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VOORWOORD 

Er is tot op heden nog weinig aandacht voor geneeskundige hulpverlening in tunnels. 

Toch is daar wel aanleiding toe, want het geneeskundig optreden in tunnels is complex 

qua bereikbaarheid, toegankelijkheid en werkbaarheid. Bovendien kan de personele vei-

ligheid van de hulpverleners in het geding zijn. Dit was aanleiding voor de 

GHOR/afdelingen van de Veiligheidsregio´s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond om een 

projectsubsidie aan te vragen bij de ROAZ/regio ZW/Nederland. Doel van het project is 

om geneeskundige hulpverleners voor te bereiden op het operationele optreden in tun-

nels. Het project bestaat uit drie onderdelen: onderzoeksrapportage,  veldtest en instruc-

tie-DVD. Deze rapportage is het resultaat van het onderzoeksdeel, waarin wordt inge-

gaan op de condities voor geneeskundige hulpverlening in wegtunnels. De praktische 

resultaten van het onderzoek en de tunneltest zijn opgenomen in een instructie-DVD. De 

instructie DVD is primair bedoeld voor de geneeskundige hulpverleningsketen, maar is 

mederelevant voor de samenwerkingspartners op de incidentplaats en in het Copi. De 

aanbevelingen zijn gericht aan de (geneeskundige en algemene) besturen van de veilig-

heidsregio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond en aan tunnelbeheerders. 

Het project is uitgevoerd door de gezamenlijke GHOR-afdelingen van de Veiligheidsre-

gio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond samen met TNO (Technische Menskunde) en 

de Stichting WtTZ. Verder hebben bijgedragen Hans Broekman (GHOR bureau veilig-

heidsregio Utrecht),  Wim Janssen (Bureau Veiligheidsbeambte, RWS), Erwin de Graauw 

en Kees Thijssen (Verkeerscentrale Midden Nederland RWS). Het project is gefinancierd 

door de ROAZ-regio ZW Nederland. Wij danken de ROAZ-regio voor de subsidietoeken-

ning en Bureau veiligheidsbeambte, de Verkeerscentrale Midden Nederland en de Veilig-

heidsregio Utrecht voor de medewerking.  
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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Inleiding  

Er is tot op heden weinig aandacht voor geneeskundige hulpverlening in wegtunnels. 

Daar is wel aanleiding toe. Niet alleen neemt het aantal wegtunnels in Nederland toe. 

Ook is het geneeskundig optreden in tunnels complex qua bereikbaarheid, toegankelijk-

heid en werkbaarheid. De GHOR-afdelingen van de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Rot-

terdam Rijnmond zijn met financiering van de ROAZ-regio ZW Nederland een project ge-

start om: a. de condities voor geneeskundige hulpverlening in wegtunnels te optimalise-

ren en b. de hulpverleners voor te bereiden op het optreden in wegtunnels.  

Hier wordt op de eerste vraag ingegaan: optimalisatie van de condities voor geneeskun-

dige hulpverlening. De rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met TNO en de 

Stichting WtTZ (redactie). De VRU, VCMN en bureau veiligheidsbeambte hebben even-

eens bijdragen geleverd. 

 

Problematiek 

Hulpverlening in wegtunnels is complex:  

 Het omsloten karakter van tunnels maakt een snelle opbouw van  schadelijke facto-

ren mogelijk, met name van hitte, rook en toxische stoffen bij brand en ongevallen 

met gevaarlijke stoffen (OGS). Ook weerkaatsen de tunnelwanden licht en geluid;  

 de smalle langwerpige constructie met gescheiden buizen maakt de lokalisatie van 

incidenten lastig en kan met name bij een benadering via de niet incidentbuis aanlei-

ding geven tot een grote inzetdiepte c.q. loopafstand met brancardslachtoffers; 

 de aanwezigheid van mechanische ventilatie (tunnels >500m) belemmert de spraak-

verstaanbaarheid in ernstige mate en versnelt onderkoeling;.  

Eén en ander heeft tot gevolg dat de GHOR na aankomst bij de tunnel een afweging 

moet maken over a. de eigen veiligheid en b. de plaatsing van een eventueel gewonden-

nest: 

a. De eigen veiligheid van de hulpdiensten waaronder de GHOR is een punt van zorg. De 

brandweer moet eerst zekerstellen dat er geen explosiegevaar is voordat de tunnel 

kan worden betreden. Dit gebeurt over het algemeen via de niet incidentbuis om ze-

ker te zijn van een vrije en veilige aanvalsroute. De GHOR-inzet blijft ook verder be-

perkt tot de niet incidentbuis indien er (mogelijk) sprake is van brand of een ongeval 

met gevaarlijke stoffen (OGS). De niet incidentbuis dient met andere woorden zowel 

voor hulpverleningsverkeer als voor geneeskundige hulpverlening. Dit veroorzaakt 

veel onrust in het gewondennest en maakt de verkeersveiligheid rond het gewonden-

nest problematisch. De hoofdboodschap van de GHOR voor wegtunnels is dan ook: de 

incidentbuis is voor de brandweer, de niet incidentbuis is voor de GHOR. Ondermeer 

om deze boodschap duidelijk te maken wordt een instructie-DVD ontwikkeld. 

 

b. Bij tunnelincidenten kunnen er substantiële risico’s op secundair letsel zijn. Een gewondennest 

moet dicht bij de vindplaats van de letselslachtoffers worden gepositioneerd om ver-

voerstrauma te voorkomen. In de gebruikelijke tunnels (2-3 baans) is echter geen 

ruimte voor een behandeltent (LxB: 8x5m + ½ m rondom). Een gewondennest op af-

stand heeft echter geen zin, want eenmaal in de ambulance kun je maar beter 

meteen doorrijden. Een alternatieve (langs)opstelling (zonder behandeltent) in de 
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niet incidentbuis is derhalve aangewezen, maar is alleen mogelijk met compenseren-

de maatregelen om veiligheid, beschutting en rust, warmte en licht te borgen. Dat 

vereist aanpassingen aan de hulpposten (extra netvoeding) en het ventilatie ontwerp 

van de tunneluitrusting. 

 

Uitwerking basisopstelling  

Er is een aangepaste basisopstelling nodig met een gewondennest langs de middenwand 

van de tunnelbuis en over het algemeen zonder behandeltent (zie schema’s). 

 

 

 

 

 

 

 

Basisopstelling van hulpdiensten voor een gewondennest 

 

 

 

 

 

Basisopstelling van brancards in een gewondennest 

Praktische eisen zijn:  

 Bij grootschalige incidenten moet minimaal 20m langs de middenwand van de niet 

incidentbuis worden ingeruimd voor een eventueel gewondennest (voor 8 letsel-

slachtoffers). De ruimte voor een gewondennest moet aansluiten op de vluchtdeur die 

de brandweer gebruikt voor de redding. Verder moet het gewondennest worden be-

schermd door hulpverleningsvoertuigen, zij het dat er doorgaans te weinig ruimte is 

voor een fend off opstelling. Ook kan een verkeersregelaar nodig zijn. 

 Ventilatoren veroorzaken hoge geluidniveaus en belemmeren de spraakverstaanbaar-

heid tot op honderden meters afstand. De geluidhinder van de ventilatoren valt niet 

weg te nemen, maar wel te beperken. Spraakverstaanbaarheid kan worden gereali-

seerd door alleen ver weg gelegen ventilatorclusters in te schakelen en door het ven-

tilatievermogen te reduceren.  

Bij brand en OGS moet de ventilatie ook in de niet incidentbuis aanstaan, namelijk 

om rookterugslag te voorkomen. De ventilatiebehoefte is variabel (afhankelijk van de 

windaanval op de tunnelmond), maar wordt standaard op half vermogen gezet (vei-

ligheidshalve). De ventilatie kan op verzoek van de brandweer worden teruggescha-

keld, maar het is onduidelijk hoe de brandweer moet bepalen dat dit verantwoord 

mogelijk is. Ook kan de brandweer verzoeken om over te schakelen op ver weg gele-

Rijrichting 

Ventilatierichting 
Niet incidentbuis 

Middenwand tunnel 

Materiaalwagen Scherm 

Schuifdeur 

Gewondennest 

Rijrichting 
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gen ventilatorclusters als die er zijn (oudere tunnels veelal wel, maar in de nieuwe 

RWS-tunnels niet meer); 

 Warmte moet zeker in koude perioden worden toegevoegd, zowel voor de slachtoffers 

als voor de hulpverleners. Elektrische straalkachels (terrasverwarmers) zijn daarvoor 

het meest aangewezen. Dat kan alleen als er voldoende netvoeding in de tunnel is en 

de GHOR beschikt over terrasverwarmers (in de materiaalwagen). Daarnaast is een 

scherm aangewezen ter beschutting tegen de ventilatiewind. Verder is isolerende kle-

ding (en handschoenen) voor ambulancepersoneel gewenst (in de materiaalwagen) 

alsmede isolatiedekens bij de brandweeruitrusting (in het hulpverleningsvoertuig);  

 De ventilatoren zijn de voornaamste geluidsbron, maar de geluidhinder van hulpvoer-

tuigen en aggregaten is eveneens substantieel. De geluidhinder van hulpvoertuigen 

valt te beperken door de sirene (en zwaailicht) uit te zetten bij het inrijden van een 

tunnel en de motoren meteen na aankomst uit te zetten. De geluidhinder van aggre-

gaten valt weg te nemen door elektrisch aangedreven hulpmiddelen te gebruiken, zo-

als elektrische knipscharen (plus benodigde netvoeding, zie tevoren).  

Verder zijn het lichtniveau en een vlakke en liefst horizontale ondergrond van belang.  

 Het lichtniveau (100 lux), de lichtkleur (natriumlampen in oude tunnels) en schaduw-

val (veelal is er maar één lichtlijn in het midden aan het tunnelplafond) kunnen pro-

blematisch zijn. Een lichtmast kan uitkomst bieden, maar is geen standaard onder-

deel van de uitrusting van de GHOR en vraagt wel aanvullende netvoeding.  

 Veel tunnels bestaan uit een afgaand, horizontaal en opgaand deel, bijvoorbeeld bij 

tunnels voor oeververbindingen. Bij de opstelling van brancards moet dan rekening 

worden gehouden met de langshelling (max. 5%). Een ander probleem is de opstap 

naar de vluchtdeur (±30cm). Rijplaten (opgeslagen achter de vluchtdeur) kunnen 

brancardvervoer door vluchtdeuren faciliteren, maar dat is hooguit bij enkele boor-

tunnels verantwoord mogelijk (zonder verlies van de overdruk in de niet incident-

buis).  

 

Uitwerking hulpverleningscondities 

Koudebelasting 

De temperatuur in een tunnel komt min of meer overeen met de omgevingstemperatuur, 

maar de gevoelstemperatuur (WCET: WindChill Equivalent Temperature) in de tunnel 

wordt mede bepaald door de ventilatiewind. Koudebelasting kan handvaardigheidverlies 

van hulpverleners veroorzaken, alsmede onderkoeling van letselslachtoffers versnellen. 

Koudeletsel van tenen, vingers en gelaat is minder aannemelijk bij tunnelincidenten.  

Gebaseerd op uurgemiddelden over 30 jaar hebben temperaturen van lager dan 0°C een 

voorkomen van ongeveer 10%, <-5°C  van 2%, <-10° van 0,5% en <-15°C van 5 u/jr. 

Met een ventilatiesnelheid van 3 m/s valt handvaardigheidverlies te verwachten na ½ u 

bij een omgevingstemperatuur van -15°C, na 1 u bij -10°C en na 3 u bij -5°C. De hand-

vaardigheid voor het inbrengen van een infuus wordt door bijkomende factoren zoals 

beperkt licht mogelijk al eerder problematisch. Een ander bijkomend probleem van de 

koude is een verhoogde aandrang om te plassen (koudediurese).  

Onderkoeling bij te hospitaliseren letselslachtoffers geeft een grotere kans op overlijden 

en complicaties. De snelheid van onderkoeling van letselslachtoffers bij tunnelincidenten 

valt niet te voorspellen door de variabiliteit van letsels en de beperkte gegevensbasis 

over combinatieletsels. Op grond van de werkingsmechanismen (pathofysiologie) wordt 
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verwacht dat met name slachtoffers met brandwonden en bloedverlies relatief snel on-

derkoeld raken. Groepen met verhoogd risico zijn kinderen en magere mensen. Het ont-

bloten van slachtoffers voor lichamelijk onderzoek en behandeling versnelt eveneens de 

afkoeling. 

Aanbevelingen zijn: 

 Semipermeabele handschoenen toevoegen aan ambulance inventaris en/of katoenen 

onderhandschoenen gebruiken bij koud weer; 

 Isolerende overjassen toevoegen aan de inventaris van de materiaalwagen zodat de 

totale isolatiewaarde van de hulpverlener 2-3 Clo bedraagt (afgestemd op -10°C vol-

gens ISO 11079); 

 4- 6 elektrische terrasverwarmers (2500-3500W) en verlengsnoeren toevoegen aan 

inventaris materiaalwagen; 

 Hulpposten (B en hoger) voorzien van voldoende netvoeding voor gebruik van elektri-

sche terrasverwarmers (3x16A); 

 Een set (van b.v. 10) isolatiedekens doen toevoegen aan de standaard uitrusting van 

de hulpverleningsvoertuigen van de brandweer. 

 

Geluidbelasting 

Blootstelling aan geluid kan diverse gezondheidseffecten veroorzaken. De meeste effec-

ten hebben vooral betrekking op chronische blootstelling (stressgerelateerde aandoenin-

gen). Bij tunnelincidenten zijn, naast eventueel gehoorschade, vooral  spraakverstaan-

baarheid en het beluisteren van geluiden uit met name lichaamsholten van belang (aus-

culteren, stethoscoop).  

De verblijfsduur van hulpverleners in een gewondennest kan oplopen tot 4-6u. Het ge-

luidniveau moet dan < 80 dB(A) blijven volgens de Arbowet om gehoorschade te voor-

komen. Dit geluidniveau wordt tot op vele honderden meters van een werkend cluster 

van tunnelventilatoren (ondanks geluiddempers)  overschreden (> 90 dB(A) per ventila-

tor). Als gevolg moet de GHOR-inzet beperkt blijven tot één op één hulpverlening, tenzij 

het ventilatieontwerp en ventilatieregime worden aangepast en afgestemd op de genees-

kundige hulpverlening. 

Spraakverstaanbaarheid hangt af van veel factoren, zoals het geluidsniveau, de toon-

hoogte, ruis, galm en dergelijke. De resulterende geluidcondities worden uitgedrukt in 

een Speech Transmission Index waarde (STI-waarde). Een STI-waarde van 0,6 geeft een 

matig tot goede spraakverstaanbaarheid aan, maar ligt tegelijk bij de ondergrens van 

spraakverstaanbaarheid voor ouderen (STI: 0,55 bij ouderdomsdoofheid). Voor letsel-

slachtoffers die alleen nog kunnen fluisteren, en voor lichamelijk onderzoek (zacht adem-

geruis: 22-30 dB[A]) zijn hogere STI-waarden nodig, die echter niet haalbaar zijn in een 

wegtunnel. Voor RWS-tunnels zijn STI-grenswaarden gesteld aan enkele technische in-

stallaties (toespreekinstallatie en intercom), maar functionele eisen voor de communica-

tie tussen slachtoffers en hulpverleners ontbreken. 

 

Aanbevelingen zijn: 

 Uitgaan van STI: 0,6 als richtwaarde voor de niet incidentbuis bij tunnelbouw en re-

novatie; nader onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om dit te realiseren; tot 

die tijd de maximale inzetduur van hulpverleners afstemmen op het geluidniveau (en 

de gevoelstemperatuur). 
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 Schakelmogelijkheden creëren (en procedures afspreken) om alleen ventilatoren op 

grote afstand van het gewondennest in te schakelen; 

 Methode ontwikkelen (bij voorkeur instrumenteel) om de minimale ventilatiebehoefte 

in de niet incidentbuis te bepalen;  

 Hulpdiensten instrueren om de sirene (en zwaailichten) uit te zetten bij het inrijden 

van de tunnel, langs de tunnelwand te parkeren en direct de motor uit te zetten; 

 Zorgdragen voor de beschikbaarheid van elektrisch gereedschap (brandweer) en 

voorzien in voldoende netvoeding (tunnelbeheerder) zodat er geen aggregaten nodig 

zijn. 

 Doppler-stethoscopen in traumaheli overwegen 

 

Ventilatie ontwerp 

Mechanische ventilatie is wettelijk vereist in tunnels >500m. In Nederlandse tunnels 

wordt over het algemeen langsventilatie toegepast (éénrichtingsverkeer). Ventilatie moet 

aan vele tegenstrijdige eisen voldoen: Het is een optimalisatievraagstuk. In de incident-

buis moet de incidentfile zoveel mogelijk worden beschermd tegen (stralings)hitte en 

rook bij brand (ventilatiewind van minimaal 2,5m/s bij de maatgevende brand van 200MW). Daar-

voor zijn een fors ventilatievermogen en een lage faalkans vereist, wat pleit voor cluste-

ring van de ventilatoren nabij de tunnelingang. De ventilatiedruk mag echter niet zo 

groot worden dat de vluchtdeuren moeilijk open te krijgen zijn (eis is 100N, maar wordt 

veelal niet gehaald), wat pleit voor spreiding van de ventilatoren over de tunnel. Een 

spreiding van de ventilatoren helpt ook om hete rook zolang mogelijk bij het plafond 

(stratificatie) en buiten de ademzone te houden (door de ventilatoren gestaffeld in te 

schakelen van uit- naar ingang). Voor het tegenventileren in de niet incidentbuis komt bij 

een geclusterd ontwerp slechts één van de twee clusters in aanmerking (het ingangsclus-

ter is niet bruikbaar voor tegenventilatie). Tot op enkele honderden meters afstand van 

een ventilatorcluster is geen gewondennest mogelijk (zie tevoren: spraakverstaanbaar-

heid). Ook wat dit aangaat, heeft spreiding van de ventilatoren de voorkeur (minimaal 

twee omkeerbare ventilatorclusters op grote onderlinge afstand). 

Aanbevolen wordt een geoptimaliseerd ventilatieontwerp plus regime te realiseren, dat 

aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 Minimaal de kritische stromingsnelheid op de incidentplaats bij de maatgevende 

brand;  

 Luchtstroming in incidentbuis afgestemd op de incidentomvang binnen de gegeven 

faalkans; 

 Geen aerodynamische kortsluiting;  

 Drukegalisatie tussen de incidentbuis, het middentunnelkanaal en de niet-

incidentbuis; 

 Luchtstroming in de niet incidentbuis afgestemd op de winddruk op de tunnelmond; 
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1. Algemeen 

1.1 Inleiding 

Hulpverlening en rampenbestrijding zijn in hoge mate gestandaardiseerd. De geneeskun-

dige hulpverlening is daar geen uitzondering op (zie kader). Het standaardoptreden is in 

wegtunnels echter niet goed uitvoerbaar. In de tunnel is veelal te weinig ruimte om een 

behandeltent te plaatsen. En zelfs als die ruimte er wel is valt er niet te  goed te werken, 

doordat er ventilatoren staan te loeien, hulpvoertuigen pal langsrijden etc. (zie verder). 

Een gewondennest buiten de tunnel is evenmin een optie, want dat kan betekenen dat 

men tot enkele kilometers ver moet lopen met brancardslachtoffers. Evenmin is het zinvol 

om brancardslachtoffers eerst in een ambulance te laden en vervolgens weer in een gewondennest 

uit te laden, want eenmaal in de ambulance kun je maar beter doorrijden.   

 

 

De geneeskundige hulpverlening op de incidentplaats bestaat uit drie onderdelen: bran-

cardvervoer, verlenen van eerste hulp, ambulancevervoer. Bij grootschalige hulpverle-

ningssituaties kan een gewondennest met een behandeltent nodig zijn (bij tijdelijke 

schaarste aan hulpverleners)1. Ook kan een uitgangsstelling (UGS) nodig zijn (als de 

aanvoer van ambulances de behandelcapaciteit in het gewondennest overstijgt). De in-

zetdiepte voor het brancardcircuit moet zo beperkt mogelijk blijven om tijdverlies en risi-

co´s van vervoerstrauma te minimaliseren. Uiteraard kan de hulpverlening alleen plaats-

vinden als de personele veiligheid van de hulpverleners is geborgd. 

Kader: Standaardwijze van optreden 

 

Er moet dus hetzij een veel te lang brancardcircuit worden opgezet, dan wel slechte con-

dities in het gewondennest worden aanvaard Geen van beide aantrekkelijke opties! De 

feitelijke keuze is dan ook tussen: a. 1-op-1 hulpverlening zonder gewondennest, dan 

wel het geschikt maken van de tunnel voor een gewondennest. In dit rapport worden de 

condities voor een gewondennest in een tunnel onderzocht.  

Een gewondennest heeft alleen zin als dit in de tunnel zelf kan 

                                                      

1
 Bij grotere aantallen slachtoffers met levensbedreigend letsel (t1+t2≥ 5-10, afhankelijk van de 

regio) is een gewondennest aangewezen voor de stay and play slachtoffers. 
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1.2 Wegtunnels in de veiligheidsregio’s 

In de veiligheidsregio’s Haaglanden (VRH) en Rotterdam Rijnmond (VRR) zijn diverse 

wegtunnels gelegen (zie tabel 1.1) en zijn ook enkele nieuwe tunnels voorzien (Hadria-

nustunnel Den Haag, A4 Delft-Schiedam, nieuwe Maasoeververbinding). De meeste 

daarvan zijn klassieke zinktunnels met vluchtdeuren om de 100m en een middentunnel-

kanaal (MTK) als vluchtgang. De Hubertustunnel is een boortunnel met vluchtdoorgangen 

om de 250m. Ook de 2e Heinenoordtunnel is een boortunnel. Dit zijn ook de twee basis-

configuraties die men ook elders in Nederland aantreft (zie figuur 1.1). Daarnaast zijn er 

enkele tunnels met alleen een middenwand en vluchtdeuren maar zonder middentunnel-

kanaal. In de meeste tunnelbuizen ontbreekt een vluchtstrook.  

 

Naam Plaats Jaar  

open-

stelling 

Lengte  

gesloten 

deel 

Bouw-

methode 

Wegindeling 

Beneluxtunnels 

(1e & 2e) 

Pernis-Schiedam 1967,  

2002 

795, 

902 

afgezonken, 

afgezonken 

2x2+MTK 

2x2+MTK 

Botlektunnel Hoogvliet-

Spijkenisse 

1980 507 afgezonken 2x3 (+MTK) 

Bgm Thomas-

sentunnel 

Rotterdam 2004 1100 afgezonken 2x2+MTK 

Heinenoordtun-

nels (1e & 2e) 

Barendrecht-

Heinenoord 

1969, 

1999 

614, 

945 

Afgezonken, 

geboord 

2x3+MTK 

1x2 

Hubertustunnel Den Haag 2008 1500 geboord 2x2 +doorsteek 

Koningstunnel Den Haag 2000 680 +150m 

zijtak 

Open bouw-

kuip 

2x variabel van 1 

– 4, geen MTK 

Maastunnel Rotterdam N-Z 1942 1070 afgezonken 2x2, geen MTK 

Noordtunnel Ridderkerk-

Alblasserdam 

1992 540 afgezonken 2x3+MTK 

Sijtwendetunnel Leidschendam 2003 1865 Open bouw-

kuip 

2x2 +MTK 

Tabel 1.1: Dwarsdoorsnede van de 1e Beneluxtunnel 

                             

                             

Figuur 1.1: Dwarsdoorsnede van de Thomassentunnel en de Westerscheldetunnel2 

                                                      

2
 Overgenomen van: C.A. Bijl: Uitvoeringstechnieken voor korte oeververbindingen, eindscriptie TUD 

2004. 
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Er zijn enkele afspraken gemaakt over het woordgebruik. In de Ministeriele regeling is de 

codering van buizen, hulpposten en vluchtdeuren geregeld voor nieuwe tunnels (zie ka-

der). Deze is behulpzaam voor de locatiebepaling. 

 

Artikel 17.16 

1. De vluchtdeur is voorzien van een unieke deurnummering, volgens de 

volgende systematiek: buiscode – tweecijferig volgnummer, waarbij de 

buiscode als volgt wordt bepaald: 

a. Bij een tunnel met 2 buizen: Li en Re. 

b. Bij een tunnel met 4 buizen: P Li, H Li, H Re, P Re, en 

c. Bij een tunnel met een tidal-flow-buis die buis aanduiden met W. 

2. Het nummer wordt als volgt bepaald: 

a.Nummering loopt van 01 t/m N (met N totaal aantal vluchtdeuren in de 

verkeersbuis), en 

b. Nummering 01 t/m N loopt mee met de hectometrering 

 

In dit rapport wordt alleen gesproken over incidentbuis en niet incidentbuis, alsmede 

over de binnenste rijbaan (naar de middenwand van de tunnel) en buitenste rijbaan 

(naast de buitenwand van de tunnel). Nuances voor tunnels met meer dan twee buizen 

blijven achterwege (H: hoofdbuis, P: Parallelbuis). De locatie ten opzichte van het inci-

dent wordt (landelijk) aangeduid met voor (bovenstrooms) en voorbij het incident (bene-

denstrooms). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Multidisciplinair optreden in wegtunnels 

Uitgangspunt voor hulpverlening in wegtunnels is dat er eerst voldoende zekerheid moet 

zijn over de eigen veiligheid voordat men de tunnel binnengaat. Eenvoudige situaties 

daargelaten, zoals een onwelwording zonder incidentfile, rijdt men primair aan op de niet 

incidentbuis. Bovendien betreedt de GHOR pas de niet incidentbuis nadat de brandweer 

deze veilig heeft verklaard. Als explosiegevaar niet kan worden uitgesloten, kan de tun-

nel niet worden betreden en moeten de hulpdiensten op veilige afstand (achter de slag-

bomen) blijven. Als explosiegevaar is uitgesloten betreedt de GHOR de tunnel via de niet 

incidentbuis. De andere hulpdiensten gaan echter ook via de niet incidentbuis naaar bin-

nen. Met name treedt de brandweer bij brand vanuit de niet incidentbuis op (via de 

dichtstbijzijnde vluchtdeur voor de brand). Andere hulpdiensten gebruiken de niet inci-

dentbuis vooral als bruggenhoofd, maar treden op in de  incidentbuis. De GHOR treedt 

echter in hoofdzaak op in de niet incidentbuis. De niet incidentbuis is de werkbuis voor de 

GHOR, maar dat stelt wel eisen aan die buis, alsmede aan het optreden van de andere 

hulpdiensten aldaar. Die eisen zijn het onderwerp van dit rapport. 

De incidentbuis is de brandweerbuis, de niet incidentbuis is de GHOR-buis 

Rijrichting 

Incident 

Voor Voorbij 
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Natuurlijk zijn er ook hulpverleningssituaties die wel duidelijk veilig zijn, en waarbij men 

direct via de incidentbuis kan aanrijden en de brandweer er helemaal niet aan te pas 

komt, bijvoorbeeld bij een onwelwording. Omwille van de eenduidigheid en veiligheid is 

echter gekozen om het optreden via de niet incidentbuis tot standaard te verheffen. Zo 

nodig kan de inzetstrategie ter plaatse worden aangepast. Via een veelal aanwezige Ca-

lamiteitendoorsteek (CaDo) kan men zo nodig naar een andere tunnelbuis doorsteken.  

De CaDo’s zitten voorbij de slagbomen dus doorsteken en omkeren kan veilig. Nadrukke-

lijke gezamenlijke afspraak van beide regio’s is wel dat er niet tegen de rijrichting in 

wordt gereden, althans niet in eerste instantie3.  

 

 

                         Figuur 1.2: Aanzicht vanuit de tunnel naar de wand met vluchtdeuren4 

 

 

1.4 GHOR-problematiek 

Wegtunnels zijn voor hulpdiensten om diverse redenen lastig om in op te treden. Hier 

wordt alleen de GHOR-problematiek behandeld en alleen voor zover het betrekking heeft 

op het gewondennest. De problematiek van het gewondennest is in tabel samengevat. 

 

Factor Toelichting 

Beperkte ruimte  Een tunnelbuis is een lange smalle constructie. In de regio’s zijn alleen 

tunnelbuizen met twee of drie rijbanen aanwezig. Wel is er een vierbaans-

tunnel voorzien (A4 Delft Schiedam NZ-richting). Tunnelbuizen met twee of 

drie rijbanen bieden onvoldoende ruimte voor een behandeltent (LxBxH: 

8x5x2,5m + ½ m rondom), tenminste als er ook nog hulpvoertuigen veilig 

langs moeten kunnen. Er is een aangepaste opstelling van het gewonden-

nest zonder behandeltent nodig. 

Gebrek aan veiligheid Verkeer van hulpvoertuigen vindt in hoofdzaak via de niet-incidentbuis 

                                                      

3
 In tweede instantie kan in het Copi worden besloten om wel tegen de rijrichting in te rijden, nadat 

daarvoor de geëigende condities zijn geschapen. 
4
 VRC 2009, Hfd 11. 
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in het gewondennest plaats. Aanrijdingen zijn niet ondenkbeeldig, met voetgangers en auto’s 

tegelijk op de weg. Er zijn specifieke maatregelen nodig om de veiligheid in 

het gewondennest te borgen. 

Beperkte stroomvoor-

zieningen 

Een behandeltent is bedoeld voor gebruik in de open lucht en heeft eigen 

nutsvoorzieningen (aggregaat). In een binnenomgeving is een tent weinig 

zinvol en zijn doorgaans nutsvoorzieningen ter plaatse beschikbaar
5
. In een 

tunnel is om de 50-100m een wandcontactdoos in een hulppost beschik-

baar (16A). Dit is onvoldoende voor de behoefte in een gewondennest (zie 

verder). Recent heeft RWS besloten tot 6 stopcontacten per twee naast 

elkaar gelegen hulpposten, om de GHOR te ondersteunen. 

Slechte akoestische 

eigenschappen  

Een tunnelbuis werkt als een klankkast waarin het geluid van ventilatoren, 

hulpvoertuigen, aggregaten en dergelijke worden versterkt. Geneeskundige 

hulpverlening is echter teamwerk. Je moet elkaar kunnen verstaan. Er zijn 

specifieke maatregelen nodig om spraakverstaanbaarheid in wegtunnels te 

borgen (zie verder).  

Aanwezigheid mecha-

nische ventilatie  

Wegtunnels van >500m zijn voorzien van mechanische ventilatoren. Deze 

maken erg veel lawaai en veroorzaken ventilatiewind wat onderkoelings-

verschijnselen kan versnellen. Er zijn specifieke maatregelen om deze ge-

volgen zo veel mogelijk te beperken  

Aanwezigheid helling De meeste tunnels lopen ondergronds (10-30m diep). De in- en uitgang 

hebben een helling overlangs van max 5%. Daarnaast is er een helling 

overdwars van 2% ten behoeve van de afwatering. Aan de gebruikelijke eis 

voor een gewondennest van een horizontale ondergrond kan derhalve niet 

overal worden voldaan. De helling is echter zeer regelmatig, valincidenten 

zijn niet direct te verwachten. Specifieke maatregelen zijn niet direct nodig.  

Beperkte verlichting De verlichting van wegtunnels wordt op maximaal geschakeld in geval van 

een incident (100lux). Dit is onvoldoende voor een gewondennest. Daar 

komt bij dat de verlichting in het midden aan het plafond hangt met scha-

duwen tot gevolg. De brandweer heeft een lichtmast ter beschikking, die de 

verlichting kan aanvullen. Specifieke maatregelen zijn niet nodig. 

Tabel 1.2: Aandachtspunten voor een gewondennest in de niet incidentbuis 

 

1.5 Samenvatting 

Er zijn er diverse maatregelen nodig om de niet incidentbuis geschikt te maken voor een 

gewondennest: 

 De opstelling van het gewondennest moet worden aangepast; 

 De veiligheid tegen aanrijding door hulpvoertuigen moet worden geborgd; 

 De stroomvoorziening moet worden aangevuld; 

 De spraakverstaanbaarheid moet worden verbeterd; 

 De onderkoelingsrisico’s moeten worden beperkt. 

                                                      

5 Het is ook zonde van de tijd om een behandeltent op te zetten in een binnenomgeving (opkomst-
tijd: 30 min of meer, opzettijd: 20 min). 
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2. Tunnelincidenten en karakteristieke scenario’s 

2.1 Incidenttypen 

In wegtunnels komen dezelfde soorten incidenten voor als op de open weg (zie tabel 2), 

maar de gevolgen kunnen ernstiger zijn en de hulpverlening lastiger. RWS heeft recent 

een landelijke tunnelstandaard opgesteld6 en onderscheidt daarin vier soorten afwijkin-

gen (verwachte voorvallen, technisch falen, incidenten en calamiteiten) en vier soorten 

afhandelingstrategieën (zie schema aan het einde van het hoofdstuk), namelijk tunnel-

buis of hele tunnel sluiten en incident al dan niet beveiligen. 

De GHOR wordt vooral betrokken bij de meer ernstige incidenten (rood en oranje) waar-

bij hetzij de gehele tunnel dan wel een tunnelbuis wordt afgesloten. De GHOR heeft 

vooral een rol bij letselincidenten:  

 onwelwording door met name hartfalen of epilepsie, al dan niet met een secundair 

incident tot gevolg; 

 verkeersongeval: aanrijding, botsing met mechanisch letsel en eventueel beknel-

ling; 

 brand met rookvergiftiging en eventueel brandwonden; 

 ongeval met gevaarlijke stoffen: explosieve, brandbare en toxische stoffen 

Een gewondennest kan met name nodig zijn bij:  

 een ernstig verkeersongeval, zoals een kettingbotsing of een busongeval;   

 een grote brand, zoals een vrachtwagenbrand, brand in file of een plasbrand; 

 een ongeval met toxische stoffen, zoals een tankwagen met vluchtige vloeistoffen7 

of een vracht/bestelwagen met verpakte gevaarlijke goederen8. 

Ook kunnen tunnelincidenten doorwerken op de directe omgeving (verkeer en omwonen-

den). De effectafstanden zijn uiteraard afhankelijk van de stof, het incident, het weer en 

de omgeving: 

 een grote brand kan de omgeving in de rook zetten9; 

 de explosie effecten van de stoffen die door de tunnels in de regio mogen, blijven 

relatief beperk (zie tevoren); 

 een incident met een tankwagen met vluchtige toxische vloeistof kan een effect-

gebied in de omgeving veroorzaken; 

 een incident met een toxische wolk kan een besmet gebeid veroorzaken. 

                                                      

6
 LTR: Best practices standaard bedienprocessen en standaard techniek in wegtunnels, RWS, v1.0, 

mei 2011.  
7
 Er zijn geen tunnels in de VRH en VRR waardoorheen tankwagens met tot vloeistof verdichte gas-

sen mogen (Cat A, B). In de meeste tunnels mogen wel brandbare en toxische vloeistoffen worden 
vervoerd (Cat C). In de Heinenoordtunnel en de Botlektunnel is wel vrachtverkeer maar geen vervoer 
van gevaarlijke stoffen toegestaan (Cat D). In de Maastunnel mag het wel, maar komt het nauwelijks 
voor. 
8
 Aan vervoer van stukgoed zijn geen beperkingen verbonden. Bij een incident zonder brand kunnen 

toxische poeders wolkvorming geven. Bij een incident met brand kunnen toxische en radiologische 
dampen en nevels ontstaan. 
9
 Rook die is afgekoeld tot ± 100 

0
C heeft geen stijgend vermogen meer. Deze temperatuur wordt - 

afhankelijk van de brand – na ± 300-500m bereikt. 
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2.2 Letselbeelden 

Onwelwording  

De kans op onwelwording door acuut hartfalen is in een tunnel niet anders dan op een 

open weggedeelte, maar de kans op epilepsie kan wel verhoogd zijn. Met name is er bij 

het ontwerp van de verlichting specifieke aandacht nodig om een ‘stroboscoop’ effect 

(repeterende lichtflitsen) te voorkomen, en dat gebeurt niet overal (bijvoorbeeld Wee-

na’tunnel’). Bij een vermoeden van een onwelwording of een verkeersongeval wordt de 

tunnelbuis in kwestie afgesloten voor het verkeer. Wel mag het verkeer dat al in de tun-

nelbuis aanwezig was met beperkte snelheid (70 km/u) de tunnel uitrijden. Dit om de 

tunnelbuis leeg te rijden en de weg vrij te maken voor de hulpverlening.  De meldkamer 

laat ambulances tweezijdig aanrijden . Zo nodig kan men de operator vragen om aanvul-

lend de binnenste baan van de niet incidentbuis af te kruisen. Dat kan rechtstreeks via 

de intercom bij de slagboom, of vanuit de ambulance via de meldkamer ambulancezorg. 

 

                                   

Figuur 2.1: Initiële maatregelen bij een onwelwording of verkeersongeval, namelijk inci-

dentbuis leegrijden en sluiten 

 

Verkeersongeval  

Het letselbeeld bij een verkeersongeval in een tunnel is niet anders dan op een open 

weggedeelte10. De bereikbaarheid van het ongeval is echter (veel) slechter. Bij verkeers-

ongevallen die meer dan één rijbaan blokkeren valt niet te verwachten dat de tunnelbuis 

al leeggereden is tegen de tijd dat de hulpdiensten arriveren (zie figuur 2.2). Aanrijden 

via de niet incidentbuis is en blijft het devies. Bij ernstige aanrijdingen en kettingbotsin-

gen zal men op de verkeerscentrale op de calamiteitenknop drukken, waarmee  beide 

tunnelbuizen worden gesloten. Zo nodig wordt een gewondennest ingericht in de niet 

incidentbuis (maar de ventilatie hoeft daarbij niet te worden ingeschakeld). 

 

                                           

Figuur 2.2: Initiële maatregelen bij een ernstig verkeersongeval, namelijk tunnelbuis 

sluiten 

 

                                                      

10
 Theoretisch valt een hogere ongevalkans maar lagere letselernst te verwachten. Met name het bin-

nenrijden van een tunnel is voor een bestuurder een complexe taak, waarvoor aanpassing van het 
rijgedrag nodig is. Daarentegen zijn er geen tegenliggers en kunnen in principe dus geen kop-kop 
botsingen plaatsvinden in een tunnel.Het aantal ongevallen in wegtunnels in NL is echter te beperkt 
om deze en dergelijke aannames statistisch te kunnen toetsen. 
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Figuur 2.3: Incidentfile na aanrijding in de Noordtunnel op 31 mei 2011  

(6 auto’s, 1 lichtgewonde) 

Voertuigbrand en plasbrand11 

Een voertuigbrand verloopt heel anders in een tunnel dan op de open weg. Op de open 

weg levert een brand alleen gevaar op voor de personen in het/de betrokken voer-

tuig(en), maar een tunnelbrand levert gevaar op voor alle tunnelgebruikers voorbij het 

incident. Zodra een brand wordt gedetecteerd op de verkeerscentrale, drukt de operator 

op de calamiteitenknop en wordt de gehele tunnel gesloten. De ventilatoren gaan (auto-

matisch) aan en de rook wordt in de rijrichting (door de incidentbuis heen) afgevoerd. Als 

daar echter een file staat, bevindt men zich in de rook en moet men te voet vluchten via 

de vluchtdeuren naar de dichtstbijzijnde veilige ruimte. De GHOR betreedt de niet inci-

dentbuis nadat deze is vrijgegeven door de brandweer en richt daar zo nodig een gewon-

dennest in.  

                                   

Figuur 2.: Initiële maatregelen bij een brand of ongeval met gevaarlijke stoffen 

Een grote voertuigbrand kan zich binnen ±5-20 min ontwikkelen. De brandweer komt 

vrijwel per definitie te laat om nog veel mensen te redden. Grote branden zijn verder 

moeilijk tot niet benaderbaar door de stralingswarmte en dus überhaupt niet te blussen. 

De GHOR krijgt naar verwachting vooral te maken met rookintoxicatie van slachtoffers 

                                                      

11
 Een fakkelbrand, panbrand of gaswolkbrand (met meer of minder vertraagde ontsteking) zijn ook 

mogelijk en resulteren in enigszins andere beelden, maar zijn minder representatief voor de tunnel-
problematiek dan een plasbrand. 

http://portaal.arcadis.nl/Communities/tunnelveiligheid/Afbeeldingen/20110523-Noordtunnel/foto13[PeterStam].jpg
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die zichzelf tijdig of op de tast in veiligheid hebben kunnen stellen12. Meer in het alge-

meen wordt voorgesteld vier groepen slachtoffers te onderscheiden (zie tabel). 

De kans op een ongeval van een tankauto met brandbare vloeistoffen is niet zo groot (zie 

tevoren, tabel 2.1), maar de gevolgen kunnen desastreus zijn, vooral in een tunnel. Een 

plasbrand ontwikkelt zich zeer snel (1-2min), geeft hoge stralingsniveaus en produceert 

dikke ‘vette’ rookwolken. In de plas treedt vlamcontact en tot honderden meters voorbij 

het incident kan stralingsletsel optreden13. Daarnaast wordt door de straling gaandeweg 

ook de lucht opgewarmd, hetgeen na verloop van tijd (diverse minuten), de (afronding 

van de) evacuatie kan belemmeren. 

Anamnese Verwachte bloot-

stelling 

Verwacht klinisch beeld en indicatie 

Moeiteloos 

gevlucht 

Geen of lichte bloot-

stelling aan rook 

Bij vluchten zonder veel zichtbeperkingen (zicht-

lengte > 10m) zijn geen relevante prikkelingsver-

schijnselen te verwachten. 

Met moeite 

gevlucht 

Kortdurende bloot-

stelling aan dichte 

rook 

Bij vluchten op eigen kracht zijn geen ernstige prik-

kelingsverschijnselen of een ernstige blootstelling 

aan verstikkende gassen hebben ondervonden14. 

Zuurstof ter plaatse is zinvol en klinische observatie 

valt te overwegen, afhankelijk van de algemene 

toestand (alertheid), de prikkelingsverschijnselen en 

de bloedgassen. 

Gered nabij 

het inci-

dent 

Mogelijk kortdurende 

blootstelling aan 

vlammen en hit-

testraling. 

Nabij het incident is naast rookvergiftiging ook 

huidverbranding te verwachten. Ziekenhuisopname 

is veelal aangewezen, afhankelijk van de ernst en 

omvang van de brandwonden en bijkomende rook-

vergiftiging en eventueel luchtwegverbranding. 

Gered 

voorbij het 

incident 

Langer durende 

blootstelling aan 

dichte rook, hete 

lucht en hittestraling 

Voorbij het incident treden al snel levensbedreigen-

de situaties op. Veelal is ziekenhuisopname van de 

overlevenden geïndiceerd, niet alleen vanwege de 

ernst van de symptomen, maar mede in verband 

met het risico op (laat) longoedeem 

Tabel 2.2: Groepen letselslachtoffers 

 

 

                                                      

12
 De casuïstiek van tunnelbranden is onvoldoende om goede conclusies te kunnen trekken, maar er 

is reden om aan te nemen dat de meeste sterfgevallen bij tunnelbranden het gevolg van rookvergifti-
ging zijn geweest. 
13

 De straling op afstand is voornamelijk afkomstig van de roetdeeltjes in de hete rook die (initieel) 
tegen het plafond hangt. De afstand waarop nog stralingsletsel optreedt is afhankelijk van de omvang 
van de plas en de intensiteit van de brand. 
14

 In rook zitten veel prikkelende gassen (HCl, acroleine en aldehyden, NO2 e.a.) en enkele verstik-
kende gassen (HCN en CO). De prikkelende gassen vormen de eerste bedreiging, maar de verstik-
kende gassen (m.n. HCN) vormen uiteindelijk de meest ernstige bedreiging voor het vluchtproces.  
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Toxische stoffen  

De kans op een ongeval van een tankauto met een vluchtige toxische vloeistof is zeer 

klein (zie tevoren, tabel 2.1) en het letselbeeld valt niet goed te voorspellen15. De meeste 

toxische stoffen veroorzaken in ieder geval mede prikkelingsverschijnselen. De dampen 

van vluchtige vloeistoffen veroorzaken daarnaast een besmettingsprobleem16. Bij een 

ongeval met een toxische stof wordt op de calamiteitenknop gedrukt, gaat de tunnel in 

zijn geheel dicht en de ventilatie aan. De ventilatie verdunt de dampconcentratie in de 

incidentbuis, maar verplaatst ook ten dele het probleem naar de directe omgeving. Daar-

naast vergroot de ventilatie het besmettingsprobleem17.  Verder valt secundaire ver-

spreiding van de besmetting te verwachten, doordat vluchtende mensen het middentun-

nelkanaal of de niet incidentbuis betreden. De niet incidentbuis kan dan niet worden vrij-

gegeven voor de GHOR. 

 

2.3 Secundaire letsels 

Bij letselincidenten in tunnels is specifieke aandacht nodig om secundair letsel te voor-

komen of beperken, namelijk: 

 De loopafstand met ongestabiliseerde brancardslachtoffers moet geminimaliseerd 

worden om de risico’s van vervoertrauma’s te beperken; 

 De tijdsduur dat letselslachtoffers onbeschermd op het wegdek in de ventilatiewind 

moet geminimaliseerd worden om de risico’s van koudeletsel te beperken 

Vervoertrauma’s 

Onder vervoerstrauma wordt verstaan het bijkomend letsel dat ontstaat door een ondes-

kundige of ongestabiliseerde verplaatsing vervoer per brancard of voertuig van zieken en 

gewonden. Overtillen van brancardslachtoffers kan eveneens leiden tot vervoerstrauma. 

Bij ambulancevervoer zijn vooral het optrekken, afremmen en nemen van bochten pro-

blematisch. Bij brancardvervoer gaat het meer om schokken, stoten en trillen (total body 

vibration). Vervoertrauma’s worden vooral genoemd in verband met mechanisch letsel18. 

De toestand van slachtoffers met andersoortige letsels, zoals rookvergiftiging, kan echter 

eveneens negatief worden beïnvloed19.  

Vervoertrauma is een issue in tunnels omdat de afstand van het incident tot de overna-

meplaats GHOR of het gewondennest in de niet incidentbuis lang kan zijn (100-250m)20. 

De brandweer moet die afstand met ongestabiliseerde letselslachtoffers per schepbran-

card overbruggen met alle risico’s van dien. Verder ongestabiliseerd transport is onver-

antwoord, dus overname is op zijn laatst direct achter de vluchtdeur in de niet incident-

                                                      

15
 Het letselbeeld is primair afhankelijk van de stofeigenschappen, het incident en de plasgrootte en 

secundair van vervolgongevallen door bedwelming etc. 
16

 Een stofwolk van een incident met verpakte goederen veroorzaakt eveneens een besmettingspro-
bleem, maar er ontstaan over het algemeen geen (acute) letsels. 
17

 De vloeistof loopt in de tunneldrainage, het rioleringsysteem, de vloeistofbergingskelders 

en besmet het wegdek. De damp besmet de tunnelwanden en tunneltechnische installa-

ties. 
18

 Vervoerstrauma is oorspronkelijk geformuleerd door dr. Dijkstra, J.:  Behandeling van verkeers-
slachtoffers in het eerste uur: deel 1, Huisarts en wetenschap, p. 120-128, april 1964. Deze noemt 
borst/buikletsel, fracturen van wervelkolom en extremiteiten, alsmede bloedingen.  
19

 Gebruik van hulpademhalingspieren is niet goed mogelijk bij schokken, stoten en trillingen. 
20

 De vluchtdeurafstand is 100m, behalve in boortunnels (250m). Bij een incident voor een vluchtdeur 
(met versperring van die deur) moet de volledige afstand tot de volgende deur worden afgelegd. . 
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buis nodig. Indien de incidentbuis is vrijgegeven voor de GHOR heeft stabilisatie op de 

vindplaats uiteraard de voorkeur. 

Onderkoeling 

Bij koud weer kan onderkoeling optreden, wat de letseltoestand kan doen verslechteren.  

Onderkoeling verlaagt  het basale metabolisme, de hersenfuncties (w.o. van het adem-

centrum), het hartminuutvolume, de zuurstofconsumptie van de weefsels, alsmede het 

ontgiftingsvermogen van de lever, maar verhoogt de bloeddruk, de prikkelbaarheid van 

de hartspier en de stollingstijd.  

Onderkoeling kan zowel spelen bij incidenten op de weg als in een tunnel. Het verschil is 

alleen dat je op de weg een behandeltent kunt opzetten om onderkoeling te voorkomen 

(van letselslachtoffers en hulpverleners), maar niet in een (2-3 baans) tunnel. Daarnaast 

versnelt de ventilatiewind het optreden van onderkoelingsverschijnselen. Onderkoeling 

wordt verder uitgewerkt in Hfd 4. 

 

2.4 Samenvatting 

Een gewondennest in de niet incidentbuis kan met name nodig zijn bij:  

 een ernstig verkeersongeval, zoals een kettingbotsing of een busongeval;   

 een grote brand, zoals een vrachtwagenbrand, brand in file of een plasbrand; 

 een ongeval met toxische stoffen, zoals een tankwagen met vluchtige vloeistof-

fen21 of een vracht/bestelwagen met verpakte gevaarlijke goederen22. 

Dit zijn incidenten met een reële kans van optreden (zie tabel 2.1). 

In tunnels treden dezelfde soorten incidenten op als op de weg, maar de letselbeelden en 

hulpverleningsmogelijkheden verschillen op onderdelen: 

 Verkeersongevallen op de weg en in een tunnel resulteren in eenzelfde letsel-

beeld, maar een tunnelincident valt veel lastiger te bereiken. RWS hanteert een 

specifieke procedure voor verkeersongevallen; 

 Voertuigbranden in een tunnel veroorzaken vooral rookvergiftiging, plasbranden 

veroorzaken daarnaast ook thermisch letsel. RWS hanteert een specifieke proce-

dure voor verkeersongevallen. 

 Incidenten met vluchtige toxische vloeistoffen of stofwolken veroorzaken naast 

letsel ook een besmettingsprobleem in de hele tunnel plus directe omgeving van 

de uitgang van de incidentbuis. De GHOR kan de tunnel dan niet betreden. De 

RWS-procedures voorzien niet in een dergelijke - weinig waarschijnlijke – situatie 

 

                                                      

21
 Er zijn geen tunnels in de VRH en VRR waardoorheen tankwagens met tot vloeistof verdichte gas-

sen mogen (Cat A, B). In de meeste tunnels mogen wel brandbare en toxische vloeistoffen worden 
vervoerd (Cat C). In de Heinenoordtunnel en de Botlektunnel is wel vrachtverkeer maar geen vervoer 
van gevaarlijke stoffen toegestaan (Cat D). In de Maastunnel mag het wel, maar komt het nauwelijks 
voor. 
22

 Aan vervoer van stukgoed zijn geen beperkingen verbonden. Bij een incident zonder brand kunnen 
toxische poeders wolkvorming geven. Bij een incident met brand kunnen toxische en radiologische 
dampen en nevels ontstaan. 
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Bij letselincidenten in tunnels treden verhoogde risico’s op secundair letsel op: 

 Vervoerstrauma door de relatief lange loopafstand met ongestabiliseerde brancard-

slachtoffers tot de niet incidentbuis; 

 Onderkoeling door het onbeschermd op het wegdek en in de ventilatiewind liggen van 

letselslachtoffers. 

 

 

 

 



Schema 1: Beslisschema
Stap 1: Vaststellen aard van de afwijking / Stap 2:  Bepalen afhandeling strategie

2 Versie 1.0 2011
In een tunnelbuis met meer dan twee rijstroken is het sluiten van de tunnelbuis niet nodig indien  het sluiten van een extra rijstrook 
(naast de strook met gestrande voertuigen en/of mensen) het gevaar voor mensen neutraliseert. 

 



3. Gewondennest 

3.1 Algemeen 

Wanneer is een gewondennest nodig? 

Doel van een gewondennest is om de acute hulpbehoefte van slachtoffers met levensbe-

dreigend letsel over de tijd te kunnen uitsmeren, om meer slachtoffers met hetzelfde 

aantal hulpverleners in leven te houden. Voor scoop and run slachtoffers is dat niet mo-

gelijk, maar voor stay and play slachtoffers wel! Een stay and play strategie is alleen van 

belang bij een (tijdelijk) tekort aan hulpverleners (ten opzichte van de hulpbehoefte). 

Daarvoor wordt – afhankelijk van de regio –een kantelpunt van 5 – 10 slachtoffers met 

ernstig letsel aangehouden23. De praktijk heeft uitgewezen dat dergelijke aantallen let-

selslachtoffers kunnen optreden. Het is derhalve zinvol om een gewondennest in een 

tunnel te kunnen inrichten.  

 

Aan welke eisen moet de locatie voor een gewondennest voldoen? 

Er worden diverse eisen gesteld aan een gewondennest24. Hier wordt alleen aandacht 

geschonken aan de zaken die nog niet geregeld zijn25.  Daarbij gaat speciale aandacht uit 

naar de basiseisen:  

 Basale eisen zijn ruimte en veiligheid. Deze zijn in aanloop naar dit project uitge-

test26; 

 Praktische eisen hebben betrekking op de ondergrond, licht, warmte, rust: Dit 

rapport heeft vooral tot doel om deze eisen te beoordelen, in Hfd 4-6. 

  

De problematiek is tevoren aangegeven in Hfd 1 (Tabel 1.1). De voorstellen voor oplos-

singen zijn samengevat in tabel 3.1.  

Factor Toelichting 

Beperkte ruimte  Er is een aangepaste opstelling van het gewondennest zonder behandel-

tent nodig. Uit de eerdere test blijkt dat een opstelling met één schuin ge-

plaatste rij brancards zonder behandeltent mogelijk en geschikt is. 

Gebrek aan veiligheid in 

het gewondennest 

Er zijn verkeersmaatregelen nodig om de veiligheid in het gewondennest 

te borgen. Uit de eerdere test blijkt dat er veelal te weinig ruimte is voor 

een snelwegopstelling (2-3banen), Er moet volstaan worden met be-

scherming van meerdere hulpvoertuigen in de rijrichting (wielen dwars). 

Beperkte stroomvoorzie-

ningen 

Er zijn aanvullende stroomvoorzieningen nodig om een gewondennest te 

kunnen verwarmen (drie wandcontactdozen per hulppost). Deze zijn in de 

Hubertustunnel reeds aanwezig en worden in de komende jaren in alle 

RWS-tunnels aangebracht t.b.v. de GHOR. 

                                                      

23
 Ernstig letsel: triageklasse 1 en 2. 

24
 Wiersma, T. en P. van der Torn: Procesanalyse van de incidentbeheersing, zelfredding en hulpver-

lening t.b.v. het PvFE voor tunnels, p. 74. TNO R 2003/236. 
25

 Gebruik van mobiele communicatie apparatuur voor hulpdiensten (C2000) is voor wegtunnels in de 
regelgeving vastgelegd. 
26 Zie VRH: Draaiboek Oefenstaf Test Hubertustunnel, resp. Score testopstelling Hubertus, vIII, en 
VRH: Verslag test Hubertustunnel, v1.1 feb 2020 
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Mechanische ventilatie Er zijn specifieke maatregelen nodig om spraakverstaanbaarheid in de niet 

incidentbuis te borgen en de onderkoelingsrisico’s te beperken:  

+ Uit de eerdere test blijkt dat een opstelling met een scherm tegen de 

ventilatiewind en elektrische terrasverwarmers tussen de brancards ge-

schikt is om de onderkoelingsrisico’s te beperken 

+ Voor RWS-tunnels is recent besloten maatregelen te nemen om een 

geluidsluwe zone ter plaatse van het gewondennest (55dB(A)) te kunnen 

realiseren. Ventilatie wordt nader besproken in Hfd 6. 

Aanwezigheid helling De standaardmaatregelen  volstaan om een stabiele opstelling te verkrij-

gen ondanks de langs- en dwarshelling
27

.  

Beperkte verlichting Een lichtmast  is nodig om voldoende geschikte verlichting te verkrijgen. 

Mogelijk kan de lichtmast van de brandweer worden gebruikt. Desgewenst 

schaft de GHOR een eigen lichtmast aan. 

Tabel 3.1: Voorstellen om een gewondennest in de niet incidentbuis te kunnen inrichten 

3.2 Opstelling 

Eind 2009 is een test gehouden in de Hubertustunnel met als vraag: hoe geschikte condi-

ties voor een gewondennest zonder tent in een (smalle) wegtunnel kunnen worden gere-

aliseerd.  De voorkeursopstelling is beschreven in tabel 3.2. Het opstellen kost ongeveer 

een kwartier tijd. 

Onderdeel Toelichting 

Vluchtdeuren  Zo mogelijk ‘eigen’ GHOR-deur om interferentie met 

brandweerwerk te voorkomen28 

 Gewondennest bovenwinds van de vluchtdeur positioneren 

Ventilatoren  Zo mogelijk de ventilatoren in de nabijheid van het gewon-

dennest uit laten zetten 

 Zo mogelijk het ventilatievermogen laten minimaliseren 

Hulpvoertuigen  Achterelkaar langs de middenwand voor de vluchtdeur op-

stellen.  

 Zware voertuigen als eerste voor het gewondennest plaat-

sen met in ieder geval de wielen in fend off positie 

Brancards  In één lange rij in een hoek van 450 in de rijrichting ten 

opzichte van de middenwand plaatsen.  

 Voldoende tussenruimte laten voor ombedden. 

Scherm  Bovenwinds van het gewondennest een scherm dwars op 

de rijrichting tot tegen de middenwand plaatsen om de 

ventilatiewind af te schermen29.  

 Goed verankeren tegen om/wegwaaien.  

Terrasverwarmers Zo nodig en mogelijk elektrische straalkachels tussen de bran-

cards plaatsen 

                                                      

27
 Blokkeren wielen ambulancebrancard of gebruik brancards op schragen van Gnk-C. 

28
 Dit is een relatief zacht punt, want de GHOR mag de blusteams van de brandweer uiteraard niet in 

de weg staan en de loopafstand met ongestabiliseerde letselslachtoffers heeft ook voorrang .  
29

 De ventilatie in de niet incidentbuis is gelijk aan de ventilatie richting in de incidentbuis, dus tegen 
de rijrichting in. Het scherm  moet dus voorbij het gewondennest worden geplaatst. 
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Lichtmast Zo nodig midden in gewondennest tussen de brancards plaatsen 

Tabel 3.2: Voorkeursopstelling van een gewondennest in wegtunnels 

Om de loopafstanden zo kort mogelijk te houden wordt het gewondennest bij voorkeur 

net voorbij de vluchtdeur opgezet en de materiaalwagen daar voorbij30. In de praktijk 

hangt het er natuurlijk ook van af waar de brandweer de brancardslachtoffers heeft 

neergelegd, of waar zich een spontaan gewondennest heeft gevormd.  

Vluchtdeuren 
Vluchtdeuren zijn zelfsluitend31, de opstap is hoog (25-30cm), de doorstap diep (30-

50cm) en de deuren smal (80cm). Brancardvervoer door vluchtdeuren is derhalve lastig. 

In boortunnels kan een rijplaat achter de vluchtdeur helpen, maar in andere tunnels is dit 

niet gewenst34. 

 

Figuur 1: Voorkeursopstelling van een gewondennest in de niet incidentbuis ten opzichte 

van de vluchtdeur 

Voertuigen 

Ambulances worden logischerwijs voor het gewondennest geplaatst. De ruimte in de tun-

nel is beperkt, dus er is relatief snel behoefte aan een uitgangsstelling (UGS) en een co-

ordinator gewondenvervoer (CGV). Plaatsing van voertuigen voor het gewondennest 

biedt enige bescherming in het gewondennest. Een Rijkswegopstelling met een schuin 

geparkeerd RWS of Politievoertuig heeft de voorkeur, maar is in tunnels over het alge-

meen fysiek niet mogelijk. Afscherming van ambulances en gewondennest door een 

zwaarder voertuig of een haakarmbak heeft uiteraard de voorkeur32. In totaal is zo’n 

50+50m rondom een vluchtdeur nodig (voor een gewondennest + materiaalwagen + een 

aantal ambulances voor de hulpverlening in het gewondennest en het gewondenvervoer). 

Brancards 

Er is onvoldoende (veilige) ruimte voor de gebruikelijke opstelling van 2 rijen van 4 bran-

cards. Een alternatieve opstelling met één rij langs de wand is geboden (zie figuur 2). 

                                                      

30
 In boortunnels met ronde wanden ligt dit lastiger. In de Hubertustunnel is er een afgevlakte deel 

naast de vluchtdeur en kan het scherm het beste daar tegenaan worden geplaatst. Het gewondennest 
moet dan wel voor i.p.v. voorbij de vluchtdeur worden opgesteld. 
31

 Om de overdruk in de veilige ruimte te kunnen handhaven 
32

 Zo nodig kan de materiaalwagen van de GHOR als bescherming worden geplaatst, maar dit brengt 
wel enigszins grotere loopafstanden en  veiligheidsrisico’s tijdens het uitladen met zich mee,  

Rijrichting 

Ventilatierichting 
Niet incidentbuis 

Middenwand tunnel 

Materiaalwagen Scherm 

Schuifdeur 

Gewondennest 
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Kritische functies zijn met name: a. medisch toezicht met zo min mogelijk menskracht; 

b. ombedden en c. medische handelingen rond het hoofdeind. Ook dient de veiligheid in 

het gewondennest zo goed mogelijk geborgd te zijn. Daartoe kunnen de brancards het 

beste schuin met de rijrichting mee worden geplaatst, met 1- 1½ m tussenruimte en het 

hoofdeinde aan de zijde van de middenwand33. 

 

 

Figuur 2: Voorkeursopstelling van brancards (en hoofd van de brancardslachtoffers) in 

een wegtunnel  

Legenda: 

  Brancard + Hoofdeinde 

  Terrasverwarmer  

  Lichtmast 

 

Ventilatoren 

Men moet honderden meters van ventilatoren afstaan om elkaar te kunnen verstaan. De 

mogelijkheden om een gewondennest op te zetten zijn dus afhankelijk van de schakel-

mogelijkheden tussen groepen ventilatoren. Het ventilatieontwerp van RWS is daar voor-

alsnog niet op gericht.  De negatieve effecten van ventilatiewind en van de geluidproduc-

tie van ventilatoren behoeven nadere aandacht. Onderkoeling wordt besproken in Hfd. 4, 

spraakverstaanbaarheid in Hfd 5 en het ventilatieontwerp in Hfd 6. 

 

Scherm en terrasverwarmers 

Een scherm is zinvol in tunnels met mechanische ventilatie bij brand en ongevallen met 

gevaarlijke stoffen (omdat de ventilatoren dan moeten worden ingeschakeld). Met name 

bij koud weer liggen dan diverse gezondheidsrisico’s op de loer, zowel voor de letsel-

slachtoffers als voor de hulpverleners. Elektrische terrasverwarmers kunnen bij koud 

weer aanvullend van nut zijn: 

 Het is in algemene zin al onverstandig om ‘op de tocht’ te zitten, laat staan voor let-

selslachtoffers: Luchtweginfecties  zijn één van de bekendste oorzaken van sterfte na 

hospitalisatie. Afscherming van het gewondennest tegen de ventilatiewind kan helpen 

om deze risico’s te beperken; 

                                                      

33
 Dit benadrukt het belang van een goede aansluiting  van het scherm op de middenwand. 

Rijrichting 

Scherm 
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 Letselslachtoffers liggen op de koude ondergrond en verliezen zo veel lichaamswarm-

te. Isolerende matjes kunnen helpen om deze risico’s te beperken. 

 Hulpverleners hebben hun fijne motoriek nodig  om medische handelingen te kunnen 

verrichten, zoals voor intuberen of het inbrengen van een infuus. Isolerende kleding, 

een scherm en warmtebronnen zoals terrasverwarmers kunnen helpen om de fijne 

motoriek gedurende het werk in een gewondennest te behouden. 

Lichtmast 
Het lichtniveau in een tunnel wordt afgestemd op het daglicht34. Er is echter een calami-

teitenstand (althans bij RWS-tunnels) waarbij alle verlichting op de maximum stand 

wordt gezet. Dit levert op zich een redelijk lichtniveau op (doorgaans 100 lux). Toch is 

aanvullend een lichtmast gewenst, zowel om het lichtniveau te verhogen, alsook om 

schaduwen tegen te gaan35. In enkele oude tunnels met natriumlampen is vrijwel per 

definitie een lichtmast nodig, omdat de oranjeachtige lichtkleur het lastig maakt om de 

aders of een cyanose te zien. 

 

3.3 Samenvatting 

Samengevat zijn de voorstellen voor opstelling van een gewondennest:  

 Een opstelling met één schuin geplaatste rij brancards zonder behandeltent moge-

lijk en geschikt is; 

 Er is te weinig ruimte voor een snelwegopstelling van de hulpvoertuigen (2-

3banen). In plaats daarvan zijn meerdere hulpvoertuigen in de rijrichting (wielen 

dwars) gewenst; 

 Er komen aanvullende stroomvoorzieningen in de hulpposten van RWS-tunnels; 

 Een opstelling met een scherm tegen de ventilatiewind en elektrische terrasver-

warmers tussen de brancards is geschikt om onderkoelingsrisico’s te beperken; 

 RWS neemt maatregelen om een geluidsluwe zone ter plaatse van het gewonden-

nest te realiseren; 

 De standaardmaatregelen (blokkeren wielen brancard) volstaan om een stabiele 

opstelling te verkrijgen ondanks de langs- en dwarshelling; 

 Een lichtmast van de brandweer volstaat om voldoende geschikte verlichting te 

verkrijgen. 

Ventilatiewind en onderkoeling zijn ondergewaardeerde problemen. Onderkoeling wordt 

in Hfd 4 nader uitgewerkt, en het ventilatieontwerp komt in Hfd 6 aan de orde. 

  

                                                      

34
 Behalve in de middensectie van lange tunnels (>600m). 

35 De lampen zijn veelal in één lijn in het midden van het plafond opgehangen. In sommige tunnels 
zijn in plaats daarvan twee lijnen langs de wand beschikbaar.  
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4. Koudeproblematiek, letselbeelden en genees-

kundige hulpverlening in tunnels 

 

4.1 Inleiding 

In tunnels is het minder zinvol om een behandeltent op te zetten bij grootschalige inci-

denten, met als gevolg dat zowel hulpverleners als slachtoffers worden blootgesteld aan 

het lokaal heersende klimaat. Ventilatiewind versterkt het effect van de klimatologische 

omstandigheden. In koude perioden, met name bij temperaturen onder het vriespunt, 

kan de geneeskundige hulpverlening negatief worden beïnvloed. Aan TNO is gevraagd om 

de gevolgen van de koudebelasting op het functioneren van de hulpverleners in kaart te 

brengen, evenals de gezondheidsrisico’s voor hulpverleners en slachtoffers. Tevens wordt 

aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden om de nadelige gevolgen van 

koudebelasting te reduceren. 

Mensen kunnen alleen goed functioneren als de temperatuur in de kern van hun lichaam 

rond de 37°C wordt gehandhaafd. Indien de warmteafgifte de warmteproductie over-

stijgt, wordt warmte aan het lichaam onttrokken, waarbij eerst de perifere weefsels af-

koelen, zoals handen en voeten, en later de lichaamskern. De eerste problemen die op-

treden zijn dan ook de afname van vaardigheid en sensoriek in de periferie, vooral van 

handen. Bij lage temperaturen met veel ventilatiewind kan ook perifeer koudeletsel op-

treden met name bij tenen, vingers en in het gelaat. Tenslotte bestaat de kans op onder-

koeling van de lichaamskern, vooral wanneer langdurig meer warmte wordt afgegeven 

dan geproduceerd.  

Deze drie risico’s worden besproken met daarbij aanbevelingen om de problemen tot een 

minimum te beperken. 

 

4.2 Koudebelasting 

Het risico van handvaardigheidsverlies en koudeletsel is sterk gerelateerd aan de combi-

natie van omgevingstemperatuur en wind. Hiervoor is een empirische schaal ontworpen: 

de windchill equivalente temperatuur (WCET, voorheen ‘gevoelstemperatuur’). Naast de 

windchill spelen factoren als lichaamsbouw  een rol bij onderkoeling. Het heeft jarenlang 

aan eenduidigheid ontbroken hoe temperatuur en wind te wegen, maar inmiddels is er 

enige mate van overeenstemming bereikt. Zowel de US weather service, als ISO 11079 

en het KNMI gebruiken nu één standaard. De nieuwe windchill-formule luidt: 

 

WCET = 13,12 + 0,6215*T – 11,37*v0,16 + 0,3965*T*v0,16 

 

Legenda: 

WCET is de Wind Chill Equivalente Temperatuur in °C;  

T        is de omgevingstemperatuur in °C;  

v        is de windsnelheid in m/s op 1,5 meter hoogte.  
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De WCET is verdeeld in 4 risicozones (Tabel 4.1). 

Risicozone WCET Toelichting 

Zone 1 -10 t/m -24ºC oncomfortabel koud 

Zone 2 -25 t/m -34ºC erg koud, risico op huidbevriezing 

Zone 3 -35 t/m -59ºC bitter koud, blootgestelde huid kan in 10 minuten bevrie-

zen 

Zone 4 < -60ºC extreem koud, blootgestelde huid kan in 2 minuten be-

vriezen 

Tabel 4.1: WCET-risicozones voor koudeletsel 

De formule is een empirisch verband bepaald op basis van experimenten waarin de huid-

temperatuur van het gelaat is bepaald bij diverse combinaties van wind en temperatuur. 

De resultaten van de experimenten staan in Tabel 4.2 weergegeven. 

 

Windsnelheid Omgevingstemperatuur (°C) 

km/u m/s 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

5 1,4 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 

10 2,8 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 

15 4,2 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 

20 5,6 1 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 

25 7,0 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44 

30 8,3 0 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -46 

35 9,7 0 -7 -14 -20 -27 -33 -40 -47 

40 11,1 -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 

45 12,5 -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 

50 13,9 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 

55 15,3 -2 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 

60 16,7 -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50 

65 18,1 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 

70 19,5 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 

75 20,8 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 

80 22,2 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 

Tabel 4.2: Windchill equivalente temperatuur (WCET) op basis van windsnelheid en om-

gevingstemperatuur. 

Omgevingstemperatuur 

In de WCET tabel is de omgevingstemperatuur een belangrijke grootheid. In Nederland 

heerst een gematigd zeeklimaat. Temperaturen lager dan -15°C komen naar schatting 

±5 u/jr voor36. Figuur 1 geeft een beeld van het aantal dagen met lage temperaturen. De 

laagste temperatuur die in Nederland gemeten is, bedraagt -27,4°C  (www.knmi.nl). Ge-

                                                      

36 Het KNMI schat dat het aantal dagen waarop WCET-waarden lager dan -15°C voorkomen door 
global warming op termijn zal gaan dalen van 3 naar 1-2 dagen per jaar (Groen, 2009). 
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baseerd op uurgemiddelden over 30 jaar hebben temperaturen van lager dan 0°C een 

voorkomen van ongeveer 10%, <-5°C  van 2%, <-10° van 0,5%. 

De temperaturen in tunnels wijken door de grote mate van luchtverversing niet veel af 

van de omgevingstemperaturen. Voor diepe tunnels (boortunnels)37 die veelal zo rond 

30m diep liggen geldt een min of meer constante temp. van 12-16 0C. In wegtunnels met 

rijdend verkeer heerst echter een rijwind van ± 3m/sec die er voor zorgt dat de tempera-

tuur ook daar over het algemeen gelijk is aan de buitentemperatuur. Rijdend verkeer 

zorgt ook voor enige opwarming van de tunnelbuis. In lange tunnels kan dit tot een tem-

peratuur verschil van 10 0C tussen begin en eind van de tunnel oplopen (Westerschelde-

tunnel: 6 km). 

 

Figuur 4.1: Aantal dagen met een minimumtemperatuur lager dan 0, -5, -10 en 15°C. 

Uit: Klimaatatlas van Nederland, KNMI De Bilt. 

Windsnelheid 

Een eventueel gewondennest wordt in de niet incidentbuis ingericht. Daar moet de venti-

latie bij brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen aanstaan om rookterugslag te voor-

komen, dus in gelijke richting als in de incidentbuis. Volgens het RWS-handboek ‘Aanbe-

velingen ventilatie van verkeerstunnels’ moet een minimale ventilatiesnelheid van 0,5-1 

m/s worden gerealiseerd in de niet incidentbuis. Daarbij moet rekening worden gehouden 

met de winddruk op de tunnelmonden. Bij kortere tunnels (<500m) en opliggende over-

kappingen speelt de winddruk een overheersende rol. Om die reden wordt in de niet inci-

dentbuis ongeveer de helft van de ventilatoren aangezet38. Voor dit onderzoek wordt 

aangenomen dat dit gemiddeld in een ventilatiewind van 3m/sec resulteert. 

 

                                                      

37
 Diep onder de grond is de grondtemperatuur bepalend. Deze is niet seizoensafhankelijk en min of meer con-

stant. 
38

 Ventilatoren hebben vooralsnog geen schakelmogelijkheden. In de Hubertustunnel is een tussenstand ‘halve 
kracht’ mogelijk, en zijn de ventilatoren  per cluster van 2 ventilatoren te schakelen. 
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4.3 Handvaardigheidverlies 

Afkoeling van het lichaam leidt tot een vermindering van de doorbloeding van de handen, 

en daarmee tot een verminderd gevoel in de vingers en handvaardigheidverlies. Uit on-

derzoek blijkt dat het prestatieverlies in te schatten is op basis van temperatuur, wind-

snelheid en blootstellingduur (Daanen, 2009).  

Blootstelling/responsrelatie 

Bij de WCET van -24°C (-15°C omgevingstemperatuur bij 5 m/s wind) kan verwacht 

worden dat de handvaardigheid sterk gaat dalen na ongeveer 25 minuten (Daanen, 

2009); de vingertemperatuur wordt dan minder dan 14°C. Hierbij is uitgegaan van een 

situatie zonder inspanning maar wel met goed isolerende kleding. Als de hulpverleners 

inspanning verrichten verlengt dat de duur voordat handvaardigheidverlies optreedt, als 

ze daarentegen te weinig isolerende kleding dragen, verkort dat de duur. Tabel 2 geeft 

een overzicht van de duur tot handvaardigheidverlies voor diverse omgevingstemperatu-

ren en windsnelheden (ventilatiesnelheden in tunnel).  

 

temperatuur 

(°C) 

Windsnelheid 

(m/s) 

WCET 

(°C) 

Duur 

(min) 

-5 3 -9 195 

-5 5 -12 107 

-5 10 -14 78 

-10 3 -15 67 

-10 5 -18 46 

-10 10 -20 37 

-15 3 -21 33 

-15 5 -24 25 

-15 10 -27 20 

Tabel 4.3: Verblijfsduur in minuten tot handvaardigheidproblemen worden verwacht 

voor diverse combinaties van omgevingstemperatuur en windsnelheid. 

Fijnmotorische taken worden het eerst nadelig beïnvloed, grofmotorische taken in een 

later stadium (Daanen, 2009). Bij fijnmotorische handelingen voor geneeskundige hulp-

verleners kan gedacht worden aan het intuberen, het opzuigen van vloeistoffen met een 

injectienaald of het inbrengen van een infuus. Het inbrengen van een infuus wordt verder 

bemoeilijkt door de perifere vasoconstrictie van de letselslachtoffers. Beperkingen van de 

lichtkleur en het lichtniveau in een tunnel kan deze problematiek nog verder verergeren.  

Gemiddeld valt handvaardigheidverlies bij een omgevingstemperatuur van -15°C en 

windsnelheid van 3 m/s te verwachten na een half uur, maar het inbrengen van een in-

fuus wordt door bijkomende factoren al bij minder extreme omstandigheden problema-

tisch.  

Aanbevelingen 

De geneeskundige hulpverlening is over het algemeen wel bedacht op de onderkoelingri-

sico’s voor letselslachtoffers, maar minder op de risico’s van wind en koude voor het ei-

gen functioneren. Handvaardigheidverlies leidt tot een grotere kans op ongevallen (Mül-

ler, 1982) en het is daarom van belang dit tegen te gaan. De risico’s zijn met relatief 

eenvoudige maatregelen substantieel te reduceren: 
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 Dunne nitryl handschoenen – gebruikelijk in de zorg –leiden al snel tot vermin-

derde handvaardigheid (Berger et al., 2009). Dit dunne materiaal biedt nauwelijks 

isolatie tegen de koude. Het is bovendien impermeabel voor vocht, zodat zweet 

zich ophoopt. Vocht verergert de kans op koudeproblemen substantieel, doordat 

het gemakkelijk warmte van de handen opneemt en afstaat aan de omgeving. Dit 

laatste kan voorkomen worden door semipermeabele materialen te gebruiken die 

vocht van buitenaf tegenhouden, maar transpiratievocht naar de omgeving door-

laten.  

 Handen koelen snel af als men met natte materialen of koude gereedschappen 

moet werken. Gebruik isolatiemateriaal aan gereedschappen, of als dat niet kan 

isolerende handschoenen om dit warmteverlies tegen te gaan. 

Isolatie van alleen de handen volstaat echter niet, omdat  

a. koeling van het lichaam leidt tot afkoeling van de handen; en  

b. handschoenen niet meer helpen als de handen al koud zijn. Het is dan ook zaak om 

het hele lichaam warm te houden tijdens werkzaamheden in de koude. Bij de kledings-

keuze voor ambulancepersoneel wordt in de praktijk echter weinig of geen rekening met 

de isolatiewaarde gehouden. Bij de herijking van de ambulancekleding is wel aanbevolen 

om isolerende kleding aan de uitrusting toe te voegen39.  

Bij langer durende inzetten is normaliter een behandeltent met warmtebron beschikbaar, 

maar in een tunnel is dat niet het geval. Om handvaardigheidverlies in tunnels te voor-

komen valt te overwegen om elektrische stralingsbronnen toe te passen in het gewon-

dennest (terrasverwarmers). Uitgaand van één gewondennest met acht brancards kan 

worden volstaan met 4-6 terrasverwarmers (2500-3500 W) in de materiaalwagen. Daar-

voor moet dan wel het benodigde elektrische vermogen (netvoeding) in de tunnel be-

schikbaar zijn. 

 

 

Figuur 4.2: Benodigde hoeveelheid isolatie om thermisch in evenwicht te blijven in af-

hankelijkheid van omgevingstemperatuur en inspanningsniveau volgens ISO 11079. 

                                                      

39
 Kistemaker, L. et al. : Herijking Ambulancekleding, Rapport TNO-TM C016, 2004 
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4.4 Koudeletsel 

Er worden twee soorten koudeletsel onderscheiden:  

 non-freezing cold injuries (NFCI)  

 vriesletsels.  

Een voorbeeld van NFCI is de loopgravenvoet. NFCI komen voor bij langdurig (eerder 

dagen dan uren) koude handen of voeten, een slechte voedingstoestand, aanwezigheid 

van verwondingen e.d. Voor hulpverleners en slachtoffers in tunnels lijken NFCI niet rele-

vant. NFCI wordt verder niet behandeld.  

De kans op vriesletsels wordt sterk bepaald door de combinatie van wind en temperatuur 

en in mindere mate door de blootstellingduur. In ISO 11079 (2007) wordt de berekening 

en indicatie van vriesletsels weergegeven. Voor de WCET van -24°C geldt dat de kans op 

koudeletsel minder dan 5% is (Groen, 2009). De kans op koudeletsel is dus gering in 

Nederland, zowel voor hulpverleners als voor slachtoffers. 

 

4.5 Onderkoeling 

Hoewel steeds meer duidelijk wordt dat onderkoeling van mensen gebruikt kan worden 

om complicaties tijden genezingsprocessen te bevorderen (Lampe and Becker, 2011) is 

het onomstreden dat mensen die in een ziekenhuis worden binnengebracht met onder-

koeling, onafhankelijk van het trauma, een grotere kans op overlijden en complicaties 

hebben (Ireland et al., 2011;Sessler, 2001).  Het is daarom van belang om onderkoeling 

van slachtoffers zo veel mogelijk tegen te gaan. De kans op onderkoeling van GHOR-

hulpverleners – oftewel afkoeling van de kerntemperatuur - is niet groot omdat zij 

meestal voldoende isolerende kleding dragen en diverse taken uitvoeren waarbij warmte 

wordt geproduceerd.  Wel is het zo dat de denkprocessen en cognitieve functies al bij 

lichte onderkoeling verminderen (onthouden van gegevens, toepassen van protocollen en 

routinehandelingen). Zo kunnen hulpverleners bij milde onderkoeling sneller geïrriteerd 

raken en minder professioneel handelen. 

 

Pathofysiologie 

Onderkoeling heeft vele nadelige effecten inclusief vermindering van de immunologische 

en stressreacties, ontregeling van de stolling en van de vorming van bloedplaatjes en van 

normale neurologische en cardiale homeostase (Luna et al., 1987).  Stollingsproblemen 

in traumapatiënten worden toegewezen aan enzymremming, veranderingen in de vor-

ming van bloedplaatjes en fibrinolyse. De kritische temperatuur voor enzymen is 34°C 

(Danzl, 2001). Bij een temperatuur van 29°C wordt stolling veel lastiger: de PTT (partial 

thromboplastin time) neemt toe met 50-60% (Danzl, 2001). 

 Bij onderkoeling neemt  de zuurstofconsumptie van de weefsels af; 

 Bij lichte onderkoeling neemt de doorbloeding van de perifere weefsel af. De 

bloeddruk en het hartslagfrequentie nemen initieel toe, maar bij verdergaande 

onderkoeling juist weer af.  

 Bij lichte onderkoeling neemt de zenuwfunctie af. Dit uit zich als eerste in vermin-

derde hersenfuncties, bijvoorbeeld resulterend in remming van het ademcentrum 
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bij matige onderkoeling. Daarnaast neemt de prikkelbaarheid van de hartspier toe 

bij matige onderkoeling.  

 Bij matige onderkoeling nemen diverse enzymfuncties af zoals het ontgiftingsver-

mogen van de lever, en de stolling. 

 Bij ernstige onderkoeling worden ook diverse hormonale en immunologische func-

ties aangedaan. 

Stadia van onderkoeling 

De mate van onderkoeling van slachtoffers hangt af van “ 

 omgevingscondities: vooral omgevingstemperatuur en blootstelling aan wind; 

 gedragen kleding: bijvoorbeeld met of zonder jas de auto uit gevlucht; 

 inspanningsniveau: als dat nog mogelijk is;  

 persoonlijke factoren: lichaamsbouw (kinderen en magere mensen koelen sneller 

af) en aard van een mogelijk trauma. 

De ernst van onderkoeling wordt onderscheiden in lichte onderkoeling (kerntemperatuur 

tussen 35 en 320C), matige onderkoeling (tussen 32 en 280C)40 en ernstige onderkoeling 

(minder dan 280C). Er bestaat overigens geen eenduidige afspraak over deze tempera-

tuurgrenzen (Peng and Bongard, 1999). Bij het dalen van de lichaamstemperatuur is er 

sprake van een vast patroon waarbij de verschillende orgaansystemen en de vitale func-

ties in toenemende mate bedreigd worden. Op basis van alleen klinische verschijnselen is 

het vaak mogelijk om vast te stellen wat de ernst van de onderkoeling is. In Figuur 2 

wordt een overzicht gegeven (Golden, 1983).  

De stadia en het proces van onderkoeling zijn nader beschreven in de Annex. 

 

Figuur 2 Schematisch overzicht van de fasen van onderkoeling (Golden, 1983). 

 

                                                      

40
 In het LPA7 wordt 32 

0
C aangehouden als opnamecriterium  voor ambulances (t2), maar de NVIC 

hanteert 34 
0
C als opnamecriterium op de intensive care (discussie). 
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Onderkoeling bij tunnelincidenten 

Onderkoeling van letselslachtoffers in een gewondennest is – in tegenstelling tot onder-

koeling in water41 - vrijwel onmogelijk te voorspellen door de grote variatie in mogelijke 

aandoeningen. De kans op onderkoeling van een letselslachtoffer neemt sterk toe in de 

aanwezigheid van vocht, omdat water een goede warmtegeleider is. Mocht iemand bij-

voorbeeld door bluswater nat zijn geworden, dan is extra voorzichtigheid vereist.  

Er is geen informatie beschikbaar over onderkoeling bij letselincidenten in tunnels, maar 

over de daar optredende letselbeelden (zie Hfd 3) zijn in algemene zin wel enige uitspra-

ken mogelijk: De ongunstige verhouding tussen warmteproductie en warmteafgifte die 

leidt tot onderkoeling is vooral kritisch voor de letselslachtoffers met brandwonden en 

met verbloeding. Bij brandwonden treedt sneller onderkoeling op door verdamping van 

vocht van de huid. Verbloeding verstoort het compensatiemechanisme van perifere vaso-

constrictie42.  

Afkoeling van de mens gaat gepaard met een toename van de samentrekking van de 

bloedvaten in de huid (in een poging om de lichaamswarmte vast te houden) en daardoor 

stijgt de bloeddruk en de filtratiedruk van de nieren. Hierdoor neemt de vochtsecretie 

naar de blaas toe en moeten mensen vaker urineren. Deze zogenaamde koude-diurese 

treft ook hulpverleners. Onderkoelingsslachtoffers urineren vaak spontaan, hetgeen de 

afkoeling versnelt. Er zijn geen eenvoudige oplossingen bekend om de ongewenste effec-

ten van koude-diurese tegen te gaan. 

Aanbevelingen  

De brandweer heeft redding tot taak, maar alleen voor waterongevallen zijn isolatiede-

kens in de standaarduitrusting opgenomen. Ook bij incidenten op het land, waaronder in 

tunnels, kan een isolatiedeken uitkomst bieden. Het is van belang dat letselslachtoffers 

niet onbeschermd op de grond worden neergelegd, omdat op deze wijze te veel li-

chaamswarmte via geleiding naar de grond verloren gaat. De slachtoffers moeten goed 

van de grond worden geïsoleerd, door hen in eerste instantie op een isolerende deken te 

leggen43, en zodra dit mogelijk is op een stretcher. Enkele brandweerkorpsen maken ge-

bruik van cellofaandekens (heat shields). Deze houden wel de wind buiten, maar isoleren 

nauwelijks, zodat de lichaamswarmte via geleiding weglekt (zie ook annex). Beter is het 

deze met een isolatielaag te combineren (Henriksson et al., 2009). Isolatiedekens nemen 

wel meer ruimte in dan heat shields, maar dit valt te compenseren door deze alleen in  

de hulpverleningsvoertuigen toe te passen. 

Om verdere afkoeling in het gewondennest te voorkomen, kan het plaatsen van stra-

lingsbronnen overwogen worden. Er dient dan een minimale afstand gedefinieerd te wor-

den tussen stralingsbron en slachtoffer om de compensatie door perifere vasoconstrictie 

niet teniet te doen. Stralingbronnen helpen daarnaast ook tegen handvaardigheidverlies 

van GHOR-hulpverleners (zie tevoren). 

 

                                                      

41
 Onderkoeling in water treedt veel sneller op dan in lucht en de daling van de kerntemperatuur is 

vaak goed te voorspellen op basis van lichaamsgewicht en kleding (Tikuisis and Daanen, 2006). 
42

 Voor verbloeding is recentelijk een nieuwe richtlijn voor hulpverlening opgesteld (Spahn et al., 2007) 
43

 Een isolatiedeken helpt ook om onderkoeling tegen te gaan bij patiënten met brand-

wonden (Singer et al., 2006). 
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4.6 Samenvatting 

Werken in een tunnel kan problematisch zijn voor hulpverleners door daling van de 

handvaardigheid. Handvaardigheidsverlies valt bij een omgevingstemperatuur van -15°C 

en een ventilatiewind van 3 m/s binnen een half uur te verwachten, en bij een omge-

vingstemperatuur van -10°C en een ventilatiewind van 3 m/s binnen 1 uur. Bijkomende 

factoren kunnen deze tijden nog verder bekorten en ook problemen veroorzaken bij min-

der extreme omstandigheden. Isolerende kleding en externe warmtebronnen helpen de 

risico’s te beperken. 

Slachtoffers met ernstig letsel kunnen snel onderkoeld raken in een tunnel. Isolatiede-

kens helpen onderkoeling tegen te gaan, maar zijn niet afdoende. Aanvullende maatre-

gelen, zoals afscherming van de ventilatiewind en externe  warmtebronnen zijn gewenst. 

Aanbevelingen zijn: 

 Semipermeabele handschoenen toevoegen aan ambulance inventaris en katoenen 

onderhandschoenen aandoen bij gebruik koude gereedschappen 

 Enkele overjassen met hoge isolatiewaarde toevoegen aan inventaris materiaalwagen 

(totaalisolatie wordt 2 – 3 Clo) 

 4- 6 elektrische terrasverwarmers (2500-3500W) toevoegen aan inventaris materi-

aalwagen 

 Hulpposten (B en hoger) voorzien van voldoende netvoeding voor gebruik van terras-

verwarmers (met verlengsnoeren uit maximaal twee hulpposten te verkrijgen). 

 Een set isolatiedekens (b.v. 10) toevoegen aan standaard uitrusting van de hulpver-

leningsvoertuigen. 
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ANNEX:  

Stadia en proces van onderkoeling en opwarming 

a. Onderkoeling 

Bij initiële daling van de lichaamstemperatuur worden veel mensen onrustig omdat ze 

zich daartegen verzetten. Ze gaan meer bewegen, worden onredelijk of geagiteerd. Dit 

zijn autonome verschijnselen die er op gericht zijn om de normale lichaamstemperatuur 

te handhaven. Tijdens de eerste 10 minuten in een koude omgeving vinden we zelfs vaak 

een geringe toename van de kerntemperatuur door de combinatie van bewegen, rillen en 

sterke vasoconstrictie (Daanen and Van De Linde, 1992). 

De patiënt met lichte onderkoeling is bij kennis (Glasgow Coma Scale (GCS) 15/15), 

klaagt over de koude, klappert met de tanden en moet onbedwingbaar rillen. Er kan 

sprake zijn van tachycardie, hypertensie en een versnelde oppervlakkige ademhaling. 

Door vasoconstrictie zijn de huid en de nagels van handen en voeten wit of bleekblauw 

verkleurd en lijken cyanotisch. Verminderde circulatie door vasoconstrictie en de koudere 

temperatuur van de spieren in armen en benen vermindert de spierkracht en gecoördi-

neerde bewegingen (Tipton et al., 1999).  

Een patiënt met matige onderkoeling is bij kennis, maar kan apathisch en lethargisch 

reageren (GCS > 12/15). Er kan sprake zijn van een verlaagde bloeddruk door de ver-

minderde contractiekracht van het hart maar de bloeddruk is vaak normaal door perifere 

vasoconstrictie. Door vertraging van de elektrische geleiding van het hart kunnen hart-

ritmestoornissen en bradycardie ontstaan. De ademhalingsfrequentie en –diepte zijn 

meestal nog normaal. De patiënt ziet er vlekkerig en bleek/blauw verkleurd uit en rilt niet 

meer, zeker wanneer de onderkoeling al langer bestaat. 

Een patiënt met ernstige onderkoeling heeft een gedaald bewustzijn (GCS <12/15) en de 

pupilreactie kan afwezig zijn. De ademhalingsfrequentie is gedaald (< 8 maal per mi-

nuut) evenals de ademdiepte. De bloeddruk is laag of onmeetbaar. De hartfrequentie zal 

trager worden naarmate de onderkoeling dieper wordt (tot minder dan 40 slagen per 

minuut) en ritme- en geleidingsstoornissen kunnen optreden. In sommige gevallen treedt 

de Osborn wave op (sentinel effect) in het ECG (Vassallo et al., 1999). Verplaatsing van-

af een brancard op een traumatafel, plaatsen van lijnen of sondes kunnen soms ventri-

kelfibrillatie veroorzaken. Ventrikelfibrillatie kan rond 280C ook spontaan optreden. Bene-

den een centrale lichaamstemperatuur van 250C kan spontaan asystolie optreden.  

In geval van ernstige onderkoeling ziet de patiënt er klinisch dood uit: een gevlekte 

paars-wit-blauwe huid die ijskoud aanvoelt en ledematen die bij manipuleren stug bewe-

gen. In dergelijke omstandigheden kunnen marginale vitale functies aanwezig zijn. Men 

heeft informatie over de omstandigheden, elektrische activiteit op het elektrocardiogram 

en de centrale lichaamstemperatuur nodig om, na zeer zorgvuldige overwegingen, de 

dood vast te stellen. Bij twijfel dient men de patiënt op te warmen alvorens men de dood 

kan vaststellen.  Er zijn bijvoorbeeld casuistische bevindingen van succesvolle reanima-

ties bij een kerntemperatuur van 13,7°C (Gilbert et al., 2000). Een serum kalium hoger 

dan 10 mmol/l wordt door sommigen beschouwd als een aanvullend argument dat de 

dood door onderkoeling is ingetreden (Walpoth et al., 1997). Door afwezigheid van vitale 

levenstekenen is neurologisch en neurofysiologisch onderzoek bij onderkoeling niet be-

trouwbaar om op basis hiervan de dood vast te stellen.  
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Besluit men de reanimatie na opwarming te stoppen, dan dient dit te gebeuren in overleg 

met alle betrokkenen en moet men de argumentaties om te stoppen goed documenteren 

(nobody’s dead until warm and dead). 

b. Opwarming  

Voor lichte onderkoeling volstaan een goede isolatie en externe opwarming. De in Neder-

land gebruikelijke cellofaandekens (heat shields) houden wel de wind buiten, maar isole-

ren nauwelijks zodat de lichaamswarmte via geleiding weg lekt; beter is het deze met 

een isolatielaag te combineren (Henriksson et al., 2009). Renstrom (1991) somt de be-

zwaren van de aluminium lakens als volgt op: 

 de geclaimde terugkaatsing van straling van lichaamswarmte door de folie is 

nauwelijks van belang omdat een gekleed lichaam nauwelijks warmte uit-

straalt; 

 aan de binnenkant van de folie vormt zich al na 15-20 minuten een condensa-

tielaag waardoor de reflectieve eigenschappen te niet worden gedaan; 

 bij hoge windsnelheden scheurt een folie vaak; 

 vochtophoping aan de binnenkant van de folie zorgt voor een warmtegeleiding 

naar buiten toe; 

 vaak zit er een plastic laagje op de aluminiumfolie die brandbaar is. 

Voor matige en ernstig onderkoelde patiënten bestaan een grote variatie van opwarm-

technieken: spontaan opwarmen met behulp van goede isolatie, externe verwarming en 

interne verwarming. Door het relatief gering aantal onderkoelde slachtoffers, de zeer 

grote variatie in de klinische situaties binnen deze kleine groep en de afwezigheid van 

opwarmprotocollen is het nog steeds niet duidelijk welke opwarmtechniek het meest effi-

ciënt en meest veilige is. Wel is duidelijk dat een snelle opwarmtechniek niet altijd de 

beste techniek is gezien de risico’s van circulatoire instabiliteit, afterdrop en lokale cellu-

laire tekorten in zuurstofaanbod. Verstoringen in zuur-base evenwicht tijdens onderkoe-

ling en opwarming vormt een controversiële onderwerp, en lijkt vooral van belang bij 

snelle en ongecontroleerde opwarming (Zandstra, 2006). Alleen in geval van een hartstil-

stand is de extracorporele circulatie met een hart-longmachine de gouden standaard. 
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5. Spraakverstaanbaarheid 

5.1 Algemeen 

De vorm van tunnels maakt ze tot klankkasten met lange galmtijd en hoge geluidni-

veaus. Dit kan de zelfredding en hulpverlening in ernstige mate belemmeren, als men 

elkaar of de slachtoffers niet meer kan verstaan, of de verbindingsmiddelen niet meer 

effectief gebruikt kunnen worden. De geluidproductie en druk worden veelal uitgedrukt in 

decibel (dB) en de resulterende geluidcondities worden veelal uitgedrukt in de STI 

(Speech Transmission Index). Het aantal decibellen is gerelateerd aan gehoorschade en 

diverse andere gezondheidseffecten, maar is slechts één van de factoren voor de spraak-

verstaanbaarheid. Een algemene verhandeling van de begrippen en maten is in de annex 

gegeven.  

Er zijn twee dominante geluidsbronnen bij incidenten in wegtunnels: ventilatoren en ver-

keer. De hulpdiensten zelf kunnen ook veel lawaai produceren: 

 Ventilatoren: In tunnels >500m is mechanische ventilatie vereist. Deze produceren 

dermate veel geluid dat mondelinge communicatie tot op honderden meters afstand 

niet of nauwelijks mogelijk is; 

 Verkeer: Het verkeer veroorzaakt forse geluidniveaus, waarbij onderlinge communi-

catie eveneens lastig is. Het geluidniveau wordt bepaald door de soort verkeer, de 

snelheid en de tunnelconfigureatie. Geluidsdrukken tot 92dB(A) worden gevonden in 

harde tunnels met een verkeerssnelheid van 70km/uur44. Voor frequenties boven 2 

kHz neemt het niveau af met ongeveer 12 dB per octaaf bij 50 tot 100 km/h. 

  Optreden hulpdiensten: In de incidentbuis veroorzaken met name extricatiewerk-

zaamheden veel geluid: aggregaten, knipmaterieel en dergelijke. In de niet incident-

buis zijn de verkeersbewegingen van hulpvoertuigen een belangrijke geluidsbron, 

evenals het stilstaan met draaiende motor en gebruik van aggregaten. 

 

5.2 Referentiewaarden, algemeen 

De hulpdiensten vallen onder de Arbowet45, maar de geluidnormen zijn niet goed toepas-

baar op de hulpdiensten:  

 Geluidnormen zijn vooral gericht op vaste verblijfplaatsen en werkplekken, terwijl 

hulpverlening juist op wisselende locaties plaatsvindt, al is bij een langdurige inzet 

een verblijf op één locatie gedurende meerdere uren mogelijk. 

 Geluidnormen zijn gericht op het voorkomen van gehoorschade en gezondheids-

schade anderszins (zie annex), maar hulpverleners hebben daarnaast te maken 

met veiligheidsrisico’s, die mede veroorzaakt kunnen worden door communicatie-

problemen.   

De mogelijkheden van hulpverlening zijn sterk afhankelijk van de spraakverstaanbaar-

heid en geneeskundige hulpverlening is daarnaast afhankelijk van de mogelijkheden om 

                                                      

44
 Als het verkeer moet worden toegesproken is er minimaal een snelheidsbeperking tot 70 km/u inge-

steld. 
45

 Wel gelden enkele ontheffingen, vooral voor brandweer en politie. 
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geluiden van en in lichaamsholten van letselslachtoffers te kunnen waarnemen (percussie 

en auscultatie). 

5.3 Gehoorschade 

In het handboek ‘Aanbevelingen ventilatie van verkeerstunnels’ (RWS/STV 2005) wordt 

de volgende relatie van gehoorschade en blootstellingduur gegeven, zie figuur 1. 

                              

Fig. 3: Kans op blijvende gehoorschade46 

In het linker gebied (groen) treedt geen gehoorschade op, in het middelste gebied (geel) 

treedt beperkte gehoorschade op en in het rechter gebied (rood) aanzienlijke gehoor-

schade. Het rode gebied is ontoelaatbaar voor openbare ruimten waarin mensen zonder 

gehoorbescherming verblijven. 

Volgens de Wet Geluidshinder mag het equivalente (d.w.z. 8u gemiddelde) geluidsdruk 

niveau niet meer bedragen dan 80 dB(A). Boven 85 dB(A) is gehoorbescherming ver-

plicht, en boven 90 dB(A) moet de bron worden aangepakt. RWS gaat uit van een ver-

blijftijd van hulpverleners tijdens een incident in een tunnel van maximaal 1 uur en  een 

geluidniveau van < 80 dB(A) gedurende de rest van de dag. Het maximaal toegestane 

geluidsdruk niveau in dat uur is dan 89 – 90 dB(A).  

Een gewondennest wordt alleen opgezet voor langere tijd (enkele uren of meer). Ook 

valt het voor in ieder geval een medisch mobiel heliteam (MMT) te betwijfelen of het ge-

luidniveau gedurende de rest van de dag < 80 dB(A) blijft, zodat het daggemiddelde ni-

veau max. 80 dB(A) is. De enige realistische oplossing is om de inzetduur van hulpverle-

ners in een tunnel te beperken. Voorgesteld wordt een maximale inzetduur van 1u in de 

incidentbuis en van 1 ½ u in de niet incidentbuis aan te houden.  

 

                                                      

46
 AVV: Ventilatorgeluid in de tunnelbuis. Hfd 7, p. 118. In: Aanbevelingen ventilatie van wegtunnels, 

2005.  
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5.4 Spraakverstaanbaarheid en decibellen 

Spraakverstaanbaarheid binnen en buiten verschilt. Geluidniveaus blijven op afstand van 

> 1m in een binnenomgeving redelijk constant, maar nemen in een buitenomgeving snel 

af met de afstand. Bij hogere achtergrondgeluiden moet men buiten dichter bij elkaar 

gaan staan om elkaar nog te verstaan. Boven de  75 dB(A) is nauwelijks nog mondelinge 

communicatie mogelijk. Grenswaarden voor 95%-verstaanbaarheid zijn gegeven in tabel 

5.1. 

 

Communicatie afstand (m) 0,5 1 2 3 4 5 

Normale stem 72 66 60 56 54 52 

Stemverheffing 78 72 66 62 60 58 

Tabel 5.1: Maximale geluidniveaus van achtergrondgeluiden waarbij nog 95% spraak-

verstaanbaarheid mogelijk is 

Een tunnelomgeving is een tussencategorie en heeft zowel kenmerken van een binnen-

omgeving als van een buitenomgeving. Specifieke berekeningen zijn nodig om de akoes-

tiek en de spraakverstaanbaarheid te bepalen.  

Hulpverleners kunnen hun stem verheffen, maar sommige slachtoffers met ernstig letsel 

kunnen nog maar net fluisteren. Het gaat te ver om deze als referentie te nemen, maar 

spraakverstaanbaarheid zonder stemverheffing is wel een geëigend referentiepunt. Daar-

voor wordt 55 dB(A) als referentiewaarde voorgesteld. 

Geluidniveaus van 55dB(A) zijn in de niet incidentbuis plaatselijk haalbaar volgens RWS. 

Benodigde maatregelen zijn:  

 (grote) afstand van de ventilatoren: De operator zet alleen ventilatoren op grote 

afstand van het gewondennest aan; 

 ventilatiedruk op maat: De operator kan in sommige tunnels het ventilatievermo-

gen handmatig verder reduceren47. Dit gebeurt alleen op verzoek van de brand-

weer;  

 gedisciplineerd optreden van de hulpdiensten: Van de hulpdiensten wordt ge-

vraagd het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren en na aankomst direct de 

motor uit te zetten; 

 gebruik van geluidarme apparatuur: Van de hulpdiensten wordt gevraagd alleen 

te werken met elektrisch gereedschap en geen aggregaten aan te zetten. 

 

5.5 Spraakverstaanbaarheid en de STI 

Of je spraak verstaat hangt niet alleen af van het geluidsniveau en de toonhoog-

te/golffrequentie, maar ook van de aanwezigheid van stoorgeluiden (ruis), de akoestiek 

van de ruimte (galm), de richting van het spraaksignaal en de positie/richting van de 

luisteraar (luisteren met één of twee oren). De resulterende geluidcondities worden uit-

gedrukt in de STI (zie tabel 5.1). Gebruikelijke beschermingswaarden voor geluidhinder 

zijn 95% en 99% spraakverstaanbaarheid. Als ondergrens voor mondelinge communica-

tie geldt 50% spraakverstaanbaarheid. Voor de (grote) groep met ouderdomsdoofheid 

geldt echter een STI: 0,55 als ondergrens. 

                                                      

47
 Hubertustunnel. 
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STI Spraakverstaanbaarheid 

<0,4 Slecht 

0,4-0,6 Matig 

0,6-0,8 Goed 

0,8-1,0 Uitstekend  

Tabel 1: Schaalindeling van de Sound Transmission Index48 

De eisen voor spraakverstaanbaarheid en de wijze van meten van de STI-waarden49 van 

RWS-tunnels zijn recent herzien en aangescherpt50. De functionele eis is dat: “Voor 

spraakcommunicatiesystemen in verkeertunnels gemiddeld een bepaalde mate van zins-

verstaanbaarheid moet worden verkregen in uiteenlopende gebruikssituaties. Tevens 

mag het gehoor als gevolg van het weergegeven signaal geen schade ondervinden.” Er 

zijn eisen gesteld aan de intercom en de luidsprekerinstallatie, maar niet aan de onder-

linge communicatie van vluchtenden of hulpverleners. In een gewondennest is een goede 

spraakverstaanbaarheid nodig voor de communicatie met letselslachtoffers (zie tevoren). 

Een STI: 0,6 wordt als referentiewaarde voorgesteld (P80: 80% van de meetwaarden).  

 

5.6 Uitwendig medisch onderzoek 

In de ruimtelijke ordening of bouw wordt geen rekening met medische diagnostiek ge-

houden, dus daar valt geen houvast te vinden51. Toch is duidelijk dat zachte geluiden 

moeten kunnen worden waargenomen (zie figuur 5.1)52. Ook zacht ademgeruis van 22-

30 dB(A) moet kunnen worden beoordeeld53.  

In een tunnel is het niet haalbaar om medisch onderzoek met een klassieke stethoscoop 

te verrichten, maar met elektronische of ultrasone/Doppler-stethoscopen is dat in princi-

pe wel mogelijk54. Doppler-stethoscopen zijn echter duur en zeer kwetsbaar. Uit proeven 

blijkt dat ze niet praktisch bruikbaar zijn voor ambulancediensten, maar voor heliteams 

kan dat wel zinvol zijn. 

 

5.7 Samenvatting 

De geluidniveaus in de niet incidentbuis van met name kort tunnels kunnen dermate fors 

zijn dat er slechts een korte inzetduur mogelijk is en de spraakverstaanbaarheid ernstig 

wordt belemmerd. Lange tunnels geven (door de grote afstand tot de ventilatoren) bete-

                                                      

48
 De schaal van de index loopt van 0-1. 

49
 De STI-methodiek is gestandaardiseerd in IEC 60268-16. 

50
 Verhave, J.A., M.M.J. Houben en F.W.M. Geurtsen: Advies herzening ontwerpeisen en keuringscri-

teria spraakcommunicatiesystemen in verkeerstunnels, TNO-DV 2010 C105. 
51

 Wel gelden op grond van de wet geluidhinder strengere geluidsnormen voor geluidgevoelige zoals 
ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar deze hebben betrekking op rust voor de patiënten. Bovendien 
vallen b.v. huisartsenpraktijken hierbuiten.  
52

 Houtsma A.J. and I.P. Curry: Dual-mode auscultation in high-noise level environments. Poster 
presentation at AsMA annual meeting, Orlando (Fl), may 14-18, 2006. 
53

 Patel, S,B,: Auscultation of lung sounds in high noise environments using active noise reduction 
techniques. dissertation, Purdue Univ, 1995. 
54

 Klassieke stethoscopen functioneren bij geluidsdrukniveaus tot 80 dB(A), elektronische stethosco-
pen tot 95 dB(A) en ultrasone/Doppler stethoscopen zijn onafhankelijk van omgevingsgeluiden (zie 
voetnoot 21: Houtsma en Curry).  
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re en meer mogelijk heden tot het gepast inschakelen van ventilatoren. Er zijn echter 

substantiële verbeteringen mogelijk met relatief beperkte maatregelen.  

 

 Maximale inzetduur van 1u in de incidentbuis en van 1½ u in de niet incidentbuis 

bij ingeschakelde ventilatie aanhouden in de huidige omstandigheden 

 Schakelmogelijkheden creëren om alleen ventilatoren op grote afstand van het 

gewondennest in te schakelen; 

 Ventilatievermogen in de niet incidentbuis afstemmen op de minimaal benodigde 

druk om rookterugslag te voorkomen;  

 Hulpdiensten instrueren om bij tunnelincidenten direct de motor uit te zetten en 

het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren; 

 Zorg dragen voor de beschikbaarheid van elektrisch gereedschap, en te voorzien 

in voldoende netvoeding, zodat er geen aggregaten nodig zijn. 

 Een eis in de standaarduitrusting voor tunnels opnemen om een STI:06 in de niet 

incidentbuis te kunnen realiseren 

 Doppler-stethoscopen in traumaheli overwegen 
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ANNEX
55

:  GEHOORSCHADE
56

, GELUIDOVERLAST
57

, 

SPRAAKVERSTAANBAARHEID
58

 en WEGTUNNELS
59

 
 

a. Beschrijving van geluid  

De geluidsdruk (SPL: sound pressure level) wordt over het algemeen uitgedrukt in deci-

belen60. Dit is een logaritmische schaal, omdat het bereik van geluidsintensiteiten erg 

groot is, en ook het menselijk oor een breed scala van geluidsintensiteiten kan verwer-

ken. Sterk pijnlijk geluid heeft een 10 miljoen maal hogere geluidsdruk dan net hoorbaar 

geluid. Die factor tien miljoen wordt logaritmisch vereenvoudigd tot 140 dB SPL61. 

De toonhoogte van een geluid wordt bepaald door de trillingssnelheid (golffrequentie).  

De term "Hertz" (Hz) wordt gebruikt om het aantal trillingen per seconde aan te geven. 

Mensen kunnen geluiden met frequenties van ongeveer 20 - 20.000 Hz horen. 

De gevoeligheid van het menselijk oor voor geluid verschilt met de toonhoogte. Om 

hiermee rekening te houden moeten verschillende toonhoogten verschillend worden ge-

wogen. Er zijn 5 verschillende ‘weegschalen’ (A-E). De A-weging wordt  het meest ge-

bruikt, zie figuur C162 63. 

                         

 

                                                      

55
 Dit Hfd is een nadere uitwerking van een fact sheet ‘Geluid en spraakverstaanbaarheid’ die in op-

dracht van de VRU is opgesteld. 
56

 Deze tekst is in hoofdzaak ontleend aan de Gezondheidsraad: Geluid en gezondheid (1994/15) en 
de Aanbevelingen voor ventilatie in verkeerstunnels (AVV/STV 2005) . 
57

 Deze tekst is in hoofdzaak afgeleid van de USEPA Levels document 1974. Condensed version. zie 
http://www.nonoise.org/library/levels/levels.htm  
58

 Deze tekst is in hoofdzaak afgeleid van www.audiologieboek.nl (niveau 1 – 3). 
59

 Deze tekst is in hoofdzaak afgeleid van TNO-DV 2010 C105. 
60

 Formeel geldt de microPascal als geluidmaat. Deze wordt getransformeerd naar decibel door log-
transformatie ten opzichte van een referentiewaarde van 20 μPa. Deze referentiewaarde is zo geko-
zen omdat die bij 1000Hz net hoorbaar is voor iemand met een normaal gehoor. 
61

 SPL wordt toegevoegd, omdat het geluidvermogen ook in de dB wordt uitgedrukt maar in andere 
(hogere) getalswaarden resulteert. 
62

 GR: Geluid en gezondheid, advies 1994/15, p. 98 
63

 RWS maakt eveneens gebruik van de A-weging, omdat daar het meeste over bekend is, maar geeft 
daarbij aan dat de geluidniveaus op zich aanleiding geven tot een B- of zelfs C-weging (Ref: Aanbeve-
lingen ventialtie in verkeerstunnels, p. 119).  

http://www.nonoise.org/library/levels/levels.htm
http://www.audiologieboek.nl/
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b. Spraak en gehoor 

Het totale gebied van gehoormogelijkheden noemt men het 'gehoorveld'. Spraak bestrijkt 

een beperkt deel van het gehoorveld. Het gearceerde gedeelte in Fig.2 geeft aan welke 

frequenties en geluidsniveaus bij spraak een rol spelen, ook wel de spraakbanaan ge-

noemd64.  

Het centrum van de spraakbanaan ligt bij 1000 Hz en bij een niveau van 60 dB SPL. Om 

spraak duidelijk te kunnen verstaan, is het van belang een goed gehoorvermogen te 

hebben voor het hele frequentiegebied van 125 – 8,000 Hz. De klinkers hebben een 

lagere frequentie en de medeklinkers een hogere. Terwijl de klinkers het geluidsvolume 

van spraak bepalen, zijn de medeklinkers de informatiedragers65. 

                    

Fig. 2: De 'spraakbanaan'66 

c. Geluidniveaus in het dagelijks leven 

Geluid hoort bij het leven.  In tabel 1 zijn de geluidniveaus van een aantal algemeen 

voorkomende situaties gegeven. 

Activiteit Geluidsniveau dB 

Verkeer op een drukke weg op 10 m 80 tot 90 

Personenauto 60 km per uur op 20 meter 65 

Diesel vrachtwagen 50 km per uur op 20 meter 85 

Zacht gesprek op 1 m 40 

Rustige kamer 40 

Zeer rustige kamer  30 

Fluistergesprek 30 

Ritselen van bladeren 20 

Vallen bladeren, kalm ademhalen 10 

Tabel 1: Globale geluidniveaus van achtergondgeluiden 

                                                      

64 Het gaat hier om spraakklanken gemeten dicht bij de mond van de sprekende persoon. 
65 De geluidsenergie van de klinkers ligt in het  bereik van 250 – 2,000 Hz. Bij de stemhebbende 
medeklinkers (b, d, m etc.) ligt  de geluidsenergie in het bereik  van 250 – 4,000 Hz. Bij stemloze 

medeklinkers (f, s, t etc.) varieert dit nogal en ligt het het tussen de 2,000 – 8,000 Hz. 
66 Fletcher H. Speech and hearing in Communication. D van Nostrand Company, Inc., Toronto etc., 
1953.  
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d. Geluid en gezondheid 

De Gezondheidsraad  onderscheidt de volgende gezondheidseffecten van blootstelling 

aan geluid67: 

 permanent gehoorverlies 

 verschijnselen die met stress samenhangen; hypertensie, hart- en vaatziekten,  

invloed op geboortegewicht 

 psychologische effecten: hinder, invloed op het psychosociale welbevinden 

 slaapverstoring 

 beïnvloeding van het prestatievermogen. 

Hinder in de woon- en werkomgeving treedt op vanaf ±40 resp. 55 dB(A) en andere ef-

fecten, zoals gehoorschade en hart- en vaatziekten, vanaf 70 dB(A). De bijbehorende 

blootstellingduur varieert per gezondheidseffect, maar is veelal (veel) langer dan het 

verblijf in een tunnel (uitgezonderd onderhoudswerkwerkzaamheden).  

 

e. Geluidhinder 

Een substantieel deel van de Nederlandse bevolking ervaart geluidhinder, zo blijkt uit 

vragenlijstonderzoek. Dergelijke hinder heeft vooral betrekking op langdurige situaties in 

de woon-, werk- of leeromgeving en is hier minder van toepassing. Geluidhinder wordt 

echter ook wel gerelateerd aan de spraakverstaanbaarheid. Met name zijn de geluidnor-

men voor bouwen en wonen mede daaraan gerelateerd. Spraakverstaanbaarheid in een 

binnenomgeving is nagenoeg 100% bij 45 dB(A) en neemt >65 dB(A) snel af. Let wel, 

deze waarden zijn gegeven als 24u gemiddelde waarden (Leq) en zijn derhalve niet goed 

te vergelijken met de (hogere) geluidniveaus gedurende de spraak of het gesprek, die 

verder in deze fact sheet worden gebruikt.  

Tijdens een ‘normaal’ gesprek (1m afstand) worden geluidniveaus van 40-60 dB(A) ge-

meten. Bij achtergrondgeluid kan het nodig zijn de stem te verheffen. Mensen krijgen de 

neiging tot stemverheffing bij achtergrondgeluiden van 45-50 dB(A) of meer. RWS stelt 

voor nieuwe tunnels de eis dat een geluidniveau van maiximaal 55 dB[A] in het gewon-

dennest wordt gerealiseerd (behalve pal onder de ventilatoren). 

  

f. Spraakverstaanbaarheid 

Meetmethode 

Spraakverstaanbaarheid wordt gemeten als het % zinnen dat correct is verstaan. Daar-

voor worden diverse series van zinsneden met fonetisch gebalanceerde woorden ge-

bruikt68. In Nederland wordt bij het testen van het spraakverstaan in ruis bijna altijd ge-

bruik gemaakt van de ‘Plomp en Mimpen zinnen’, alle bestaande uit 8 of 9 lettergrepen. 

Er worden 10 sets van 13 zinnen gebruikt. Wanneer men de zinnen in aanwezigheid van 

een stoorgeluid steeds zwakker aanbiedt, zal het percentage van die zinnen dat wordt 

verstaan afnemen. Men kan dit weergeven in een grafiek, met verticaal uitgezet het per-

                                                      

67 GR: Geluid en gezondheid. Den Haag, advies 1994/15, p. 14. 
68 Het gemiddeld geluidsniveau van de verschillende zinnen moet gelijk zijn. De begrijpelijkheid, 
beoordeeld door een groep normaalhorenden, mag niet teveel uiteen lopen en de zinnen moeten 
gemakkelijk herhaald kunnen worden. 
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centage zinnen dat goed is verstaan en horizontaal de geluidsterkte van de zinnen. Deze 

grafiek heeft een helling van 15% per dB. Dit betekent dat in 6 dB een overgang wordt 

bereikt van volledig verstaan naar niets meer verstaan69. De grens tussen alles verstaan 

en niets meer verstaan is dus vrij scherp. De spreiding in herhaalde bepalingen is even-

eens klein en bedraagt 1.6 dB.  

 

Ruis 

Achtergrondruis beperkt de spraakverstaanbaarheid. Dit wordt bepaald met de ‘signaal-

ruis verhouding’ (S/N)70. Bedraagt ‘S’ b.v. 60 dB SPL en ‘N’ 50 dB SPL, dan bedraagt de 

S/N +10 dB. De grenswaarde waarbij 50% van de zinnen wordt verstaan, wordt de 

‘spraak-in-ruis drempel’ (‘Speech Reception Threshold’ - SRT)  genoemd. Voor normaal-

horenden ligt deze drempel (SRT) bij een S/N van –10.5 dB bij gebruik van beide oren, 

en van –5.5 dB bij monaurale aanbieding71. In elk van deze gevallen is de spraak dus 

zwakker dan de ruis en toch verstaanbaar. 

 

Galm 

Galm in een ruimte verstoort de verstaanbaarheid van spraak. De ‘mate van galm’ wordt 

bepaald met de nagalmtijd (T). Naarmate de nagalmtijd langer duurt, worden zinnen 

minder goed verstaan. Wanneer men bij een T van b.v. 2,3 sec. luistert met beide oren 

en wanneer de zinnen en het stoorgeluid (spraakruis) uit dezelfde richting komen be-

draagt de SRT +5.5 dB. Bij deze galm is het richtingvoordeel slechts 1 á 2 dB72. 

 

Spraak Transmissie Index 

De SRT en T geven drempelwaarden, maar de Spraak Transmissie Index (STI) is een 

kwaliteitsindicator die over ‘de hele linie’ geldt 73. De index geeft aan in hoeverre de ‘pie-

ken en dalen’ die bij het spreken optreden (modulaties) worden afgevlakt. De index heeft 

een waarde tussen 0 en 1. Een waarde 1 betekent dat de spraak totaal ongestoord wordt 

overgedragen en de waarde 0 houdt in dat de modulaties in het spraaksignaal maximaal 

zijn afgevlakt. De STI is oorspronkelijk ontwikkeld voor het testen van communicatiesys-

temen. De STI blijkt een robuuste maatstaf te zijn die min of meer onafhankelijk is van 

de akoestiek in een ruimte (zie Fig. 5)74 75.Een voorspelling van het spraakverstaan, 

wanneer een STI gemeten is, heeft een spreiding van ± 6%.  

                                                      

69 De decibel heeft een logaritmische schaal. Wanneer twee even sterke geluidsbronnen samen 
worden gevoegd, verdubbeld het geluidsdrukniveu niet maar neemt met 3 dB toe. 
70 Dit is de verhouding van de geluidsniveaus van spraak en stoorgeluid, ter plaatse van de luiste-
raar en uitgedrukt in dB. 
71 In een ruimte zonder galm, en wanneer het stoorgeluid (spraakruis) uit dezelfde richting komt 

als de spraak (zinnen). 
72 De verbetering die optreedt in een ruimte, bij aanwezigheid van stoorgeluid, wanneer men luis-
tert met twee oren, vooral wanneer er verschil in richting is tussen spraak en stoorgeluid, heet het 
‘cocktail party effect’. Het voordeel dat het horen met de twee oren in dit geval oplevert ontstaat 
door de wijze waarop de gecodeerde signalen van de twee oren in de hogere centra van het audi-
tieve systeem worden verwerkt. Het betreft niet een vorm van richtinghoren. 
73 De relatie tussen de S/N en de T met de STI is vrij complex, omdat de S/N en de T mede afhan-

kelijk zijn van de toonhoogte (frequentie). Deze relaties worden hier niet behandeld. 
74 Houtgast T, Steeneken HJM, Plomp R. Predicting Speech Intelligibility in Rooms from the Modula-
tion Transfer Function. I. General Room Acoustics. Acustica 1980;46:60- 72. 
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Voor het verstaan van zinnen hoeft de overdracht niet optimaal te zijn en dus de STI niet 

de waarde 1 te hebben om een goede verstaanbaarheid te bereiken. Voor normaalhoren-

den geldt een grenswaarde van 0.3576.  

 

Figuur 3. De relatie tussen spraakverstaan en de STI in verschillenden akoestische om-

standigheden. Figuur ontleend aan Houtgast en Steeneken, 1985 

De STI-metingen zijn uitgevoerd met normaalhorende luisteraars. Het STI-concept is 

echter ook van toepassing op ouderen en ouderdomsdoofheid77. Met het toenemen van 

de leeftijd (meer presbyacusis) is een hogere STI waarde vereist78. Voor mensen met 

ouderdomsdoofheid (presbyacusis) wordt een gemiddelde STI van 0.55 aangehouden als 

grenswaarde. Hierbij wordt 50% van de zinnen verstaan. 

 

g. Wegtunnels en geluid 

Akoestiek 

De tunnelakoestiek (hard, zacht) is met name afhankelijk van de aan- of afwezigheid van 

een geluidabsorberende laag aan het plafond. Een dergelijke laag is aanwezig in de Bot-

lektunnel en afwezig in de Benelux-, Thomassen- en Noordtunnel. Gegevens voor de 

overige tunnels in de regio zijn niet beschikbaar.  

Wegverkeer 

Wegverkeer kan in ‘harde’ tunnels bij een snelheid van 100km/u een geluidniveau tot 

100dB(A) veroorzaken (zie figuur 4)79. Voor ‘zachte’ tunnels geldt gemiddeld een 5dB 

lager niveau. 

                                                                                                                                                                      

75 Houtgast T, Steeneken HJM. A review of the MTF concept in room acoustics and its use for esti-

mating speech intelligibility in auditoria. J Acoust Soc Am 1985;77:1069-1077. 
76 Deze waarde komt overeen met een monaurale S/N van – 5.5 dB. 
77 Duquesnoy AJ, Plomp R. Effect of Reverberation and Noise on the Intelligibility of Sentences in 
Cases of Presbyacusis. J Acoust Soc Am 1980;68:537-544. 
78 Duquesnoy AJ.Speech intelligibility of the hearing impaired. Proefschrift Vrije Universiteit Am-

sterdam, 1982.  
79

 De waarden in de figuur zijn gemiddelden voor de drie onderzochte ‘harde’ tunnels. In de Benelux-
tunnel zijn alleen de D en E-buis onderzocht. 

STI 
Spraak 

verstaanbaarheid 

< 0,4 Slecht 

0,4 - 0,6 Matig 

0,6 - 0,8 Goed 

0,8 - 1,0 Uitstekend 
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Figuur 4: Geluidniveaus in dB(A) door verkeer in enkele ‘harde’ tunnel80 bij verschillende 

snelheden81 

Ventilatoren  

Een tunnelventilator (met geluiddempers) levert een geluidsvermogen van ca. 92-95 

dB(A). Een cluster van 2 ventilatoren geeft in totaal 3 dB(A) extra geluidvermogen, ofte-

wel: 94 dB(A) + 94 dB(A) = 97 dB(A). In omkeerrichting (in de niet incidentbuis) produ-

ceert een ventilator wat meer geluid (enkele dB’s), maar daar staat tegenover dat slechts 

een deel van de ventilatoren aanstaat. De geluidsdruk verschilt uiteraard per tunnel, af-

hankelijk van breedte en hoogte van de tunnel en dergelijke. RWS82  stelt een geluids-

drukniveau van 87 dB(A) als richtwaarde, maar staat plaatselijk een maximum van 90 

dB(A) toe (grenswaarde)83. In de praktijk worden ook wel hogere waarden berekend, zie 

tabel 2. Onderaan de tabel is het referentie ventilatorlawaaispectrum gegeven. Het ge-

luidniveau neemt af met de afstand, maar is op 300m afstand nog steeds boven de 80 

dB(A) (zie figuur 5).  

                                                      

80
 De tunnelakoestiek is met name afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een geluidabsorberen-

de laag aan het plafond. Een dergelijke laag is aanwezig in de Botlektunnel, en afwezig in de Benelux, 
Thomassen en Noordtunnels. Gegevens voor de overige tunnels in de regio zijn niet beschikbaar. De 
waarden in de figuur zijn gemiddelden voor de drie onderzochte ‘harde’ tunnels. Voor ‘zachte’ tunnels 
geldt gemiddeld een 5dB lager niveau. 
81

 TNO-DV 2010 C105 “Advies herziening ontwerpeisen en keuringscriteria spraakcommunicatiesys-
temen in verkeerstunnels” 
82 STV: Ventilatie, Hfd 12, p. 12-3. In: VRC v1.1, RWS, 2009. 
83 Gespecificeerd als 80:20-regel. 
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Tabel 2: Gemiddelde ventilatorlawaainiveaus per octaafband in dB(A) voor recentelijk 

(periode 2008-2009) gemeten verkeerstunnels84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Relatie tussen geluidniveau en afstand tot ventilatoren85 

 

                                                      

84
 TNO-DV 2010 C105, p. 18 

85 Overgenomen van presentatie van F. de Roo aan CTV, apr 2011.  
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h. Geluid en zelfredding 

De situaties waarbij tunnelgebruikers te voet uit de tunnel of tunnelbuis moeten vluchten 

zijn ook de situaties waarbij de ventilatoren86 zo spoedig mogelijk moeten worden aange-

zet. Ventilatoren zijn – zoals gezegd - de sterkste geluidsbron in tunnels. De luidspreker-

installaties in tunnels87 zijn dan ook afgestemd op het geluidniveau van de ventilatoren.  

Luidsprekersystemen dienen volgens de RWS-richtlijnen (VRC) in staat te zijn personen 

toe te spreken terwijl verkeer langsrijdt met ingeschakelde ventilatie. De prestatie eisen 

van RWS zijn zowel uitgedrukt in geluidsdrukniveaus als in  STI-waarden:  

 Voor luidsprekerinstallaties in tunnelbuizen streeft RWS naar een geluids-

drukniveau van 100 dB(A)88, en is het max. geluidsniveau gesteld op een geluids-

niveau van 105 dB(A)89. Bij geluidsdrukniveaus < 90 dB(A) is onderlinge spraak 

tussen personen op een afstand van 0,5 meter volgens RWS nog mogelijk90. 

 RWS streeft naar een matige zinsverstaanbaarheid (80%) van zowel de luidspre-

kers als de noodtelefoon voor mensen met een ‘normaal’ gehoor (STI: 0,45-0.50, 

zie tabel), maar dat wordt (nog) niet overal gehaald. Voor de inter-

com/noodtelefoons in de hulpposten hield RWS tot voor kort de strenge internati-

onale (IEC) norm aan van een STI van 0,691. Deze is echter niet haalbaar geble-

ken92. Consequentie is wel dat personen met ouderdomsdoofheid niet effectief ge-

bruik kunnen maken van de noodtelefoon. 

 

 

 

  

                                                      

86 Ventilatoren zijn verplicht in tunnels van > 500m.  
87 Bewaking en bediening van een tunnel, waaronder via een luidsprekerinstallatie, is verplicht in 
tunnels > 500m. Ook is een intercom 
88 Bij geheel uitgestuurde volumeregeling en op de voor meetproeven bepaalde luisterpositie. 
89 Bij nog hogere geluidsdrukniveaus schrikken mensen van het geluid en kan gehoorschade optre-
den. 
90 Mede afhankelijk van de signaal/ruis-verhouding. 
91 Spreekafstand is gedefinieerd als 100mm voor de handset en 250mm voor het handsfree toestel 
(VRC 2009, p. 13-2). Aanvullend is van belang dat de hulpkast tegen de rijrichting in opengaat, ter 

afscherming van de ventilatiewind (VRC 2009, p. 17-1).  
92

 TNO-DV 2010 C014, p. 36. 

3 
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6. Ventilatieontwerp voor wegtunnels 

6.1 Algemeen 

Ventilatie heeft tot doel gassen, rook en warmte uit de tunnel te verdrijven bij filevor-

ming, brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen. De ventilatie moet de tunnelgebrui-

kers bij brand en ongevallen  met gevaarlijke stoffen vluchtmogelijkheden bieden. Dit 

kan in korte tunnels soms met natuurlijke ventilatie, maar moet in langere tunnels met 

mechanische ventilatie. Mechanische ventilatie is wettelijk vereist voor tunnels >500m 

(BB2003, art 2.186 voor nieuwbouw en art 2.189 voor bestaande bouw). In Nederlandse 

tunnels – met éénrichtingsverkeer – wordt over het algemeen langsventilatie toegepast 

(Veiligheidsrichtlijnen deel C, RWS 2009). Voor het ontwerpen van ventilatiesystemen 

zijn de eisen uit het handboek ‘Aanbevelingen ventilatie van verkeerstunnels’ (RWS/STV 

2005) bindend voor RWS. Daar worden ventilatiesnelheden van 1,8m/s (voor branden 

van 50MW) tot ventilatiesnelheden van 2,5 m/sec (voor 200MW branden) gegeven. De 

ontwerpsnelheden voor lege tunnelbuizen zijn ± 4-8 m/s. 

Tot 2005 werd de behoefte aan ventilatoren deterministisch bepaald. Ventilatoren wer-

den verspreid over de tunnel om de paar honderd meter opgehangen, op individuele ba-

sis of per twee ventilatoren. Latere eisen aan de kans op systeemfalen (VRC 2006) heb-

ben geleid tot een ander – probabilistisch – ontwerp met alle ventilatoren geclusterd in 

één of twee groepen nabij de tunnelingang. Er bestaat kritiek op het nieuwe ontwerp, 

omdat dit alleen gebaseerd is op de faalkans93, terwijl er ook andere criteria van belang 

zijn. De beoordelingscriteria voor een ventilatieontwerp worden in dit Hfd besproken voor 

langsventilatie. De bespreking blijft beperkt tot het gebruik van ventilatie bij brand94, 

met accent op de GHOR-aspecten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 195: Voorbeelden van een deterministische resp. een probabilistisch ventilatie-

ontwerp. 

6.2 Huidig ventilatieregime 

RWS geeft de volgende doelen voor ventilatie van de verkeersbuis: 

                                                      

93 Ook zijn eisen gesteld aan het onderhoud en de duurzaamheid, maar die zijn niet kritisch in dit 
verband en worden hier niet beschouwd.  
94 De ventilatie wordt aangezet bij luchtverontreiniging, brand en ongevallen met gevaarlijke stof-
fen (OGS). Over het algemeen is brand bepalend voor het benodigde ventilatievermogen. De venti-
latiebehoefte bij brand is (veel) hoger dan bij OGS, omdat bij brand tevens de uitzetting van lucht 

een rol speelt.  Luchtverontreiniging is bepalend voor het ventilatievermogen bij lange tunnels, 
aldus het VRC. Een lengtecriterium wordt niet gegeven, maar is volgens andere bronnen >2400m.  
95 Overgenomen van presentatie van F. de Roo aan CTV, apr 2011.  
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 Het beperken van de concentraties verkeersemissie, zowel binnen de tunnel als in 

de directe nabijheid van de tunnel. 

 Het beheersen van de beweging van rook, gassen en dampen die vrijkomen bij 

een calamiteit (brand, gevaarlijke stoffen e.d.) 

 Het afvoeren van warmte bij brand. 

 Het zorgen voor de noodzakelijke luchtverversing in onderhoudsbedrijf. 

Deze eisen zijn praktisch vertaald naar prestaties (Aanbeveling ventilatie verkeerstunnels, AVV 

2005), betrouwbaarheid en faalkans van ventilatoren en het ventilatiesysteem (VRC 2006), alsmede 

naar spraakverstaanbaarheidseisen (zie Hfd 5). 

Het huidige ventilatieregime van RWS voorziet in voldoende ventilatiesnelheid voor de 

beheersing van het incident bij het maatgevend scenario, maar ventileert daarmee bij 

>90% van de branden te hard, met allerlei neveneffecten tot gevolg. Bovendien ont-

breekt het aan een totaalconcept waarbij vanuit het geheel van doelstellingen naar een 

ontwerp is toegewerkt. Er wordt in hoofdzaak naar het ventilatievermogen in de incident-

buis gekeken, terwijl er ook andere ontwerpparameter van belang zijn (zie tabel 6.1). 

Onderwerp Toelichting 

Ventilatievermogen Ventilatoren worden automatisch ingeschakeld op de maximum 

stand. Dit produceert meer geluid, tocht en koude dan nodig is. 

Omkeerbaarheid Er is niet voorzien in omkeerbare ventilatoren in het VRC. In de 

nieuwe standaard van 2011 wordt daar wel in voorzien, maar is 

niet gedefinieerd tot in welke mate dat moet worden gereali-

seerd In de meeste oudere tunnels is die mogelijkheid er in ieder 

geval niet. 

Indien de ventilatie niet kan worden omgekeerd, kan de niet 

incidentbuis niet veilig worden betreden, en kan de incidentbuis 

voorbij het incident niet worden betreden (door de brandweer 

om naar overlevenden te zoeken). 

Turbulentie Er worden injectieventilatoren gebruikt die de initiële stratificatie 

van de rooklaag tenietdoen. Bij het deterministisch ontwerp is 

dat nog oplosbaar door de inschakelvolgorde aan te passen96, 

maar bij het probabilistische ontwerp is dat onmogelijk. 

Schakelmogelijkheden In de meeste tunnels kunnen ventilatoren alleen ‘aan’ of ‘uit’97. 

Het vermogen wordt zo nodig verminderd door een cluster venti-

latoren uit te zetten. De omvang van het cluster bepaalt dus de 

schakelmogelijkheden. Bij een probabilistisch ontwerp zijn er 

doorgaans slechts twee clusters, met  onnodig veel geluid tot 

gevolg. Bij een deterministisch ontwerp zijn er meer schakelmo-

gelijkheden door de verdeling van een groter aantal kleine clust-

ters over de lengte van de tunnelbuis.  

Betrouwbaarheid Van de korte tunnels met een deterministisch ontwerp is niet 

bekend of wordt voldaan aan de probabilistische betrouwbaar-

heidseisen. Bij lange tunnels is een deterministisch ontwerp juist 

relatief gunstig (zie annex). 

                                                      

96 Als men start met de ventilatoren aan de tunneluitgang in plaats van aan de ingang, kan een 
push-pullsysteem van ventilatie worden opgezet. 
97 De geluiddruk neemt boven een bepaalde grens exponentieel toe met het toerental. 
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Drukverdeling Bij het ventilatieontwerp wordt geen rekening gehouden met de 

overdruk en drukverhoudingen in de vluchtwegen. Bij ingescha-

kelde ventilatie worden de vluchtdeuren in de sponning gedrukt, 

wat ze lastig te openen maakt (de eis van 100N wordt niet ge-

haald, zie annex). Dit gold al voor het deterministisch ontwerp, 

en wordt nog verergerd door het probabilistisch ontwerp.   

Tabel 1: Problemen met de gebruikelijke ontwerpen van langsventilatie 

6.3 Alternatieve benadering 

Hier wordt een iets andere insteek gekozen. Er wordt alleen ingegaan op incidentsituaties 

en er wordt onderscheid gemaakt tussen doelen voor zelfredding en incidentbestrij-

ding/hulpverlening:  

 Primair doel is de veiligheid van de vluchtweg te bevorderen zonder vluchtbeper-

kingen of vluchthinder te creëren;  

 Secundair doel is om de leefbaarheidcondities (blootstelling aan rook en warmte) 

zo lang mogelijk in stand te houden zonder andere nadelige blootstellingen te cre-

ëren; 

 Tertiair doel is een veilig optreden van de hulpdiensten te bevorderen zonder de 

werkcondities te beperken.  

Het ventilatieontwerp wordt nadrukkelijk als een optimalisatievraagstuk gezien, waarbij 

de voordelen moeten worden gemaximaliseerd en de nadelen geminimaliseerd (zie ver-

der). Daarbij wordt mede aandacht gevraagd voor de mogelijkheden tot automatisering om de kans 

op menselijk falen te minimaliseren (zie b.v. Heslinga)
98

  

Zelfredding 

Met name bij zelfredding doet zich een spanningsveld voor tussen standaardisatie en 

maatwerk. Zeker in de eerste stressvolle momenten moet een operator kunnen terugval-

len op routinehandelingen, maar juist ook in die eerste minuten is het van belang om de 

stratificatie te behouden om tunnelgebruikers de beste vluchtmogelijkheden te bieden. 

Ook in tweede instantie doet zich een spanningsveld voor. Enerzijds hebben tunnelge-

bruikers er baat bij dat rook en hitte zoveel mogelijk worden verdund door zo hard mo-

gelijk te ventileren. Anderzijds schiet dit zijn doel voorbij als de vluchtdeuren niet meer 

goed te openen zijn, en mensen als gevolg daarvan een andere vluchtweg kiezen. Con-

clusies zijn: 

 Het probabilistisch ontwerp biedt de beste oplossingsmogelijkheden in korte tun-

nels (<1000m) en het deterministisch ontwerp in langere tunnels (>1000m).  

 Door de ventilatoren van een deterministisch ontwerp automatisch ‘van het eind 

naar het begin van de tunnelbuis in te schakelen wordt de stratificatie zo lang 

mogelijk behouden, terwijl toch het benodigde debiet wordt gerealiseerd. In hoe-

verre daarmee ook back layering wordt voorkomen, behoeft nader onderzoek  

                                                      

98 Volgens Gerben Heslinga (Analysis of human reliability on performing a specific action; Man-
Machine Systems Group, Laboratory for Measurement and Control, TUD, October 1984) ligt de kans 

op falen van de mens bij knowledge based handelen tussen de 1:10 en 1: 3 ligt. Dat geldt zeker 
voor een operator/wegverkeersleider - maar mogelijk ook voor een bevelvoerder - omdat de con-

sequenties van ventilatiekeuzen niet goed zijn te overzien, door interacties en vertragingen, zoals 
een reactie tijd van enkele minuten van de ventilatoren en van de aanwezige impuls in de luchtko-
lom in de tunnelbuis etc. 
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 Het ventilatievermogen valt aan te passen aan de behoefte door de winddruk op 

de tunneluitgang en de windrichting in de incidentbuis te meten met anemome-

ters. 

 De openingskracht van vluchtdeuren is kritisch. Alleen door de veerdruk nauwkeu-

rig af te stellen en nauwgezet onderhoud te plegen zijn de eisen voor ontgrendel- 

en openingskrachten te behalen bij schuifdeuren. Voor draaideuren zijn de eisen 

onhaalbaar99. 

Leefbaarheid 

Letselslachtoffers in de incidentbuis zijn het meeste gebaat bij zo min mogelijk back laye-

ring en een zo groot mogelijke verdunning van rook en hitte, oftewel bij een maximaal 

ventilatievermogen. Voor letselslachtoffers in een gewondennest in de niet incidentbuis 

ligt dit net andersom. Zij zijn gebaat bij een zo laag mogelijke ventilatiewind en een zo 

laag mogelijk geluidniveau. Randvoorwaarde is uiteraard wel dat er geen rookterugslag 

naar de niet incidentbuis plaatsvindt. Conclusies zijn: 

 Een maximaal ventilatievermogen in de incidentbuis verlaagt weliswaar de tijd 

van ongehinderd vluchten (zie boven), maar verhoogt de tijd dat vluchten on-

danks hinder mogelijk blijft; 

 Het deterministisch ontwerp biedt de beste mogelijkheden om een gewondennest 

in de niet incidentbuis te ‘ontzien’ door alleen verafgelegen ventilatoren te gebrui-

ken  

Hulpdiensten 

De brandweer wil de ventilatie in de incidentbuis kunnen omkeren, om achtergebleven 

slachtoffers voorbij het incident alsnog te kunnen redden. De hulpdiensten in het alge-

meen en de GHOR in het bijzonder willen het ventilatievermogen kunnen minimaliseren 

om de spraakverstaanbaarheid tijdens de hulpverlening te kunnen verhogen. Al met al 

zijn in tweede instantie – in de hulpverleningsfase – vooral ‘speelmogelijkheden’ van be-

lang. Conclusies zijn: 

 Een omkeerbaar en verstelbaar ventilatievermogen heeft de voorkeur. 

 Er zijn meet- en beeldvormingmogelijkheden gewenst, om de uitwerking van aan-

passingen in het ventilatieregime real time te kunnen volgen. 

 Het deterministisch ontwerp biedt de beste mogelijkheden om het ventilatieregi-

me aan te passen  

Synthese 

De functionaliteit van het ventilatieregime kan substantieel worden verbeterd met be-

houd van de kritische parameters van luchtstroming. Het tunnelventilatieregime moet 

gerelateerd worden aan de omvang en de locatie van de brand, alsmede aan de weers-

omstandigheden. Daarbij is specifieke aandacht nodig voor de human factor en de onder-

linge samenhang van de ventilatie in de verschillende buizen: 

 Fase 1: Na detectie wordt de calamiteitenknop ingedrukt, waarmee een ventila-

tieregime wordt ingesteld dat in alle situaties effectief is. 

 Fase 2a: In de zelfreddingsfase wordt het ventilatieregime aangepast aan de lo-

catie van de brand om de stratificatie benedenstrooms in stand te houden en de 

verstaanbaarheid bovenstrooms te optimaliseren. 

                                                      

99 F. de Roo, presentatie aan CTV, april 2011. 
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 Fase 2b In de niet incidentbuis wordt  het ventilatieregime afgestemd op de aan-

wezigheid van mensen, de locatie van het gewondennest en externe omstandig-

heden zoals weersomstandigheden. 

 

6.4 Samenvatting 

Ventilatie moet vanuit de systeemfunctionaliteit worden benaderd. De beoogde functio-

naliteit c.q. het beoogde ventilatievermogen verschilt per incidentfase: opstart, zelfred-

dingsfase, hulpverleningsfase. Automatisering is gewenst om de beoogde functionaliteit 

te realiseren. Het geoptimaliseerde ventilatieontwerp moet voldoen aan de volgende ei-

sen: 

 De kritische bovenstroomse stromingsnelheid ter plaatse van het incident ten tijde 

van de maatgevende brand (2,5m/s bij een brand van 200MW) behalen.  

 Aerodynamische kortsluiting voorkomen.  

 Integraal rekening houden met drukegalisatie tussen de incidentbuis en niet-

incidentbuis. 

 Een luchtstroming leveren die afgestemd is op de incidentomvang binnen de bepaalde 

faalkans. 

Voordelen zijn dat er: 

 minder geluid worden geproduceerd, waardoor;  

o effectief toespreken van de weggebruikers beter mogelijk is; 

o effectiever kan gebruik van communicatiemiddelen (C2000, GSM) mogelijk 

zal zijn; 

o Hulpverleners onderling beter kunnen communiceren dmv spraak. 

 in de meeste gevallen een lagere luchtsnelheid word gerealiseerd in de incident-

buis; 

 geen aerodynamische kortsluiting plaats vindt naar de niet-incidentbuis; 

 in de niet incidentbuis een luchtstroming ontstaat:  

o die in interactie met de hulpverleners wordt bepaald; 

o die de negatieve Invloed op de gewonden en hulpverleners minimaliseert. 

 



60 

 

ANNEX: VENTILATIEVERMOGEN, FAALKANS EN DRUKVERDELING 

Ventilatie is één van de primaire functies van het tunnelsysteem. Bij een brand zal de 

rook ten gevolge van diverse fysische effecten tegen de ventilatierichting in naar het in-

gangsportaal kruipen, dit verschijnsel staat bekend als terugstroming of back-layering1. 

Het gevaar van backlayering is dat bovenstrooms (vóór het ongeval/brand) warmtestra-

ling optreedt, het zicht wordt beperkt en de omgeving wordt vervuild met rookgassen en 

daarmee de leefbaarheid zeer snel afneemt. Een voorbeeld van backlayering is gegeven 

in figuur 1 en foto 1. 

                            

Figuur 1 Backlayering i.r.t. de ventilatiesnelheid 

Ventilatievermogen 

De mate van backlayering wordt bepaald door de hoeveelheid luchtstroming voor het 

incident. Tijdens een vrachtwagenladingbrand kan tot 300m3 rook per seconde vrijko-

men. De temperatuur stijgt bij een plasbrand binnen 2 minuten tot 1350°C. Totaal kan er 

bij een vrachtwagenladingbrand conform de RWS-curve in 2 uur ongeveer 581 GJoule 

energie vrijkomen1. Een personenwagen levert volgens UPTUN bij een maximaal brand-

vermogen van 8MW ongeveer 12 GJoule. 

 

                       

Foto 1: Backlayering van rook bij tunnelbrand 
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In de Veiligheidsrichtlijnen deel C – basismaatregelen (VRC)1 opgesteld door het RWS-DI 

Steunpunt Tunnelveiligheid {STV), worden een bepaald ventilatiedebiet en -snelheid 

voorgeschreven. Dit zijn kritische waarden vastgesteld tijdens wetenschappelijk onder-

zoek en direct gerelateerd aan het bepaald brandvermogen (Tabel 1). Uitgangspunt is 

dat bij de kritische waarde de backlayering tot een acceptabel niveau wordt beperkt. Uit 

praktijkproeven van UPTUN (zie tabel 2) is gebleken dat deze kritische snelheid rond de 

2,5m/s ligt. In de ontwerpfase van het tunnelsysteem moet worden aangetoond dat de 

configuratie van het tunnelventilatiesysteem zal voldoen aan deze kengetallen. Conse-

quentie is wel dat in >90% van de branden te hard wordt geventileerd. Nu zou dat op 

zich niet zo erg zijn, als er zich geen neveneffecten en beperkingen zouden voordoen. 

Het ontbreekt vooralsnog aan een totaalconcept, zowel bij de oude deterministische be-

nadering als bij de nieuwe probabilistische benadering. 

 

  Brandvermogen Minimale  
luchtsnelheid  

P(f) Kans op 
Syste em falen 

20 MW 1,8 m/s 1 x 10-3 

50 MW 2,25 m/s 5 x 10-3 

100 MW 2,5 m/s 15 x 10-3 

200 MW 2,5 m/s 50 x 10-3 

Tabel 1: Relatie tussen brandvermogen, ventilatiesnelheid en acceptabele faalkans voor 

tunnels met een hydraulische doorsnede van 60-80m2. 

 

 

Figuur 2 Kritische luchtsnelheid bovenstrooms ter voorkoming van backlayering cf UPTUN 

brandproeven in Runehammer 

Faalkans 

Het ventilatiesysteem is in veruit de meeste Nederlandse wegtunnels opgebouwd uit een 

aantal unidirectionele (éénrichting) straalventilatoren in het ingangsportaal aangevuld 

met een aantal bidirectionele tunnelventilatoren in de tunnelbuis. Tunnelventilatoren 

hangen in uitsparingen aan het tunneldak of zijn gemonteerd aan de tunnelwand. Geba-

seerd op de lagere faalkans wordt tegenwoordig gekozen om de tunnelventilatoren rela-

tief dicht bij het ingangsportaal te plaatsen. Gemotiveerd door faalkansberekeningen 

worden soms geheel geen tunnelventilatoren meer toegepast. 

Lage tunnels vereisen ventilatoren met een kleinere diameter. Voor het benodigde debiet 

zijn er dan dus meer nodig. De tunnelventilatoren worden veelal geplaatst in meerdere 
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groepen, clusters. Oudere tunnels zijn vaak voorzien van globaal één ventilator per 100 

meter, gemonteerd aan de tunnelwand. Deze configuratie werkt bij grote branden in kor-

te tunnels niet positief uit op de faalkans. Ventilatoren in de directe nabijheid van de 

brand zullen falen door de brandlast. Voorbij de brand  zullen ze relatief slecht presteren 

door het verlaagde rendement ten gevolge van de hete, dus lichtere, luchtkolom. Voor 

langere tunnels daarentegen biedt dit concept grote voordelen. Door de lengte van de 

tunnel koelt de lucht voldoende af, waardoor de ventilatoren niet per definitie falen en 

het rendementsverlies minder groot is. Het voordeel van een dergelijke configuratie  is 

dat door de wijze van voeden en besturen het mogelijk is om op alternatieve plaatsen in 

de tunnel ventilatoren in- of uit te schakelen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de 

vereiste  faalkans. Ook is de kans op integraal falen kleiner. 

 

Turbulentie en drukverdeling 

De belangrijkste wijze om zelfredzaamheid te borgen is het bieden van een veilige en 

goed toegankelijke vluchtweg. Hiertoe moet de vluchtweg beschikbaar zijn en rookvrij 

worden gehouden. Een gangbaar concept  hiertoe is het onder geringe overdruk zetten 

en houden van alle delen van de vluchtweg die binnen de civiele constructie van de ver-

keerstunnel vallen uitgezonderd de tunnelbuizen zelf. Clustering van veel injectieventila-

toren in het ingangsportaal veroorzaakt per definitie een turbulente luchtstroom en een 

onevenwichtige drukverdeling over de lengte van de tunnelbuis en met het MTK. In het 

begin van de buis is de druk in de tunnelbuis relatief hoog en valt de vluchtdeur moeilijk 

te openen. Aan het eind van de tunnelbuis is de druk relatief laag en valt lastig te garan-

deren dat er geen rook in de veilige ruimte doordringt (zie figuur 3).  Als de ventilatoren 

over de tunnel worden verdeeld en de ventilatoren eerst benedenstrooms worden inge-

schakeld, ontstaat een meer laminaire stroming en wordt de stratificatie beter in stand 

gehouden. Bovendien is bij een gespreid ontwerp is de drukverdeling op de vluchtwegen 

ook meer gelijk verdeeld. Ook valt aerodynamische kortsluiting over de tunnelportalen 

gemakkelijker te voorkomen (rookterugslag). 

 

 

Figuur 3 Metingen van de benodigde kracht voor het ontgrendelen en openen van vluchtdeuren 
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