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vluchtvoorzieningen

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Binnen het Steunpunt Tunnelveiligheid (STV) zijn de VRC-richtlijnen voor basismaatregelen opgesteld
(concept versie 1.0, juli 2002). De voorzieningen met betrekking tot vluchten zijn daarin opgenomen in
hoofdstuk 11. Vooral de aanduidingen van de vluchtweg zijn hierin onvoldoende uitgewerkt. Op basis van
onderzoek van TNO, (zie TNO rapport TM-02-C055 d.d. 16 oktober 2002) is hieraan een nadere invulling
gegeven in document nr. VRC 02-024 versie 5 d.d. 5 december 2002 (zie bijlage). Binnen het STV is besloten
dat deze voorzieningen eerst in de praktijk getoetst moeten worden voordat ze worden vastgesteld.

1.2 Probteemstelling

Vluchtweg aanduidingen/voorzieningen moeten dusdanig eenduidig zijn dat deze door de gebruikers
van het object als duidelijk en logisch worden ervaren. Eenduidigheid van vluchtwegaanduidingen en
eenvoud zijn een vereiste. Menselijk gedrag is hierbij een maatgevende factor. Binnen het STV is een
aantal onderdelen benoemd die nog ter discussie staan en in aanmerking komen om nader te
onderzocht te worden.

1.3 Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is vast te stellen hoe vluchtwegaanduidingen/voorzieningen dienen te
worden uitgevoerd.

1.4 De Toets

Het toetsteam heeft aan de hand van proefopstellingen in de Vliettunnel, welke deel uit maakt van de
Noordelijke randweg Den Haag, per onderdeel een discussie gevoerd waarin de voor- en nadelen van de
oplossingen belicht werden. Daarbij is aangegeven welke oplossing de voorkeur verdient.
De uitkomsten en meningen van het toetste am zijn vastgelegd in deze rapportage.

1.5 leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van de toetsteams opgenomen.
• De cursief gedrukte tekst is afkomstig uit het document "Vluchtvoorzieningen" nr. VRC 02-024.
• "Actie" is hetgeen de aannemer heeft aangebracht in de tunnel
• "Toets" is het onderdeel waar het toetsteam zich een mening over moet vormen.
• Resultaat is de mening van het toetsteam. De letters in de tabellen staan voor:

J = toetsteam Jelle Hoeksma, H = toetsteam Hans Hijben en P = toetsteam Paul Bockholts
• In de opmerkingen zijn korte motivaties aangegeven
• De conclusies zijn per item aangegeven. Ze zijn vastgesteld na de inhoudelijke discussie die na de

toets plaats heeft gevonden.
• De bijgevoegde foto's geven het te toetsen onderdeel weer zoals dit in de proefopstelling was

aangebracht.

Als bijlage zijn toegevoegd:
• De eerste opzet Vluchtwegaanduidingen VRC 02-024 d.d 05-12-2003
• De rapportages van deze toetsteams.

De conclusies zullen verwerkt worden in de VRC deel 11 vluchten.
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vluchtvoorzieningen

2. Resultaten van de toetsen onderdelen
2.1 Maatregelen m.b.t. de vluchtdeuren

Maatregelen aan de zijde van het verkeer

• breng op de deur de afbeelding van het vluchtend mannetje aan conform figuur 1en 4

Actie: Breng op drie deuren het vluchtend mannetje aan resp. 500 x 625 mrn: 400 x 500 mm en 320
x 400 mmo In stikkervorm aanbrengen.

Toets: De afmeting van het vluchtend mannetje in combinatie met de rode pijl voor de richting van de
ontgrendeling van de deuren op duidelijkheid en helderheid.

Resultaat:
Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerking

500 x 625 P JH P
400 x 500 JHP JH
320 x 400 JHP
Rode pijl H JP J: witte pijl

Handle P: Uiteinde handle wit

Opmerkingen:
De afmeting van 400 x 500 mm heeft uit esthetisch oogpunt de voorkeur.
Het vluchtend mannetje op de deur 100 mm boven de "rode" pijl plaatsen
De rode pijl valt t.o.v. het groen minder op. Deze moet in het wit uitgevoerd worden. Uit de
discussie een rechte of een gebogen pijl was de conclusie dat een rechte pijl een 'vluchtrichting'
aangeeft en een gebogen pijl een handeling. De gebogen pijl voldoet aan de actie die mensen
moeten ondernemen.

CQ.N.CLUSI.E
De afmeting van de afbeelding: 400 x 500 mmo
De pijl voor de draairichting van de ontgrendeling: wit en gebogen.
Verf de bovenste 100 mm van de ontgrendelingshandle wit opdat deze als aangrijppunt uitnodigt om
te pakken.

Deur met pictogram, handle en pijl
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vluchtvoorzieningen

Maatregelen aan de ziide van het vluchtkanaal

• de vluchtdeuren ziin van binnenuit door de weggebruiker niet te openen. De hulpverlenende diensten
moeten de deuren vanuit het vluchtkanaal wel kunnen openen.

Actie: Plaats bij een deur de handle in een kastje. Het kastje moet geopend worden met een driekante
sleutel door de hulpverlener.
Monteer op een andere deur een korte handle, lang 200 mm en plaats in een kastje een los
verlengstuk lang 600 rnrn, om over de handle te plaatsen.

Toets: Stel vast welke methode de beste oplossing is.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Voorkeur
Handle in kastje P JHP

Korte handle JHP

Opmerkingen:

Een losse handle of een verlengstuk plaatsen is geen goede optie. Een korte handle op de deur waarmee
met kracht de deur te openen is (150 mm lang) en waar een koevoet van de brandweer op te plaatsen
is heeft de voorkeur.

CONCLUSIE

De handle boven het draaipunt 150 mm lang.
Ontwerp de handle zo dat er een koevoet op te plaatsen is waardoor voor de brandweer de deur altijd
te openen is.

Deur met korte handle
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vluchtvoorzieningen

• breng op de deur een bord, "geen doorgang" aan conform figuur 2 en 13

Actie: plaats het bord op de deur conform de omschreven tekst

Toets: stel vast of dit duidelijk is.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Opmerking
Bord op deur JHP H:1 ,5 x zo

groot

Opmerkingen:

Dit bord geeft duidelijk aan dat rechtdoor geen optie is. Mensen kijken naar links en naar rechts en zien
vervolgens andere aanduidingen. Het bord zou wat groter kunnen zijn (1,5 x zo groot).

CONCLUSIE

breng op de deur een bord, "geen doorgang" aan met een diameter van 400 mmo

Bord" geen doorgang" op de deur
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2.2 Maatregelen m.b.t. de betonconstructie

• breng rondom de deur, in het vlak van de wand, in een contrasterende kleur, een fictief kozijn aan
(schilderen, thermoplastisch materiaal of anderszins)

Actie: Breng rondom de deur, in het vlak van de wand, bij drie deuren de volgende kleuren aan:
Zwart; rood en geel. Breedte 100 mm.

Toets: Stel vast welke kleur voldoende opvalt en stel vast of de breedte van het fictief kozijn voldoende
opvalt.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Opmerking
Zwart kozijn JHP Geen

meerwaarde

Rood kozijn JHP Geen
meerwaarde

Geel kozijn JHP Geen
meerwaarde

Opmerkingen:

Deze aanduiding is overbodig als de LED-verlichting op de voorkant rond de deur op de beton
aangebracht wordt. De groene deur en dagzijde van het u kozijn" zijn voldoende ..

CONClUS1E

Geen fictief kozijn aanbrengen.

Fictief kozijn kleur rood Fictief kozijn kleur geel
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vluchtvoorzieningen

• ook in deze inkassing op de zijkenten het vluchtpidogram aanbrengen

Actie: Breng het vluchtend mannetje in de dagkant op het beton aan 320 x 400 mmo Pas de maat
eventueel aan op de beschikbare ruimte.

Toets: Stel vast of het vluchtpictogram voldoende opvalt.

Resultaat:
.. ------ .. - . - .. . ... ..- _ .._ .. _-- - _.-. -- ---_.

Voldoet Voldoet niet Opmerking
Pictogram JHP P: met LED verl.

geen
meerwaarde

Opmerkingen:

Dit pictogram voldoet uitstekend. Het is op afstand goed zichtbaar. Mede door het aanstralen van de
verlichting in de nis.
Als er een auto voor staat moet het pictogram nog zichtbaar zijn. De hoogte van het bord moet
aangepast worden.

CONCLUSIE

Plaats het pictogram met de onderkant op een hoogte van 1,50 m boven het asfalt.

Pictogram in sponning met
LED verlichting op de wand

T4Z6

Pictogram en LED verlichting in
sponning
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• In de "bovendorpel" accentverlichting aanbrengen, die de deur aansiraalt

Actie: Breng bij één deur twee spots aan met een lichtsterkte van 150 lux en breng bij één deur één
spot aan met een lichtsterkte van 250 lux

Toets: Vaststellen of met 1 of 2 spots kan worden volstaan en wat de sterkte van de lamp moet zijn.
Stel vast of deze verlichting continu moet branden of alleen noodzakelijk is bij calamiteiten.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerkin
g

Twee spots H

Eén spot JH JH
P: LED noodzakelijk,
accentver! . niet
beoordeeld

Opmerkingen:

één spot met een lichtsterkte van 250 lux voldoet uitstekend aan de verwachtingen. Het pictogram op de
deur wordt beter aangestraald dan bij twee spots. Deze spot moet continu blijven branden.

CONCLUSIE

Breng bij een deur één spot aan met een lichtsterkte van 250 lux
Deze spot moet continu blijven branden .

.•. ..•. '{:i~ ~ ~",: .. -. ,., . "' .
•• I , ••••- ...-

één spot in bovendorpel twee spots in bovendorpel
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• in de degziide van de inkessing een groene led-verlichting aanbrengen

Actie: Breng bij één deur een led verlichting leverancier Reguard aan en breng bij één deur een led
verlichting leverancier NMA aan. Beide zowel aan de voorkant als in de dagzijde van het
"kozijn" Deze moeten apart ingeschakeld kunnen worden.

Toets: Vergelijk de led verlichting en bepaal welke het beste opvalt. Ga uit van uitsluitend branden bij
calamiteiten en stel vast of dit terecht is.

Nb Tijdens de toets is naar voren gekomen dat een uitspraak omtrent de leverancier niet wenselijk
is. Er is alleen naar de oplossing "voorkant of dagzijde" gekeken.

Resultaat:
-_._-_. -

Voldoet Voldoet niet voorkeur
Op de wand JHP JHP

In de dagzijde JHP

Opmerkingen:

Het gaat hier om de keuze "voorkant op de beton "of in de "dagzijde" Niet om een product van een
leverancier.

De led verlichting aan de voorzijde van het kozijn heeft de voorkeur. Hierdoor wordt de optimale ruimte
geboden om het vluchtpictogram aan de dagzijde aan te brengen. De ledverlichting aan de voorkant is
van afstand zeer goed waarneembaar

CONCLUSIE

Aan de voorkant van de inkassing een groene led-verlichting aanbrengen

LED verlichting op de wand LED verlichting in de dagzijde
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• breng zo laag mogeliik boven de deuren driehoekige vluchipiciogremmen aan; leesbaar vanaf beide
zijden, Minimale afmeting, ziide van 280 mmo Verlichting hiervan permanent laten branden.

Actie: Breng boven één deur een vluchtpictogram aan, lang 280 mm en breng boven één deur een
vluchtpictogram aan, lang 400 mmo

Toets: Stel vast welk vluchtpictogram noodzakelijk is voor voldoende zichtbaarheid.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerkin
g

Direct boven de deur JHP JP
280 mm H J JH
400 mm H JH

P: pijlen naar
beneden wijzend

Opmerkingen:

(JP) Het bordje moet direct boven de deur staan, de afstand tot onderkant beton zo klein mogelijk.
eH) 400 mm boven de dorpel lijkt ook acceptabel. Hierdoor worden de borden niet zo gauw door het
verkeer afgedekt.
Op het bordje alleen het vluchtend mannetje weergeven en groter uitvoeren. Een pijl en een witte
rechthoek is verwarrend.

CONCLUSIE

Het pictogram zo laag mogelijk boven de deur plaatsen
Het mannetje conform de voorschriften uitvoeren (ISO 16069)
Het mannetje ca. 230 mm hoog uitvoeren
Op het pictogram alleen het mannetje weergeven
Horizontaal 40 % uitrekken

Bovenaanzicht

"""

~ "'" ~T4Z5

TUNNELARMATUUR
vlgs. VRC-voorschriften

Zij-aanzicht
vluchtdeur

Pictogram boven deur
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• Breng boven de stepbarrier een vlakke deurnummering aan, hoog 100 mm

Actie: Breng op 1,20 m boven het asfalt een vlak wit bord met de deurnummering aan, hoog 100 mm
en
breng boven één deur een deurnummering aan, lang 280 mm en, breng boven één deur een
deurnummering aan, lang 400 mm (e.e.a. conform het voornoemde vluchtpictogram).

Toets: Stel vast welke locatie en grootte van de deurnummering goed herkenbaar en met voldoende
zichtbaarheid voor de hulpverlenende diensten het minst tot verwarring bij de tunnelgebruikers
kunnen Jetden.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerking
1,20m b. asfalt JH JH

280 boven deur JP J P

400 boven deur
P: nummer ook in
middenkanaal

Opmerkingen:

Deze aanduiding is bedoeld voor de hulpverlenende diensten. Zij behoren op de hoogte te zijn van hetgeen
er in de tunnel aanwezig is. Boven de deur domineert deze aanduiding te veel. Voorkeur brandweer: lage
plaats.

CONCLUSIE

Naast de deur, 1.20 m boven het asfalt, voldoet deze aanduiding voor de hulpverlenende diensten.

T4Z5

Deurnummering boven stepbarrier
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2.3 Maatregelen in de tunnel:

• breng tussen de vluchtdeuren tegen de zijwenden van de tunnel tussenborden aan met eveneens
het vluchtpidogram; 1,20 m boven wegdek, lettergrootte 100 mm, onderlinge afstand 50 m. met
vermelding van de afstand naar de deuren in twee richtingen conform figuur 5 en 7. De afmeting
van de borden is 200 x 450 mmo

Actie: breng één bord aan tussen de vluchtdeuren en breng twee borden aan tussen de vluchtdeuren.

Toets: Stel vast welke locatie en afmeting voldoen aan de eis van zichtbaar- en leesbaarheid.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerking
één bord JH JP: geen meerwaarde
twee borden H JP H: geen meerwaarde
Hoogte jp
Grootte JP P: moeten groter

H: verlicht uitvoeren

Opmerkingen:

Aangezien de tussenbordjes vlak op de wand zitten is de meerwaarde van deze bordjes beperkt. Bij een
h.o.h. afstand van 100 m van de vluchtdeuren zijn de deuren goed waarneembaar en zijn de tussenbordje
overbodig

Conciusie:

Tussenborden hebben geen meerwaarden.

Vluchtafstand tot de dichtstbijzijnde deur

4818-2003-0106 Pagina 13 van 18



vluchtvoorzieningen

• breng deze tussenbordjes ook op de tegenovergestelde zijwand aan, waar de vluchtdeuren niet
zitten en breng op deze wand recht tegenover de vluchtdeur een bordje aan conform figuur 6 en 8.
De afmeting van de borden is 200 x 700 mmo

Actie: breng één bord aan tussen de vluchtdeuren en de tegenovergestelde zijwand en, breng twee
borden aan tussen de vluchtdeuren en de tegenovergestelde zijwand.

Toets: Stel vast welke locatie en afmeting voldoen aan de eis van zichtbaar- en leesbaarheid.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerking
Tussenbordjes
Hoogte JP
één bord J J: plaats lager op de

wand
twee borden lP
Grootte JP
Hoogte JP
tekst JP Jp: rare tekst

P: pijlen wijzen naar
putje

Grootte JP

Opmerkingen:

Zoals op bladzijde 13 aangegeven hebben de tussenbordjes geen meerwaarde.
De tekst rxrr OVËRZIJDE is niet duidelijk. Exit betekent uitgang. Indien de borden toegepast worden moet
het woord "EXIT" vervangen door "VLUCHTDEUR"

Condusie:

Deze borden hebben geen meerwaarde

Exit overzijde
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• breng op het wegdek een pijl aan, haaks op de rijrichting en wijzend in de richting van de vluchtdeur. Pijl
conform NEN 3322:2000 uitvoeren.

Deze vraag was niet opgenomen maar er waren wel reacties vandaar de opmerkingen
Toets: stel vast of de pijl meerwaarde bied in het vluchtproces.

---_._-_ ....

Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerking
Pijl aanbrengen P
Voor hulppost P P: plus vluchtend

mannetje
Voor P P: geen meerwaarde
vluchtdeur

Grootte P

Opmerkingen:

De pijl op het wegdek geeft meerwaarde bij het vluchten tijdens calamiteiten. Het vluchtend mannetje
op het wegdek zou in groen uitgevoerd moeten worden. Dit valt niet op.

CONCLUSIE:

Pijl op het wegdek aanbrengen.

Pijl op wegdek voor buitenwand Pijl op wegdek voor vluchtdeur
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• breng naast de deur het vluchtpidogram aan; 1,20 m boven de vloer, lettergrootte 100 tnm, met
vermelding van de afstand tot het einde van de vluchtweg conform figuur 13. De afmeting van de
borden is 200 x 450 mmo

Actie: plaats het vluchtpictogram conform de omschreven tekst

Toets: stel vast of dit duidelijk is.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerking
Hoogte boven vloer H JP P: plaats op de deur op

ooghoogte

Afmeting JH

Tekst JH

letterhoogte JH
H: inwendig continu
verlicht

Opmerkingen:

Deze borden voldoen niet aan de vraagstelling. De borden aan het plafond zijn voldoende.

CONCLUSIE

Deze borden niet toepassen.

Vluchtpictogram naast de deur
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2.4 Maatregelen in de vluchtgang:

• hang in de vluchtgang aan weetszijden van de deuropening op ca. 10m afstand ervan bordjes aan
het plafond met aangegeven looprichting en afstand tot aan het einde van de vluchtweg. (zie figuur
3 en 11) Plaats deze botdies op een h.o.h. afstand van ca. 40 m. (bi] zinktunnels met deuren h.o.h.
100 m dus één tussenbord) De afmeting van de borden is 200 x 700 mmo

Actie: hang tussen drie deuren in het vluchtkanaal niet verlichte, kunststof bordjes op, conform de
bovengenoemde tekst.

Toets: Stel vast of de locatie en afmeting voldoen aan de wens of dat hier aanpassingen op moeten
komen.

Resultaat:._ .._._._. --.- .. _._- .__ . -_.,.-." .... -.. _ ... ..... __ . ... _. ...._.. _ ..- -"- '-~". -- " ... - _., ... - ---"-' .._'. .._ .. -"_. _ .. --
Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerking

Afstand tot deur JHP 5,00m
Opschrift JHP
H.o.h. afstand JHP H:twee bordjes

voldoende
Afmeting JHP

P: borden beter
verlichten

Vrije loophoogte 2,20m

Opmerkingen:

Deze aanduidingen zijn zeer belangrijk voor de vluchtende personen. Het aftellen van het aantal meters
naar de uitgang is een goede ondersteuning. Plaats de TL verlichting tegen de wand, midden voor de
bordjes. Hierdoor is geen intern verlichting noodzakelijk.
Voor de minimale doorloophoogte moet 2,20 m aangehouden worden.

CONCLUSIE

Plaats het eerste verlichtingsarmatuur op 5,0 m uit het hart van de deur.
Plaats op 5,00 m uit het hart van de deur bordjes met de aangegeven looprichting en afstand tot aan
het einde van de vluchtweg
Plaats midden tussen de deuren dezelfde bordjes met een minimale afstand van 40 m t.o.v. de hier voor
genoemde bordjes

Geen doorgang

richtingbor

~~~

~--- --
~ /
verlichting

Bovenaanzicht verlichting mid. kanaal
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• buiten waarschuwingsbordjes plaatsen m.b. t. gevaarlijke oversteekplaats.

Actie: Plaats buiten de tunnel in de middenberm een bordje ugevaarlijke oversteekplaats"

Toets: Stel vast of er nog nadere voorzieningen opgenomen moeten worden zodat de veiligheid van
de vluchtende in de middenberm gewaarborgd is.

Resultaat:

Voldoet Voldoet niet Voorkeur/opmerking
Hoogte boven vloer HP

Aanvullende
voorzieningen

Mogelijke oplossing H: Werkt verwarrend
P: plaats een hek 20 m
lang

Opmerkingen:

Deze oplossing voldoet volledig niet! Erg verwarrend wat je de weggebruiker wil vertellen.
Per situatie zal hiervoor een oplossing gevonden moeten worden.

CONCLUSIE

Stel in de Werkgroep Inrichting Tunnel vast welke maatregelen bij de uitgang getroffen moeten worden

Buiten vluchtweg waarschuwingsbord

Einde document.

4818-2003-0106 Pagina 18 van 18



Bijlage 1

D eerste opzet Vluchtwegaanduidingen VRC 02~024 d.d 05-12-2003

~818 2003-0106



VRC
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Document nummer:
Opgemaakt door
Datum
Onderwerp
Status
Versie

VRC 02-024
W.Jansen
5 december 2002
Vluchtwegaanduidingen
Definitief
5

1. Maatregelen m.b.t. de vluchtdeuren:

Maatregelen aan de zijde van het verkeer

• de vluchtdeuren zijn vanuit de verkeerszijde te openen.(ontgrendeld)
• geef de vluchtdeuren de kleur groen volgens RAL 6024 (verkeersgroen)
• breng op de deur de afbeelding van het vluchtend mannetje aan conform figuur 1 en 4
• geef op de deur de draairichting van de deurkruk aan conform figuur 4

afmetingen vluchtend mannetje 500 x 625 mm

Figuur 1

Maatregelen aan de zijde van het vluchtkanaal

• de vluchtdeuren zijn van binnenuit door de weggebruiker niet te openen. De hulpverlenende
diensten moeten de deuren vanuit het vJuchtkanaal wel kunnen openen.

• geef de vluchtdeuren de kleur grijs volgens RAL 1013
• breng op de deur een bord, "geen doorgang" aan conform figuur 2 en13

afmeting: diameter 300 mm

Figuur 2

VEILIGHElDS RICHTLIJNEN BASISMAATREGELEN
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

2. Maatregelen m.b.t. de betonconstructie, zie figuur 3 en 4

• breng rondom de deur, in het vlak van de wand, in een contrasterende kleur, een fictief kozijn aan
(schilderen, thermoplastisch materiaal of anderszins)

• Wanneer de deur is ingekast, de inkassing in kleur groen, RAL 6024, uitvoeren
• ook in deze inkassing op de zijkanten het vluchtpictogram aanbrengen
• In de "bovendorpel" accentverlichting aanbrengen, die de deur aanstraalt en

in de dagzijde van de inkassing een groene led-verlichting aanbrengen
• de verlichting brandt alleen bij calamiteiten
• breng zo laag mogelijk boven de deuren driehoekige vluchtpictogrammen aan; leesbaar vanaf

beide zijden. Minimale afmeting, zijde van 280 mmo Verlichting hiervan permanent laten branden.
• Breng boven de stepbarrier een vlakke deurnummering aan, hoog 100 mm

HART VLUCHT ~::L:t::~:::L~:::~:::~: :~:::~:::~:::~:::L1:::~:
MANNETJE OP 12tdn.l···i.··:···:···:·_' .:.. .l._:..Li. ..l...:.

BOVEN HET WEG~~:t::I:::I::ttt t:!:::!:::!::ttt
[l1:1~;H ft ~~~~

DOORSN. VLUCHTKANAAL
Figuur 3

AAN~CHTVlUCHTDEUR
Figuur 4

~omm

DETAIL LED
VERLICHTING

BOVENAANZICHT VLUCHTPICTOGRAM
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VRC

3. Maatregelen in de tunnel:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

• breng tussen de vluchtdeuren tegen de zijwanden van de tunnel tussenborden aan met eveneens
het vluchtpictogram; 1,20 m boven wegdek, lettergrootte 100 mm, onderlinge afstand 50 m. met
vermelding van de afstand naar de deuren in twee richtingen conform figuur 5 en 7. De afmeting
van de borden is 200 x 450 mmo

1_-
Figuur 5 vluchtpictogrammen voorvluchtdeuren h.o.h. 100 m (b.v. zinktunnels)

voor boortunnels aangepaste afstanden tot de vluchtdeuren opnemen.

• breng deze tussenbordjes ook op de tegenovergestelde zijwand aan, waar de vluchtdeuren niet
zitten en breng op deze wand recht tegenover de vluchtdeur een bordje aan conform figuur 6 en 8.
De afmeting van de borden is 200 x 700 mmo

Figuur 6

1.20m

Figuur?

1.20 m

Figuur 8

VEIUGHEIDS RICHTLIJNEN BASISMAATREGELEN
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Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Op het wegdek een pijl aanbrengen, haaks op de rijrichting en wijzend in de richting van de
vluchtdeur; achterzijde gelijk met binnenkant streep, voorzijde 200 mm vanaf de barrier. Pijl conform
NEN 3322:2000 Let op :aan weerszijden van de rijbaan, beide wijzend in de richting van de
vluchtdeur

IBARRIER

, ••• KANTSTREEP

PIJL VLUCHTRICHTING t.p.v. VLUCHTDEUR

Figuur 9

r . ca. 100 m (i.g.v. zinktunnels)
50 m 50 m

VLU CHTl<ANAAL

BOVENAANZICHT WEGDEK EN VLUCHTKANAAL
Figuur 10
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

4. Maatregelen in de vluchtgang:

• hang in de vluchtgang aan weerszijden van de deuropening op ca. 10 m afstand ervan bordjes aan
het plafond met aangegeven looprichting en afstand tot aan het einde van de vluchtweg. (zie
figuur 3 en 11) Plaats deze bordjes op een h.o.h. afstand van ca. 40 m. (bij zinktunnels met deuren
h.o.h. 100 m dus één tussenbord) De afmeting van de borden is 200 x 700 mmo

Figuur 11 Figuur 12

• laat uit de achterzijde van deze bordjes blijken, dat niet in tegenovergestelde richting moet worden
gevlucht (zie figuur 12) De afmeting van de borden is 200 x 700 mmo

• zorg voor communicatie in de vluchtgang van operator naar vluchtenden in de vorm van (kleine)
luidsprekers. via welke boodschappen kunnen worden doorgegeven

• breng naast de deur het vluchtpictogram aan; 1,20 m boven de vloer, lettergrootte 100 mm, met
vermelding van de afstand tot het einde van de vluchtweg conform figuur 13. De afmeting van de
borden is 200 x 450 mmo

Kabelkanaal

Vlu htkanaal

o
1.20

AANZICHT WAND VLUCHTKANAAL
Figuur 13
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VRC
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

• in voorkomend geval duidelijk aangeven, wanneer bepaalde deuren in de vluchtgang niet tot de
vluchtroute behoren. laat duidelijk zijn, via welke weg men dan wél verder moet.

• de afscherming van het trapportaal naar het dienstengebouw niet doorzichtig uitvoeren
• breng aan het einde van de vluchtweg, boven de vluchtdeuren het pictogram "naar buiten "aan.

Zie figuur 14

Figuur 14

• buiten waarschuwingsbordjes plaatsen m.b.t. gevaarlijke oversteekplaats .

./~>.---~-- VEILIGHElDSRICHTLIJNENBASISMAATREGELEN
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vlucht: orZI nJngel"

Bijlage 2

De rapportages van deze toetsteams.
• J. Hoeksma met memo van L Boer van TNO en de lichtmeting t.p.v. de

vluchtdeuren
• H Huijben
• P Bockholts

48 8·2003·0106



Toets vluchtwegaanduiding Sijtwende
Van: Jelle Hoeksma
Datum: 9 juli 2003

Louis Boer en Jos van Maarsschakerweerd en ik hebben de opstelling in de tunnel In
Sijtwende beoordeeld. Onderstaand onze bevindingen. Zie ook memo Louis Boer.

Pictogram op de deur
De grootste voldoet niet: ongelijkmatig verlicht, (dat geldt ook nog enigszins indien de
lampen op de juiste hoogte zouden zijn geplaatst); bovendien qua lay-out ook niet mooi).
De afmeting 400 x 500 is o.i. de beste (beter dan de kleinste, die op zich voldoende is omdat
men toch niet van grote afstand het deurblad kan zien).
Rode pijl goed. In het in de nabespreking argument dat de rode pijl op een groen vlak slecht
zichtbaar is voor kleurenblinden kunnen we ons vinden (witte pijl, maar wel in draairichting).

Bediening van de deur aan de zijde van het middenkanaal (pag 5)
Losse onderdelen plaatsen lijkt ons niet handig.
Hele handle weglaten: niet doen.
De andere deur was zonder verlengstuk nog wel te openen (bij overdruk is dat mogelijk
lastiger). Dus waarschijnlijk niet nodig losse onderdelen te plaatsen.
Bij nabespreking: verlengstuk zou koevoet van brandweer kunnen zijn (die hebben ze altijd
bij zich).
Conclusie: korte handle waar koevoet ingezet kan worden.

Bord geen doorgang op de deur aan de zijde van het middenkanaal (pag 6)
Prima, wellicht iets dichter bij handle.

Contrasterende kleur rondom de deur (pag 7)
Deze strip heeft o.i. niet echt meerwaarde. Gele is de slechtste, oranje beter, zwart niet te
beoordelen.

Pictogrammen in de deurpost (pag 8)
De bordjes zijn prima, goed belicht door lampen (deur 1 en 2 niet deur 3). Goed op afstand te
zien. Ivm met auto's hoger plaatsen (onderkant op ca 1,5m boven wegdek).

Accentverlichting in de bovendorpel (pag 9)
Eén lamp is duidelijk beter dan 2 lampen. Werkt goed.

LED verlichting in de dagzijde en op de wand (pag 10)
De LED verlichting die in de inkassing was geplaatst geeft veel meer licht in langsrichting
dan de andere (terwijl het precies dezelfde strip was!?), de zichtbaarheid van de strip in
langsrichting moet bij deze deur dus beter kunnen, gezien het effect bij deur 3.
De strip in de inkassing maakt het bordje in de sponning vrijwel onzichtbaar. Het geheel van
deur 3 was niet goed (recht voor de deur staande was de deur donker). Het geheel van deur 2
ISpnma.

Pictogram boven deuren (pag 11)
Pictogrammen direct boven de deuren plaatsen.
Het mannetje moet en kan groter. Zie verder ook memo Louis Boer.

Deurnummering (pag 12)
Hulpverleners moeten de nummers kunnen lezen terwijl zij in hun voertuigen door de tunnel
rijden. Boven de deur het beste zichtbaar. Toch raden we dat af omdat het zo een



vergelijkbare status lijkt te hebben als andere pictogrammen die bedoeld zijn voor de
weggebruikers terwijl deze aanduiding helemaal niet voor de weggebruiker bedoeld is. De
aanduiding naast de deur is o.i voldoende voor de hulpverlener (die weten wat ze zoeken).

Tussenborden op de wand (pag 13)
De huidige borden vallen niet goed op; bij deze hoh afstanden van de deuren lijken ze ook
overbodig. Plaatsing in het midden komt o.i eerder in aanmerking dan plaatsing op 65/35m
omdat daar ook de hulppost zit (aandachttrekker).

Borden op wand tegenover de deuren (pag 14)
Rare tekst (half Nederlands, half Engels). Valt niet goed op, overweeg plaatsing lager op de
wand of op de vloer. Pijl op de grond bij de hulppost is prima, pijl vlak voor deur lijkt ons
overbodig.

Routebordjes in de vluchtgang (pag 15)
Borden aan het plafond uitstekend. Let op het aanlichten van deze borden.

Vluchtpictogram naast de deur (pag 16)
Bordje naast de vluchtdeur lijkt niet bij te dragen.



Aanblik vluchtdeuren
Bordje op de zijkant prima. Voetgangers krijgen het al in zicht op een afstand

waarop het deurblad nog niet eens te zien is, laat staan het mannetje op de deur.
Zijkantbordje moet hoger geplaatst zodat voetgangers over de auto heen het kunnen zien.
Rekening houdend met een hoogte van de personenauto van 1.5 m, moet de onderrand
van het bordje 1.5 m hoger dan de rijbaan zitten.

Figuur 1. Zijkantmannetje is onder een hoek eerder zichtbaar dan het mannetje op het
deurblad.

Het zijkantbordje moet voldoende licht krijgen; dat was het geval bij de deuren met
spotlights in de bovendorpel.

De brandweeraanduiding ("2D" in de Benelux, hier "T4Z5") domineert niet langer
de vluchtdeur, hoera! Aanduiding boven de deur zoals in Figuur 1 af te raden vanwege
dominantie; liever naast de deur (ook Figuur 1, links van de deur).



Bordje boven de deur. Het bordje moet direct boven de deur staan, afstand
bovendorpel tot bordje zo klein mogelijk.

Figuur 2. V.l.n.r: hoge bord ruim 1 m boven de deur, direct boven de deur, en helemaal
geen bord. (Middelste deur heeft, boven het bord, nog de technische aanduiding "T324".

De inhoud van het bordje: doe alleen het rennende mannetje, zonder pijl of "koelkast".
Het mannetje rent richting vluchtdeur. Bij huidige plaatsing krijgen voetgangers bij het
aanlopen de correcte verwijzing; maar als ze recht voor de deur staan, zien ze beide
zijden van het gevouwen bord met de suggestie "links of rechts" en niet, zoals zou
moeten "rechtdoor". Ik zou niet weten wat hieraan te doen is. (De deur zelf geeft een
goede suggestie, en daar zullen we het mee moeten doen.)

a c d

Figuur 3. "Gevouwen" bordje boven de deur wijst van opzij gezien naar de vluchtdeur
(links) maar suggereert van voren gezien (b) dat je links of rechts moet. Mannetje c is
zoals thans gerealiseerd en, d, zoals aanbevolen door TNO.

Het mannetje kan en moet groter. Het bord is 30 cm hoog, daarop past een mannetje
van 23 cm hoog (mannetje is hier 11 cm). Volgens NEN 6088 is zo'n poppetje leesbaar
tot maximaal 46 mafstand (200 x hoogte man bij intern verlicht bord; anders 100 x).

Mooi is dat het mannetje horizontaal uitgerekt is om te compenseren voor perspectief
(zie TNO-rapport TM-02-C055, Figuur 11). Houden zo!

Verder het door TNO aanbevolen mannetje, zie Figuur 3d.
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Grootte mannetje op deurblad. We zagen mannetjes van 53 cm hoog, 42,3 cm
hoog, en 34 cm hoog. Leesbaar op resp. 53 m, 42,3 men 34 m. Vanwege inkassing is het
deurblad op.30 m zeker niet meer te zien. We laten de esthetiek spreken en kiezen voor
42 cm hoog(bordhoogte = 50 cm).

Vluchtdêuren zijn wat aan de donkere kant, zouden een tint lichter groen kunnen.

Geschilderde kozijnen niet nodig.

Middenkanaal
Bebording OK. Wie, al vluchtend, het middenkanaal betreedt, speurt naar uitwegen.

Daarvan zijn er drie: linksaf, rechtsaf, en de deur rechtdoor (deze is wat gecamoufleerd,
maar nogstêeds herkenbaar als deur). Links ziet men een serie groene borden met
afstandsaanduiding (OK), rechts een serie rode borden met verboden inrit, en op de deur
rechtuit eveneens een verboden inrit, prima!

Bordjeop/naast de deur of op de wand voor" opzij"· is niet nodig (kost geld) en
mensen zien het niet. Ze "raadplegen" de omgeving namelijk heel doelgericht. "Kan ik
hierlangs", vragen ze aan de deur, en de deur zegt "verboden inrit". Duidelijk, en men
kijkt naar een andere mogelijkheid, en niet naar de aanwijzingen die eventueel nog meer
op de deur staan.
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Geachte heer lansen,

Na aanleiding van de metingen, verricht op woensdag 2 juli 2003, stuur ik u de
meetwaarden die gemaakt zijn met de luminantiecamera en de Iuminantiefactoren.

Van alle drie de deuren is luminantie en de omgeving opgemeten. Aan de hand van de
luminanties kan de luminantieverhouding van de deur ten opzichte van de directe
omgeving worden bepaald.

Tabel LDe luminanties en de luminantieverhoudingen deur: wand
van de drie geteste deuren.

D 1 tw fehtb LED verlichting~ilo- •••••

luminantieverhouding
deur: wand

1:2

eur ee 1 roanea, geen

No. Regio Luminantie
cdlm2

0 muur rechts 26,04-
1 muur links 25,7L
2 deur 12.06

Deur 2: een lichtbron in het midden, om de deurpost is een LED
omliinin ebracht

Deur 3: geen lichtbron, aan de binnenkant is een omlijning
aan racht met LED verlichtin

Luminantie
Cdlm2
23,54
2468
6,21

No. Regio

muur rechts
muur links

deur

o
1
2

No. Regio

o
1
2

muur rechts
muur links

deur

Luminantie
Cdlm2

15,20
12,87
40,88

luminantieverhouding
deur: wand

3:1

luminantieverhouding
deur: wand

1:4

De opvallendbeid is voldoende als de deur minimaal 3 keer zo helder of zo donker is als
de omgeving. Zoals in de tabel 1 te zien is, is de luminantieverhouding van deur 1 met
zijn omgeving te gering. Deur 2 en 3 voldoen aan de verhouding ;;;:3 : 1. Deur 3 is
buiten de LED verlichting niet extra aangelicht met een lichtbron en is daardoor erg
donker. Dit nodigt mensen minder uit deze deur door te gaan; mensen gaan niet graag een
"donker gat" in. Uit de meting blijkt dat deur 2 qua verlichting en opvallendheid het het
beste scoort.



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Memo Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat
Bouwdîenst Rijkswaterstaat

Aan

- Wilson Jansen

Van

- Hans Huijben
Datum

23 december 2003
Onderwerp

Vluchtwegaanduidingen Sijtwende

Doorkiesnummer

- 030 285 7982
BijJage(n)

Beste Wilson,

Bijgaand de resultaten van onze waarnemingen ingedeeld op volgorde per onderdeel zoals in jouw
stuk was aangegeven:

AanduIding vluchtende man en rode pijl:
500x 625 was te groot, de beste maat was 400 x 500; de rode pijlwas steeds goed (afgezien van
de moeilijk waarneembare kleur bij het natrium Hcht)

handel van de vluchtdeur aan vluchtgangzijde en bord "geen doorgang"
Losse onderdelen raken wegdus liever niet toepassen. Voor de brandweerman in ons groepje was
elke oplossing acceptabel als hij de deur maar openkrijgt De deuren waren (zonder overdruk) ook
zonder handel te openen.
Het bord op de deur was duidelijk maar zou wel wat groter kunnen (ca. 1,5 x zo groot)

Gekleurde rand rondom deur
Geen van de omrandingen droeg werkelijk bij aan de plaats van de vluchtdeur. De deur zelf was al
duidelijk genoeg. Brandweerman: als je een omranding maakt doe dan geel/zwart.
Opmerking Hans: dit heb ik ook in Japan, Oostenrijk en Slovenië gezien. Lijkt leuk maar vedwijnt
een beetje in de omgeving.

Plctoin inkassingdeur
Was goed, kan wel wat hoger geplaatst worden. Als het kan wat grotere afbeelding maken.

Accentverfichting in bovendorpel
De opstelling met 1 lamp is de beste, die licht het pictogram op de deur het beste aan.
Deopstellingmet 2 lampendoethet wel mar minder.
De opstelling zonder lamp is duidelijk minder omdat de groene kleur van de deur nauwelijks
opl/alt

LED-verlichting rondom deur
De lED's in de lnkasstng waren op grote afstand in langsrichting goed te zien
De aan de buitenzijde waren vanuit meerdere hoeken goed te zien maar in langsrichting
minder. OP 50 meter afstand is er echt een poortje, dat is er met LED's in de inkassing niet



Hans merkt op dat via een andere samenstelling van de LED's de zichtrichting op te lossen is en
datinandere projecten duidelijk de voorkeur voor op de wand (en niet in de inkassing) is
uitgesproken.

Driehoekige vluchtpidogrammen vlak boven de deuren
Vlak boven was hier 100 mm boven de bovenrand. In praktijk lijkt een afstand tot 400 mm ook
acceptabel. Hierdoor worden de borden niet zo gauw door verkeer afgedekt terwijl ze visueel nog
steeds bij de deur horen.

De hele brede werd minder goed ervarern dan de smallere.
Hefpicto was afwijkend van VRC: VRC is beter, kan groter en wordt daardoor beter gezien. Het
mannetje was nu wel erg klein.
De groene kleur was goed. Eigenlijk werd alleen de groene kleur gezien op afstand, het picto
verdwijnt geheel en kan met deze grootte zelfs op 50 m afstand nauwelijks gelezen worden.
Hefpicto-bord zou verder de tunnel in moeten steken (bijvoorbeeld 300 mrn).

Deurtlummering tbv hulpdiensten
Uit\loering was volgens brandweerman in de groep beslist goed en voldoende. Liever op de lage
plaats dan op een hoge plaats.

Borden in de tunnel tussen de deuren
35/*,)5 is beter dan 50/50 want dat geeft richting.
De Vraag is of je ze nodig hebt bij al het geweld dat we al hebben aangebracht. Ze zJjnin
langStlchtingnietof·nauwelijks zichtbaar en vallen daardoor ook niet op.
Je zou ze in ieder geval nalichtend moeten·uitvoeren.

BordJes in vluchtgangtegerrplafond
Detê\toldoen zeer goed. Een afstand van 40 Hl lijkt Wat erg kort: je zou bij deurafstanden 100
meterbestmef2 bordjes tussen de deuren kunnen volstaan. Bij 150m worden het dan 3 bordjes.
(Dus maximaal 50 m uit elkaar).

Naast de deur in de vluchtgangeen pietE> met: vtuchmchting
Hier Kijkje in eerste instantie niet naar omdat het eerste blfkveldde tegenoverliggende deur is. Je
zoU liet daarom· op· de andere deur moeten zetten.
Volgens voorSchriften (Bouwbesluiten NEN) moeten dergelijke borden altijd inwendig en continu
verlitht zijn. Dus beter combineren· met albestaarlde vetlichte pleto,
Hetpicto aan die zijde van de deur zetten waarheen je vlucht dus niet rechts van de deur als je
linksaf moet.
De hoogte is wel goed, de bestaande verlichte pieto's zitten veel te hoog.

Trapportaal: niet getetst:

80l'dbuitendewI'mei
Werkt zeer verwarrend: het is kennelijkgevaarlfjl<op die plaats en je moet gauw weg; Zie je dat
bördtrouwerts wel?
Hetbord geeft niet extra informatie, is hooguit juridisch voor RWS goed omdat je mensen hebt
gewaarschuwd en ze geen schadeclaims kunnen indien als ze door de brandweer worden
overreden.
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Toets van vluchtaanduidingen in tunnel met middenkanaai

Aan:
van:
datum:
ref.nr.:

Wilson Jansen
Paul Bockholts, Judith ten Hoor en Gijs Folsche
4 juli 2003
03PB201

Pictogram op de deur (pag 4)
Voorkeur voor een zo groot mogelijke figuur.
Rode pijl bij handle is slecht zichtbaar (en helemaal niet door kleurenblinden).
De cirkelvormige pijl legt geen verband met een schuifdeur.
Geef het uiteinde van de handle een kleur zodat mensen daar pakken en maximaal
p:rofijthebben van het hefboomeffect.
De hand raakt bekneld als je de handle vasthoudt tot de deur zover mogelijk open is
geschoven !!.

Bediening van de deur aan de zijde vURet middenkanssl (pag 5)
Lossen handle is met handig, raakt kwijt, kan er af vallen.
Opzetstuk isniet nodig, met enige kracht gaat de deur toch open (bij overdruk is dat
wellicht lastiger).
Uitvoering zou als platte rechte staaf moeten worden die in elke richting past. De
platte staaf vormt vrijwel de gehelelengte van de handle zodat er zonder staaf geen
hefboom is. De houder moet voldoende lang zijn dat de staaf er niet uit valt.
De discussie dat een handle overbodig is omdat' de brandweer toch gebruik maakt
van een koevoet lijkt mij te kort door de bocht.

Bord geen doorgang op de dear aan de zijde van het middenkanaal (pag 6)
Prima qua plaats en grootte.

Contrasterende Ideur rondom de deur (pag 7)
Deze strip heeft geen meerwaarde.
De lichtgevende strip die er los naast hing evenmin.

Pictogmnmenm· de deurpost (pag8)
Bij de deur met de accentverlichting hebben deze bordjes enige waarde.
Bij de deuren met de LED verlichting niet.

Acoontveriiclltmg in de bovendorpel (pag 9)
Aangezien wij de LEDveilicbtfug noodzakelijk vinden is de beoordeling van de
accentverlichting niet echt bekeken.
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LED verlichting in de dagzijde en op de wed (peg 10)

Belangrijk is dat vluchters in de tunnel snel een beeld hebben van de plaatsen van de
vluchtdeuren. Dit betekent dat plaatsen van de deuren vanaf grote afstand en onder
een kleine hoek zichtbaar moeten zijn.
De LED verlichting moet dus in de langsrichting van de tunnel gericht zijn naar
beide kanten.
Op de wand is dan beter dan in de dag, maar in de dag dicht op de rand is op 100 m
afstand nog goed te zien.

Pictogram boven deuren (pag 11)

Pictogrammen zo laag mogelijk boven de deuren plaatsen om zichtbaarheid op af-
stand te vergroten (lager dus dan de SOS pictogrammen).
Pictogrammen goed verlichten in overeenstemming met LED verlichting.
De pijlen moeten naar beneden wijzen en niet naar links en rechts.

Deurnummering (peg 12)
Hulpverleners moeten de nummers kunnen lezen terwijl zij in hun voertuigen door
de tunnel rijden.
Breng de deumummering aan boven de deuren.

Tussenborden op de wand (peg 13)
De huidige borden vallen niet op. Moeten dus veel groter.
Waarde is beperkt als de deuren goed zichtbaar zijn.

Borden op wand tegenover de deuren (peg 14)
Noem dit geen exit maar vluchtdeur .
De pijlen wijzen naar het putje.
De tekst moet naar de overkant verwijzen.
Pijl op de grond bij de hulppost is prima. Misschien moet er nog een vluchtend
mannetje bij om de functie van de pijl te verduidelijken.
De pijl juist voor de vluchtdeur heeft geen meerwaarde.

Routebordjes in de viuchtgang (pag 15)
Borden aan het plafond prima qua grootte, afstand, symbool en tekst.
Borden zouden iets meer verlichting mogen hebben.

~um~k~mnü~dedenr~gl~
Bordje naast de vluchtdeur is weinig effectief. Niemand ziet dat. Zet dit pictogram
op de deur op ooghoogte. Zo ondersteun je bet bord verbodsbord op dezelfde deur
(pag 6).
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Waarschuwingsbord buiten de tunnel (pag 19)
Dit bord is weinig effectief, niemand ziet dat.
Deze plek kan in de rook zitten als het incident in de rechter buis plaats vindt.
Mensen moeten dus doorlopen richting verkeerslichten.
Een hek over een lengte van ongeveer 20 m als afscheiding met de rijbaan is ge-
wenst om oversteken direct buiten de tunnel (geen uitzicht) te voorkomen.

Overige opmerkingen
De deurnummering op de deur of boven de deur plaatsen.
Dit nummer zowel in de verkeersbuizen als in het middenkanaal aanbrengen zodat
de hulpverleners zich ook in het middenkanaal kunnen oriënteren.

Indicatie van het aantal vluchters per deur:
Ongeveer 15 personenauto's per 100 m per rijstrook.
Aantal inzittenden normaal 1,3 per auto.
Dit levert 40 personen per 100 m tunnel, bij strandverkeer meer.
Als er een autobus tussen zit betekent dat 50 personen extra. De uitstaptijd uit de
bus leidt tot een spreiding van de aankomst bij de vluchtdeur.
Vrachtauto's verminderen het aantal personen maar in beperkte mare, dus buiten
beschouwing laten.

Wij hebben bovenstaande schatting gemaakt om een indruk te krijgen van de drukte
bij de vluchtdeur en in de vluchtgang.
Uit de kengetallen in bijlage G van het Brandbeveiligingsconcept voor gebouwen
met publieksfunctie blijkt dat 90 (40 + 50) personen binnen 1 minuut de deur (82
cm) kunnen passeren en dat het middenkanaal (120 cm) voldoende breed is voor
deze stroom mensen.

Het zou goed zijn om in het middenkanaal een aanduiding aan te brengen die men-
sen tot lopen aanzet zodat er geen propvorming ontstaat (trameffect) die de verblijf-
tijd in de tunnel onnodig verlengt.

Het zou interessant zijn de toets uit te voeren met volkomen buitenstaanders. In
werkelijkheid zal het voor iedereen immers ook de eerste keer van z'n leven zijn.

P .S. Vluchtdeuren in Nederlandse tunnels zijn als zodanig nog nooit gebruikt.
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