaangenaam weer een r is ico van ops topping;  
weggebruiker s  die in het laats te s tuk van het vluchtkanaal schuilen. Veel 
veiligheids r is ico lij kt hier  over igens  niet aan te kleven. Wel wordt 
aanbevolen borden te plaatsen met informatie over  het gedrag dat van 
de evacués  verwacht wordt, bij voorbeeld met borden op de rookmuur  
tus sen de twee buizen. Voorafgaand moet de beleidsmaker  z ij n 
s tandpunt in deze expliciet maken. 

• (Computer ) modellen van evacuatie z ij n optimis tisch als  ze geen 
rekening houden met (a) de reactietij d die de weggebruiker  nodig heeft, 
(b) de tij d bes teed aan het verzorgd achter  laten van de auto, en (c) de 
aarzeling en fouten die gemaakt worden bij  de keuze van de vluchtroute.  

• De evacué wordt weer  weggebruiker . “De weg is  [wordt]  vr i j gemaakt—
wilt u teruggaan naar  uw auto”. Aan het weer  op de weg brengen van de 
evacués  moet aandacht worden bes teed, zeker  als  het aantal (nodeloze) 
evacuaties  toeneemt. Het omroepber icht wilt u teruggaan naar  uw auto 
moet te horen zij n in alle ruimtes  waar  evacués  kunnen zij n. 

• Kennis  weggebruiker s . Ver schillende van de aanbevelingen hebben 
gevolgen voor  de opleiding en de training van weggebruiker s . Het 
onderwerp tunnelevacuatie kan deel uitmaken van het theoretische 
r ij examen. De aandachtspunten z ij n (a) kennis  over  vluchtdeuren, 
vluchtkanaal en door lopen tot buiten, (b) kennis  over  bij  rook de wand 
volgen, bordj es  langs  de wand en geluidsbakens  boven de deuren, (c) bij  
onraad direct uits tappen, (d) de auto zo-en-zo achter laten, (e) zo nodig 
automobilis ten voor  en achter  u waarschuwen, (f) naar  de vluchtdeuren 
en naar  buiten gaan. 

• T raining operators . Vers chillende van de aanbevelingen hebben gevolgen 
voor  opleiding en training van de tunneloperator s . Z ouden die 

                                                 
33 Ook voldoende is het als de verlichting van het middenkanaal pas gaat branden bij het openen van een vluchtdeur. 
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aanbevelingen ges talte kr ij gen dan is  taakver ruiming van de operator  de 
consequentie. De operator  is  niet alleen verkeers (bege)leider , maar  leidt 
en begeleidt ook evacuaties . Hij  moet duidelij k en met gezag kunnen 
optreden en kunnen omgaan met soms  geschokte weggebruiker s . 

 
 



66 
 

 

REFERENT I ES  

Boer , L.C. e.a. (2003). Opvallendheid vluchtwegaanduidingen tunnels  
(rappor t T M 2003-…). S oes terberg:  T NO T echnische Mens kunde. 

Boer , L.C. (2001a). Draaiboek inzake het onderzoek “Menseli j k Gedrag bij  
Evacuatie Autotunnels” (Memo T M 2001-M044). S oes terberg:  T NO 
T echnische Mens kunde. 

Boer , L.C. (2001b). Wayfinding dur ing emergencies . Os lo:  T I EMS  2001 
conference, June 19-22. 

Boer , L.C. & B les , W. (1999). Evacuation from ships :  Account for  ship 
motion. I n S . Hengs t, K. S mit & J. S toop (Eds .),  S econd wor ld congress  
on safety of transpor tation:  I mbalance between growth and safety? (pp. 
231-236). Delft NL:  Delft Univer s ity Pres s . 

Boer , L.C. & S teyvers , F.J.J.M. (2001). Vluchtwegen en 
vluchtwegaanduidingen Wester scheldetunnel (Rappor t T M-01-C003). 
S oes terberg:  T NO T echnis che Menskunde. 

Boer , L.C. & Vredeveldt, A. (1999a). Wayfinding behaviour  and technical 
guidance s ys tems . Proceedings  of 21s t Century Cruise S hip, London:  
Royal I ns titute of Naval Architects , 15-16 Apr il 1999. 

Boer , L.C., & Vredeveldt, A. (1999b). T rouver  s on chemin:  comportement 
des  passagers  et sys tèmes  de guidages . Revue Navigation, 47 (188), 
428-439. 

Brandbeveiligingsconcept gebouwen met een publieks functie (1995). Den 
Haag:  Minis ter ie van Binnenlandse Z aken, Directie Brandweer  en 
Rampenbestr ij ding. 

Canter , D. (1980). Fires  and human behaviour—an introduction. I n D. 
Canter  (Ed.), Fires  and human behaviour  (pp. 1-12). New York:  Wiley. 

Canter , D., B reaux, J. & S ime, J. (1980). Domes tic, multiple occupancy, and 
hos pital fires . I n D. Canter  (Ed.), Fires  and human behaviour  (pp. 117-
136). New York:  Wiley. 

Canter , D., Donald, I . & Chalk, J. (1993). Pedes tr ian behaviour  dur ing 
emergencies  underground:  T he psychology of crowd control under  life 
threatening circums tances . Paper  presented at the Fir s t I nternational 
Conference S afety in Road and Rail T unnels , Basel, 23-25 November . 

Delft, J.H. van & S chuffel, H. (1995). Human factor s  onderzoek voor  
toekomstige commandocentrales  KM (Rappor t T NO-T M 1995 A-19). 
S oes terberg:  T NO T echnische Menskunde. 

Harbs t, J. & Madsen, F. (1992). T he behaviour  of pas sengers  in a cr itical 
s ituation on board a passenger  ves sel or  fer ry. Copenhagen:  Dansk 
I nves ter ings fonds . 

Krul A.J. & Boer , L.C. (2002). Bekendheid noodvoorz ieningen in autotunnels  
2001 (Rappor t T M-02-C008). S oes terberg:  T NO T echnis che Menskunde. 

Netelenbos , T . & Vr ies , G.M. de (2001). Wetsvoors tel:  B r ief aan T weede 
Kamer. 29 augus tus  2001. 



67 
 

 

Quarantelli, E.L. (1999). Dis as ter  related s ocial behaviour :  S ummary of 50 
years  of research findings .  Newark,, DE:  Disas ter  Res earch Center . 

S chermer , E.G. (1999). S imulatie vluchtcapaciteit met building EXODUS :  
Wes ter scheldetunnel (Rappor t HB/VC/90256). Utrecht:  Railconsult.  

S ime, J. (1980). T he concept of ‘panic’. I n D. Canter  (Ed.), Fires  and human 
behaviour  (pp. 63-81). New York:  Wiley. 

Withington, D. (2001). L ife saving applications  of directional sound. I n M. 
S chreckenberg & S .D. S harma (Eds .),  Pedes tr ian and evacuation 
dynamics  (pp. 277-296). Ber lin:  S pr inger . 

Weitenberg, A.I .M. (2001). Hulppos ten in tunnels  (Rapport T M-01-C017). 
S oes terberg:  T NO T echnische Menskunde. 

Worm, E.W. (2002). I nleiding PAO veil igheid ondergrondse infras tructuur  
19, 20, 26 en 27 november  2002 (ver s ie 310102). Utrecht:  S teunpunt 
tunnelveiligheid, Bouwdiens t, Rij ks water s taat. 

 
 
S oes terberg, 24 mei 2002 
 
 
 
 
Dr . L.C. Boer  
(1e auteur , projectleider) 
 
 



69 
 

 

BI JLAGE A  Enquêtevragen S tudie 1 

De enquête waarmee de onderzoeker  werkt (z ie Krul & Boer , 2002). Z owel 
inhoud als  volgorde van de vragen ligt vas t. 
 

1  Als  u in de tunnel in de fi le s taat en er  blij kt een tankauto in brand te s taan, wat doet u dan ? 

 A1  (proberen te) vluchten verder  bij  2  

 A2  proberen snel er langs  te komen verder  bij  3  

 A3  proberen te helpen / te blus sen verder  bij  4  

 A4  wachten op brandweer  verder  bij  5  

 A5  
in auto bli j ven en wachten op 

aanwij zingen 
verder  bij  5  

 A6  groot alarm s laan, 112 en dan? –  begin weer  bij  begin 

 A7  ki j ken wat anderen doen wat verwacht u? –  begin weer  bij  begin 

 A8  … naar  bevind van zaken 

2  Hoe ? 

 B1  snel er langs  gaan verder  bij  3  

 B2  te voet verder  bij  6  

 B3  achteruit r i jden verder  bij  3  

 B4  … naar  bevind van zaken 

3  En als  dat niet kan ? 

 C1  (proberen te) vluchten verder  bij  2  

 C2  proberen te helpen / te blus sen verder  bij  4  

 C3  wachten op brandweer  verder  bij  5  

 C4  
in auto bli j ven en wachten op 

aanwij zingen 
verder  bij  5  

 C5  … naar  bevind van zaken 

4  Waarmee ? 

 D1  eigen apparatuur  / brandblusser  verder  bij  5  

 D2  apparatuur  uit hulpkas t verder  bij  5  

5  En als  u om wat voor  reden dan ook moet vluchten, wat doet u dan? 

 E1  te voet verder  bij  6  

 E2  … naar  bevind van zaken 

6  Waar  gaat u dan heen ? ( 2  ant w oor den nodig)  

 F1  terug  G1  via hoofdr i jbaan 

 F2  vooruit  G2  via vluchtdeur  
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7  Langs  de tunnelwand zi j n voorzieningen aangebracht. Weet u welke ? 

 H1  nee verder  bij  1 1  

 H2  ja verder  bij  8  

8  Noemt u die eens  ( meer  dan één ant w oor d mogel i j k)  

 J1  bordjes  

 J2  hulpkas ten / telefoons  

 J3  brandblusser s  

 J4  nooddeuren 

 J5  lampen 

 J6  … 

indien hulpkasten, telefoons , 

en/of brandblusser s  genoemd:  

verder  bij  9 , anders  bij  1 0  

9  Weet u aan welke kant de hulpkasten / telefoons  / brandblusser s  zitten ? 

 K1  nee verder  bij  1 0  

 K2  ja, l inks  verder  bij  1 0  

 K3  ja, rechts  verder  bij  1 0  

 K4  ja, aan beide kanten verder  bij  1 0  

1 0  I ndien bij  8  nooddeuren genoemd:  verder  bij  1 2 , anders  bij  1 1  

1 1  Bent u ermee bekend dat er  in de tunnel vluchtdeuren zi j n ? 

 L1  nee verder  bij  1 3  

 L2  ja verder  bij  1 2  

1 2  Weet u aan welke kant de vluchtdeuren z itten ? 

 M1  nee verder  bij  1 3  

 M2  ja, l inks  verder  bij  1 3  

 M3  ja, rechts  verder  bij  1 3  

 M4  ja, aan beide kanten verder  bij  1 3  

1 3  Hoe vaak passeer t u deze tunnel ? 

 N1  5 of meer  dagen / week  1 4  Wat is  uw leefti jd ? 

 N2  2 –  4 dagen / week   O1  18 –  30 

 N3  1 dag / week   O2  31 –  40 

 N4  minder  dan 1 dag / week   O3  41 –  60 

1 5  Ges lacht  O4  60+  

 P1  man      

 P2  vrouw      
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BI JLAGE B  Evaluation “S oundAlert” S ound Beacons  

By S .J. van Wij ngaarden, T NO-HF 
 
B .1  I nt r oduct ion 

When smoke takes  vis ion away people may lose their  or ientation. An 
innovative solution is  sound s ources  marking the emergency exits , thus  
providing s ound beacons . People hear  where to go. Us ing this  philosophy, 
S ound Aler t T echnology plc produces  sound beacons . T he cur rent report 
evaluates  the beacons  of S ound Aler t used in S tudy 4. 
 
T he following cr iter ia mus t be met:  
1 Beacon mus t be audible in background noise 
2 Produced s ound mus t summon attention, mus t be sufficiently salient 
3 I f pos s ible, the sound should attract fleeing people 
4 T he sound mus t allow adequate localisation. 
 
I t should be noted that a tunnel is  a difficult environment for  s ound 
localisation. T his  is  due to the highly reverberant character  of the tunnel, 
but also because of the presence of dis tinct (and mis leading) reflections . 
Moreover , air  expuls ion fans  and traffic noise give r ise to high background 
noise levels , which may mask the sound beacons . 
 
 
B .2  E valuat ion s et -up 

I ns ide the D- tube of the Benelux tunnel, two sound beacons  were mounted 
above two emergency exits , 54 m apar t at a dis tance of approx. 0.15 m 
from the wall. T he beacons  cons is ted of a s ignal generator , amplification 
electronics , and a conventional electrodynamic loudspeaker . Although the 
loudspeakers  were not of a type s pecifically des igned as  a horn dr iver , a 
high directivity was  obtained by embedding it in a horn- shaped case. T he 
main axis  of the loudspeakers  was  in parallel with the tunnel wall. T he two 
loudspeakers  pointed towards  each other . 
T he beacons  were switched on s imultaneous ly and at separate times ;  their  
per formance was  evaluated with and without background nois e due to fans . 
 
 
B .3  E valuat ion met hods  

Us ing a B&K 2235 sound level meter , A-weighted s ound levels  were 
meas ured under  var ious  conditions . S ounds  were recorded by means  of a 
S ony T CD-D100 Digital Audio T ape recorder , on two separate channels . On 
channel 1, the s ignal from an omni-directional flat- response electret 
microphone was  recorded. T his  microphone was  held at several locations  of 
interes t, to obtain es timates  of the overall s ignal character is tics  (mainly 
level and spectrum). T he s ignal recorded on channel 2 was  taken from a 
miniature electret microphone placed near  the ear  canal entrance of the 
evaluator ’s  left ear . T his  recorded s ignal can be used to s tudy some of the 
character is tics  that humans  us e for  sound localisation. 
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B .4  E valuat ion r es ult s  

T he sound produced by the beacons  is  a square-wave modulated noise. T he 
modulation frequency is  5 Hz, the duty cycle is  75% . T he s ound is  perceived 
as  a rapid s equence of nois e bur s t, with sharp onsets . T he spectrum of the 
noise s ignal depends , among other  things , on the location relative to the 
loudspeaker  and the influence of the tunnel acous tics . T he noise s pectrum 
as  meas ured close to the loudspeaker , the ‘s ource’ s pectrum, roughly 
approximates  pink noise in the 100–16,000 Hz frequency range, but with 
deviations  of over  to 15 dB at cer tain frequencies  (a ‘dip’ around 4 kHz and 
‘peaks ’ around 8 kHz and 1 kHz). T his  means  that the spectrum is  
es sentially ‘flat’ on a logar ithmic frequency scale, and s lopes  down on a 
linear  frequency scale. T his  s pectrum does  not match the term ‘white noise’, 
with which S oundAler t descr ibes  the s ignal. T he term ‘white noise’ is  usually 
reserved for  nois e with a flat spectrum on a linear  scale. 
T he A-weighted s ound pres s ure level due to the beacons  var ied, depending 
mainly on the measur ing location relative to the sound beacons , but was  
always  in the range 78–84 dB(A) for  dis tances  up to 25 m from a beacon. 
T he lowes t sound levels  are, surpr is ingly, observed relatively close to a 
beacon but off the main axis  of the speaker . At these locations , the s ound 
level is  low due to the high directivity of the louds peaker . Especially directly 
in front of an ex it, the beacon 50-m fur ther  away s ounds  louder , which may 
lure people away from the exit in front of them. 
At locations  where both beacons  can be heard, the sound is  confus ing. 
S ome s trong reflections  are equally loud as  the direct sound from the 
beacons , making it imposs ible to decide which beacon is  closer . 
 
T o evaluate the beacons  in terms  of the cr iter ia put forward in the 
introduction:  
1 Audibil i t y.  Dur ing the evaluation measurements , the sound beacons  

were sufficiently audible above the sound of the fans . Only fans  at the 
tunnel entrance, away from the measurement locations , were operated;  
A-weighted sound levels  of due to the fans  were always  lower  than the 
levels  due to the beacons . S pectral differences  between both sounds , and 
especially the modulated character  of the beacon s ignal, make the 
beacons  s tand out from the acous tic background. N.B . :  in other  Dutch 
tunnels  (such as  the S chipholtunnel and the Wij ker tunnel) nois e levels  
due to fans  over  100 dB(A) are observed. I n those cases , audibility 
problems  are likely to occur . 

2 S alience. T he modulated character  of the sound beacons  contr ibutes  
to the s alience of the s ignal, but the fact that the s ignal itself cons is t of 
noise, makes  the s ignal les s  prominent than could be achieved by other  
types  of s ignals  (such as  complex tones). S imilar  noise- like s ounds  may 
occur  dur ing emergencies  (such as  fans , fires , pres sure leaks , etc.). T onal 
sounds  are not as  likely to occur  ‘spontaneous ly’, and are therefore more 
salient and eas ier  to summon attention. 

3 At t r act ivenes s .  I t is  recommended to s tudy the attraction value of 
thes e and other  types  of sounds . A fir s t impress ion is  that noise- like 
sounds  will not attract fleeing people. 

4 L ocalis at ion.  Localisation of the beacons  was  easy at s ome but not 
all locations . T he choice for  highly directional loudspeakers  is  unfor tunate 
as  it created confus ion at locations  close to one of the beacons . T he 
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choice for  noise- like s ounds 34 is  acceptable but other  sounds  may do as  
well. For  example, complex tones  can be localised as  well as  noise bur s ts , 
provided cer tain conditions  are met (such as  sufficiently nar row s pacing 
of the harmonics ). 

 
I n our  view, it is  not clear  that the choice of the noise-burs t s timulus  is  
optimal, especially in view of the remarks  made above, under  items  2 and 3. 
 
 
B .5  P r eliminar y conclus ions  

• T he sound beacon concept is  a novel and promis ing approach that may 
very well help to enhance tunnel safety. 

• T he cur rent ver s ion of the sound beacons  (directional louds peakers ) 
should not be us ed in tunnels , due to the confus ing effects  that result 
from high directivity and reflections . 

• T he cur rently used pulsating noise is  probably not optimal for  road 
tunnels . 

 
 

                                                 
34 Apparently, the choice for a noise-like stimulus was based on the fact that all frequencies relevant for sound 
localisation can be included. Complex tones were not chosen because the spectrum can not be ‘filled’ as efficiently 
with isolated spectral peaks. However, from a scientific point of view, complex tones can be localised as well as noise 
bursts, provided the spacing of the harmonics is sufficiently narrow. 


