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Samenvatting

De Programmacommissie (PrC) Beleving en Veiligheid van het Centrum Onder-
grondsBouwen (COB) heeft als taak het initiëren en programmeren van onder-
zoeksinspanningen op basis van beoordeling van projectvoorstellen op hun bijdra-
ge aan de doelen van de Pre. Met het oog op deze taak heeft de PrC een project
geïnitieerd om de begrippen beleving en veiligheid nader te preciseren en om na te
gaan welke kennis reeds beschikbaar is, welke kennis ontbreekt en hoe dezekea»
nisgebieden samenhangen.

1.'1") het onderzoek is naar voren gekomen dat het thema Beleving en Veiligheid kan
worden onderverdeeld in twee deelgebieden, namelijk OptimaHsatievan Yeili~-
heid en Inzicht in Beleving. Voor hel deelgebied Inzicht in Beleving geldt dat met
betrekicing tot beleving, veiligheidsgevoelensóciale veiligheid het met name nog
aan iniicht in de heïnvloedendefaetorenontbreekt. Ten aanzien van fysieke vei-
ligheid geldt dat er wel meer bekend is overde hierbij van belangzijnde fenomenen
en dat de aandacht vooral gericht moet zijn op Optimalisatie van veiligheid.

Met betrèkking tot optimalisatie van veiligheid kan de kennisbehoefte als volgt
kort worden samengevat:
- nader onderzoek om knelpunten in re~elgevins ,te identificeren en helder te

maken; . ..... %

richtlijnen voor de uit te voerenveiligbeidsstudit;.~;
betere-medellen voor het inschatten van de ontwikkeling en de gevolgen van .
qraJ;ld-,en,,~p~~i$!.§Ç..• rio];
meer kennis over het effect van versehiäeade maatregelen inhettunnçlont-

r '. '. '. -...• '.
werp of in het in de tunnel· toegestane materieel op de ontwikkeling van de
scenario' s,

eanzsen van beleving van veiligheid is te concluderen
synoniem is met sociale veiligheid. Beleving van instortingsgevaar en

beleving van brandveilighdd komt (vrijwel) nergens in de·1itenituurexplidefvoor.
De kennisbehoefte binnen dit deelgebied kan als volgt worden samengevat:
- empirisch onderzoek naar de
- een omvangrijk en

Een
dit beantweerd zou moeten worden is, in hoeverre ofiliët:grondlrenJim!tes
anders beleefd worden dan bovengrondse.

- voor de ontwerpfase is behoefte aan waarden, normen en eisen
- meer kennis over men.o.riGntitie van mensen in ondergrondse omgevingen

kan faciliteren.
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1. Inleiding

De Programmacormnissie (1'rC) Beleving en van het Centrum Onder-
gronds Bouwen(COB) heeft als taak het initiëren)enprogrammeren van onder-
zoeksinspanningen op basis van beoordeling van projectvoorstellen op hun hij dra-
geaanded~lenvandePre:'iYeryolgensheeft dePrC de taak om periodiek de
resultaten v~4el()pende()ndel"ZOe~pt'()jecten te beoordelen door ze toetsen aan
hun bijdrage a<lrl..de reali§~~eY~4ed()elen van hetPrC.

In debijeenkoIn$ten 'lau 14septernb~r,:zen 30 november 1999 van de PrC Bele-
ving en Veiligheid is -geletopdedoorde Pre te programmeren toekomstige on-
dt~rn~irtt)eJlhet .•~ennisd{)mtinJ3el~vi~g ..~Il.Yeiligheîd. iIl••relatie t{)t.onder -
gronds tuiD1te~ebrujk ~debehoeftenaarV{)ren gemmen om een nader overzicht te
krijgen vandedefini~e en~tatps-q1Wvanhet onderzoek{)phet gebied van bele-
VÎllgenyeHighrid.Qm~~~h()eftele voldoen is door het COB een project
geïnitieerd()mdebe~:epe~Q~le\lilll~enveiligheidnader te preciseren en om na te
gaan welke kennis reeds beschikbaar is, welke kennis ontbreekt en hoe deze ken-
nisgebie4en$ltnenhallg~n.

Dit projFctis,o~er be~eleidmgvand~lT()gramrnaçommissie (Pre) Beleving en
Veiligheid, uitgevoerddoorTNO-MÇi',TNO-TM en BGM Onderzoek BV, waar-
bij het onderd7el()ptimalisatieYllJ1Yeili~heid, deprojectleiding en eindredactie
bijTNO~MEPlag, hetond~rdeelBelevingYan ondergrondse ruimten voor reke-
ning van TNO-TM was en het onderdeel Beleving van veiligheid door EOM On-
derzoek BV is uitgevoerd.

De

Q
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bmlilen het thema beleving en vei- ~
rorld{)JOl dóelen van de Be-

op basis
t.a.v. het ge-

In dit rapport worden de resultaten van het project gepresenteerd. Dit bestaat uit:
1. een definitie van de deelgebieden binnen het thema Beleving en Veibg-

heid;
2. het concretiseren van de doelen van de Pre Beleving en Veiligheid, gekoppeld

aan de onder punt 1 gedefinieerde deelgebieden.
3. glOlbald{)verzicht van de bestaande wetenschappelijke kennis en de kennis-

hiaten binnen de deelgebieden van het thema Beleving en Veiligheid.
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De punten 1 en 2 zijn in hoofdstuk 2 terug te vinden. Het overzicht van de be-
schikbareen bem)(hgd~kenni~js vOQrde twee geïdentificeerde deelgebieden af-
zOlloerlijkuitgewerkt in de hoofdstukken 3 en 4. In hoofdstuk 5 worden de conclu-
sies ten aanzien van de kennishiaten gegeven.
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2.

2.1 Inleiding: het gebruik van doelen binnen COB·2-
onderzoeksprogrammering

Het CaB heeft de volgende visie geformuleerd op ondergronds ruimtegebruik

,
....'.'0.. nd.erg.t:flt. imte.g.e.brul/tlevert een essenuëie bijdrage ad.11 een mooi, leefbaar

en slagvaardig Nederland"
In haar beleidsplan ("Voorsorteren op een ondergrondse toekomst; beleidsplan
COB 1998-2003", CaB, 12-97) heeft het COB de volgende missie vastgelegd:
"HetCOB is de toonaangevende organisatie die oog en oor is voor olies wat met
ondergro'fdshpuwenheeft te maken en die alle betrokkenen bekend wi/maken met
de mogelijkheden voor het benutten van de zee aan ondergrondse ruimte H. Deze
missie is te omschrijven in de volgende drie kernwoorden: verkennen, betrekken
en ontwikkelen;

'Verkennen': uitvinden van mogelijkheden en onmogelijkheden van onder-
gronds ruimtegebruik in Nederland;
'Betrekken': creëren van draagvlak en betrokkenheid voor ondergronds ruim-
tegebruik bij zowel overheid, bedrijfsleven als burgers;
'Ontwikkelen': (verder) ontwikkelen, verspreiden en verduurzamen van kennis
en innovatieve technologieën op het gebied van ondergronds ruimtegebruik

De strategische hoofddoelen van het COB-2-programma zijn gebaseerd op de
kernwoorden uit de missie ('verkennen, betrekken, ontwikkelen') en luiden als
volgt

minder fysieke en mentale belemmeringen ten aanzien van ondergronds ruim-
tegebruik in Nederland; •
meer bewustzijn c.q, betrokkenheid van politiek, bedrijven en burgers ten aan-
zien van ondergronds ruimtegebruik in Nederland;
betere ontwikkelingen verduurzaming van kennis ten aanzien van ondergronds

Nederland.

bo~vensta:i!ndlealgelnenle strategische hoofddoelen is het_Pro~mmaplan_
voor de te onderscheiden kernthema' s strategisch

Voor het kernthema Beleving eJl Veil~ujat dit -

"Hogere belevingswaarde en beter gevoel van veiligheid van ondergrondse ruim-
ten",

(I.Binnen elk ke..rnthema .moet he...t strate.gisene hoo.fddee! verde.r worde.n ge.con.cre.ti-
seerd in de vorm van zogenoemde' ER-deelea' om een onderzoeksprogramma te

1 kunnen ontwikkelen. Deze 'ER~doelen' (mindER, meER, betER, ete.) zijn welis-I waar nog vaag, maar geven wel richting aan de te initiëren onderzoeken binnen een
I kernthema. .~

•••
•
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Derichtingg~vende, maarnogvage'ER--doelen' dienen teworden vertaald in
rneetharetactIsche tussendoelen. Het meetbllat maken van doeleniseenbel~grij-
k~-~OOr\Vaafde()lIlhefCOB~nderzoeksprogramma bestuurbaar te maken en de
operationeleinsPanningendoelgencntte kunnen se1ecterenen uitvoeren. Hiertoe
wordende'ER--dotlen'vertaaldinZOgenoenuie'MAGIE-doelen', waarbij

._.:!!t~Gn3'. ~~1.~E~tn~!mart!_c~s!tabel~gecommlUliceerd~ •inspirerend en enga:
g~re~d. A~ (e~kele van)deze vQOr\Va.ardenlIlOetde doeldefinitie voldoen om te

en spreken Vall bestuurbaI'eprogm~~len.
D~gef0rtllUleerdeIV1AGIE~oeienvórrneneen essentieelonderdee1 in de pro-
grammering vanbetCOB-onderzoeksProgramma';MAGIE..doelen worden vanuit
~etlbQtt()m~up-benadering~ebruiktbijhet opbouwen en afbakenen van het pro-
gI"anunateneindearveellieid aanprojecten of initiatieven zo te structureren dan
een helder eneendl.lidig overzicht ontstaat van de wederzijdse relaties tussen deze
insPannîng~. Vanuit.t:ent0p-d0wnbenaderin$\VtlI'?eäVanuitde geformuleerde
nrissieendegeko~ (ER-en,MAGIE:',)doelstellingendoelgericht die inspannin-
. gen gekozen die de verwachte' hoogste bijdmgeleveren aan deze doelen. Binnen
het COB is gekozen voor een gecombineerde aanpak, waarbij de doelen van de
organisatie. in aanmerking nemend, de in uitvoering zijnde initiatieven worden
getoetstop hun bijdrage aan·de doelen.

Eik kemthema kent binnen hetCOBeenzogenoetnde'progratnmacommissie' .
Oezecommissie. bestaat uitverteg~woordigersvandeParticipanten van het COB
en heefttottaakhetprioriteren· vanonderzoeksinsl'anningen. Nieuwe onderzoeks-
vQ()rstelle~binnenelkthetna worden hiertoe dOOrdepr0gnutUnacommissie beoor-
deeldopbasisvande.te verw3chtenbijdrageaan de realisering van de doelen voor
het betreffende. thema. Ook gedurende de uitvoering vaneen proj eet beoordeelt .
eenprogrammaconunissieperiodiek de. ond~rzoeksresultaten op doelbijdrage . Jije
fonnuleringvan'ER-doelen'en'~GIE-dQelen'. isn~elegd bij de programma-
commissie, gelet op de verantwoordelijkheid van deze commissie voor wat betreft
onderzoeksprogrammeringen -toetsing.

In .1999 geformul~~rde.doelel1v~orI(erBt~e~~Belevingen Veiligheid
Tijdens een het COBgeorganiseerdeworkshopdaginjuni 1999 heeft elke

Iprogra~commilisiegeprobeerd.omvoor bet betreffende tbema een aantal doelen
•.tefom\uleren.UitdeoPdezeworkslloPgfhoUdeninve~tmisatie .v~~derwerpen
···k:wamende volgendesubthema'sten aatttietl van belevmgen velllgheld naar vo-
ren, waaroptoelrornstige COB.-onder'Zoekenzicn zoudtnmoeten richten:

VëHigheidsgevoel;
- Meêtbaameideffetten· op mensen;
- Optimalisatie veiligheid;
- VeHigheidsvisie en -normering;
- Vertaling naar maatschappelijke, politieke en bestuurlijke acceptatie.
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Veilfheid
Çrintinele .•f3eveiäging
Milieu Veiligheid
Sociale Veiligheid
Branoveliigheid
ExplQs!eveJllgheid
Bouwveiligheid
Verkeersveiligheid
Waterbeheer
~ldSQm$tandjghedel1

Iy
Qbject
Parl<eergarage
Winkelcentrum
Overkapplng/overkluizing

nnel
poortunnelMens

••

Figuur 1 Illustratie vanhét thêma Béleving en· Veiligheid

~a:lichtfng{Uit[lJ):"1n deze iUustratie staat de mens centraaL Hierbij moet be-
dacht wordeIldat demensinverschiUendehoedanigheidvonnen gepresenteerd
Vlordt..•I~•.denken.~alt.aan: •.(Ie••mens.a1s ••gebrui~er, ••eigen~ar, .hulpvedener, onder-
houdspersoneel. Via deze wijze van denken wordt een integratie aangebracht tus-
senbele'Ving en veiligheid".

•
Inde figUur is bij de fäsen \iaIl realisering hergebruiken renovatie niet expliciet
meegenomen. Hiervoor geldt dat dit sterke relaties heefim.etöndemoud, welke een
~nderdeel"andeexplOitatiefaseis.aijingrij~dewijZigingen zal de gehele cy-
clusin de verschillende fasellopnieuw moeten vvorden doorlopen.

de verschillende
ge-

pro-actie, pre-
van strecm-

maat-
te

verkleinen tm/of de daarnitvo()rkl[)mlendle Prepa-
rat~eft de~vO$Mhereidfu~pdie door on<lennec~ en de
hulpverieningsdiensten wQrden getrQffen om·bij het optreden vaneen incidMt de
schade zoy.e~I~9g~lijJ~ t~.Jku~ftl1.bepçrken. Repressie is dit daadwerkelijk optre-
den na een incident. Nazorg betreft de zorg voor slachtoffers, hulpverleners en
herstel van schade aan het object.
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en Veiligheid" [12] is vervolgens
verdelen in drie deelge-

formulen~n en ook per deelge-
werd voorge-

Uiteindelijk is op basis van de discussies in Noordwijk, denQûtie van de ad-hoc
comnÜssie en het basisprojectplan,. gekozen voor een indeling in twee deelgebie-
den, te weten Optimalisatie van VeiligheidenlnzichtinBeleving. De onderlig-
gendeargutnentatie~ierpijis<iathetmoeilijk is om een scheiding aan te brengen
tussendeeerd~rg~tli)~e~~elge1?iedenBelevingen Veiligheidsgevoel. Voor
beidedeelg~bieden~el~t,thetmetname nog aan inzicht in de van •belang zijnde

- factorenontbreekt.~ij.i~móvengenoemde deelgebieden vallen dus onder het
- nieu\Vedeelgebiedh#ich.ti*a~l~Vi*g.Tenaanzien van fysieke veiligheid geldt

dat er weLmeer bekerid is over de hierbij van belangzijnde fenomenen en dat de
aandachtY()Qralgeri~htllloetzijnopQptima1isatie van veiligheid.

H~tdeelgebied()p~lisatÎevan. geVe;ligheidIichizichmetname op de het
wegrteIrlen••of."erkleinen ••V'ln••risi(:o's.Ylln. de ••mells. als ••gebruik er (in ·de exploitatie-
fase}~f\VerkneJner(iJ;ldebouwfasce,e~Illoitatiefaseofsloopfase). Daarbij worden
zo",eLmaatregeletldieindeplan- ••~ ontwerpfa~kunnell\VW"dengenomen als
maatregelen die in later fasen k.mnen\Vordell~gqlast~sch~uwd. In figuur 1
heeft Optimalisatie van Veiligheidmetname betrekking op de pijl van het blok
V~ilighl!)idnjiarpr: Nfens.$ijoptimaliSl;l;tÎe van veiligheid hgthet accent bij fysi~ke
yeiligl1eüt

«'
~C]
~Gt:!
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2.3 Doelen

Strategisch. hoofddoel
Op basis van de binnen de programmacommissie gevoerde discussie en de binnen
dit project uitgevoerde definiëring van deelgebieden binnen het kernthema Bele-
ving en Veiligheid stelt de programmacommissie voor het strategische hoofddoel
te wijzigen en als volgttefonnuleren:
"Het optifJfalisereh van de veiligheid en hetvergtOten vtm het inzicht in de bele-
ving$(1.$pectentijdens de gëhefe levenscyclus van ondergrondse bouwwerken ".

ER-doelen
Dit nieuw geformuleerde strategische hoofddoel leidt tot de volgende formulering
van de 'ER-doelen'(lotennenvan mindER, meER., betER,etc.):

Vergroten· van·kennis··over~.·bewustzîjn··van·.ën·toepassing·van veiligheidsas-
peeten tijdens de gehele levenscyclus van ondergrondse bouwwerken;

- Vergroten van kennis over, bewustzijn van en toepassing van belevingsaspee-
ten tijdens de gehele levenscyclus van ondergroildse bouwwerken.

MACIE .•doelen
VooÏ"tWeeonderschêiden deelgebieden zijn versChillende 'MAGIE..ooelen (meet-
baar,acceptabel,gecommunicoord,· insp;'rerend en engagerend) geformuleerd:
Deetgebied'OptimaliserenvandeVeiligheid'

Beterovernchtvanrelevanteregeigeving en inzicht in de aanwezige knelpun-
ten hierin;
Meer stroomlijnen van conflicterende regelgeving;
Beter overzicht van instrumenten voor verschillende partners in de bouw (zo-
wel overheid als ontwerpers, opdrachtgevers, bouwers, etc.) die zich richten'op
veiligheidsaspecten in ondergronds ruimtegebruik;
Ontwikkelen vanêériof meerdere nieuwe instrw:nenten die reeds bestaande
inst!:1..u:nentenkunneriaatlwUen;

Deelgebied ..'lnzicht·in··Seleving.'
Meer inzicht in de belangrijkste factoren die vaninvlóed zijn op de beleving
van gebruikers ondergrondse bouwwerken en inzicht in hun onderlinge
samenhang;
Toetsingvandebelangrijkstefactorenopbestaaride bouWwerken;
Ontwikkdingvan instiumeritenvoorpaftfiers in de bouw (projectontwikke-
laars, on~s,opdtachtgevers,boowers. etc.)weinzicht verschaffen in
beievingsaspecteri vanondergrondsruimtegtbroik.
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3. Keonisinventarisatie m.b.t. Optimalisatie van veiligheid

Er is vanuit
regelgeving er
ondergrondse
kennis ont-

breekt.
... .

B0ttum-UP .•is .•VtUlUit.Uitg~voerde·.ond~ekenefl.·.vanl1it verschillende concrete
pJ:Oje~tetl~eïl'l~en.UUjseerdwe1kebena~erin~el'len.activiteitenin de verschillende
f~ses~realisering van hetprojeçtl::ijng~91gdenOP\\felke punten er hier nog
kc=nnisontbreek,t.

Inpamgraaf3.2 woroteen overzicht gegeven van de top-down-benadering, in pa-
ragraaf3.3 vande bQttum-upbenaderifig. Oe.verbindingfilssende top-down-
t>rnadeIin~yauit~e orerhedeflende~rschîll~~p(Qjeçtenvoor de ontwikkeling
~n.ond~~on~ .o9jectÇl1.1i~.itl.de.~veiligin~9neepten, ••riçhtlijnenen algeme-
neondenoeken. Dezewe-rdel1e\Teneel1sinPara~f3.3!)ehaIldeld.In paragraaf
3.4\Vordt l1~toverzich.tgegeveI.lY;J.l'ldekenl'lislliatendieLlit deze beide benaderin-
gen voort komen.

ver:$chj~lletldemitiist'eri~$betrokken. Deze
deze

is al in de initiatief-
bouwwer-

brandweer en
aandachts-

explo-
zelfrel:W!amiheîidvan de aanwezi-

en ontwikkelin-
onlienrnel~fverwoord in de

Integraal Vei-
van pro-actie

en preventie gewezen. Veilig;heids}>fo;gramn'la in feite het stand-
punt van hel hele kabinet en dus alle ministeries. Hierin wordt verwezen naar de
projecten in samenwerking met het COB(N120, (2]). Het ministerie van BZK is
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nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van een beveiligingsconcept voor
ondergrondse bou\VWerken(NI~O~[2J).Hierbij isaandachtbesteed aan de ver-
schillende fasen van realisering. In dit kader is tevens een voorstel gedaan voor
nprmering 'lande veiligheid. Deze bestaat uit een minimum veHigheidsniveau
(welke in.deze studie npg ni~tnader isgekwalltificeerd), eell optimalisatieproces,
waaffiijgebruik wordtgernaakt vanee~veiligljeidsdoc~ment en een periodieke
evalueringvanoe norm; NaasthetalgemenebeveUigingsconcept zijn ook deel
beveiligingsconceptenuitgewerkt. (of \1Iorden~oFuitgewerkt) voor specifieke on-
oergronds~ rnimten~zoa1sdetunneh~ inde aetuwelijn[5j.Een ander instrument
omveiligheidindebesluitv0nni~goverJl!0jectenmee te laten wegen in de Vei-
Hgheidseffeetrapportage.Het opstellen van een veiligheidseffectrapportage is
echter niet verplicht.

.r:

H~tministerieva1lVerkeeren\Vaterstaatis als opdraChtgever en beheerder be-
ttokkenb~tunnelsen isdaarbiJook~trokk.erfbiJaUe fasenin de realisering van
deproject~; Dit istneestalvia Re~onale Directies pfs~eciaal opgerichte project-
Ofga!lisaties ...Indediscussiesov<errichtlij~~rn tehantertmnormen participeert
hetn1inisteriezelf.Beoorde1ing~n· ogti1nalisa!ie.v~nde veiligheid van de tunnels
vindt·veel~lplaats doorl11Îddel.·vanpt(IDabHistische~sicoa~alyses. Hierbij worden
indi~atieven~ardengeb~iktvóQrdetoetsing ~ het toelaatbaar risico.Het
zw&art;ptmtvandeaandachtvoor veiligheid ligtbij'lerKeersveiligbeiden de hier
~sainenbangendefYsiekevei1igneid. Naast de veiligheid voor de gebruikers is
ook de veiligheid en beschikbaarheid vandeconstructîevan groot belang.

HetnrinimêrievänSociale· Zaken en Werkgelegenheid is ·het verantwoordelijk
tninisteriemetbefrelddngtotdê arbeidsveiligh,eid.Voor .arbeidsveiligbeid voor.
werkzaatnhed~ inondetW"0ndse.ruitnten~ldtdezelfdere~elgeving als boverl-
grondseruimten, namelijk de Arbowet. Bepa.aldeeisen die in de Arbowet worden
ge~teld·.(t.a.v..•daglicht·e~.Uitzicbt} ••leggen ••beperking~.·{)p.· aan. de mogelijkheden
onrruimtesrn.etbepaaldegebriribfurictieondergrQfuis uit te voeren.

Het ministerie van VROM speelt vanuit baar verantwoordelijkheid voor ruimtelij-
ke ordening met name in de initiatieffitse een rol gezien de relatie met ruimtelijke
ordening en de milieuaspeeten die bij realisatie een rol kunnen spelen.

Debetrokkenheidvanhetmin~terievanJustitieheeftbetreldcing op veiligheid in
relatie met strafbare ftiten.[)e voomaamste aandacht ligt daarom bij sociale vei-
ligheîd··en··(preventie van}·crimmaliteit.

3.3

Over het algemeen geldtdat w~tgeving,richtlijIlen'.Jnet~odleken, handreikingen
etc. tenaanzi~nvan v~i1igheidinheta1gemeen(duSniet specifiek ondergronds)
ook van· toepassing zijn voor ondergrondse oouwwetk:en.·lli [4] is reeds een be-
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~'mtQverzichtgegevenvan~ewetgevingdiev<lrttoepassing is (o.a. Bouwbelsuit,
Arbo\Vet,Wet Verv()efGevaarlijk~st()ffen).Aan ditQve1kicht kunnen nog een
en}(eletieljdijnencq. nQnnËnwordentoegevQegd,

ten"eh~vevartdeverkéerSVeili~heid is (ie Handreikfugert Veiligheid Vervoer
over ..~e.Weg ..ll.8]Qnt\Vi~el~,.Bij .••ontwikkelillgv~plannen.·.voor nieuwe. wegen
diel1tde hietiI1ontwii(kelde afwe~meth04iekte\Vorden toegepast bij het ma-
ken~~~egjn~~tenaaJ,lZi~ ~dlt veihgbeidsvraagstukken. Hiervoor geldt
echter ~ter~.specifieke Qnderscheip v()Or twlnels~gemaakt. Voor de speci-
fiek vQorttwndsgeldendepwblelnatit:kisdeaandreikingen niet voldoende.

In het project N120 Beveiligingsconcept Ondergrondse Ruimten [2] is een alge-
rnf)ne..lf)idJ:aad.bij.de.~iqi~rrning.over ..on4etgrCll~bouwwetken. ontwikkeld,
rnetals~elin~li~fasefl ~rtde~aliseringvat1fJerl0il~ergronds bouwwerk veilig-
lleidin de besll.lil:'V0rmiilgmliJeteJaten1.'lemen, Teverts is een lijst met scenario' s
5'P~~tËldel1 isinal~mel1C~Il~ge~~n~ d~uitgewerkt en gebruikt kun-
nen.word~inde b~~Il.litv0nWng.Verxierwordenmethodieken aangereikt voor het
?p~tellen van~veiIig1leidsplan,ttnbelloeve vaflv~liglleidsstudies en voor het
veili$h~idslllarllJ~rnentin~versciûllexldfaseD.vanredisering van een bouw-
werk, Tell$I0tte~dtetnV~Stelg~daanvoordeaanpa.kvan normering van fy-
sie~~i~texl~veiligll~i4,Een~titatieye)inVQmngvan de norm is niet
gegeVen,

V09rpadçeer~lige~iseen lW3N'110rmontwiickeiddieop· t 1 april 2000 van kracht
'NQ1'dt,Tenaat)~iell vanpar~f:ergarag~s wotdlQQQerscheidgemaakt naar gesloten
en 0Peflp~rkeergm-age'Ondergrofldseparkeer~rages vaUenonder de gesloten .
park~ergara~.Jnde1W3N--normwoni~neisengf)st~ldten3aflzien van verlichtirtg,
v~tjlatie,i109dstt90l11V~iet1ifl~,beyeHjgingsinstanatieS;(Jetectie van CO en
i)r~n9~~S$en.ontrujrrtin~§Witalbaties~yltJcijkOUfesignaleringen blusvoorzie-
ningen.l)innenkort zal. in opdratht van het eOBen ·.hetministerie van BZ!< een
pr9jrct ..vvO'[~eI1.•gesgart ..•~t ..dient ..••~e•..·leid.en...tot .•~en .spççifiek .•bêveiligingsconcept
Y?()rOnder~~~~~'iBinn~kortzaleveneensjnopdracht van het
c...•.·.•...•.O..•·..•........B...•.•.....•....•·.en...•.......•.h...•.....·.et·•.nl..·•.•...in.......•..i..s•.........te....•.rie ·van............•..•..-:.•.Il.ZK.·..·...••......·••.•e.en...•.....~m-..•.......•.e...•....~.e.....•e.•..t.•.w........•Qtd.... en ge8.".til ft. om." to.t e..en. specl."fiek........ ,'.', ... ,.'" .

beveiligingsconceptten aanzien van ondergrondse winkelcentra te komen. Voor
ondergrçn~'Wi~k;elce~tra~ll~k~g~agesgeldtdatde aandacht tot op heden
v()Oralgeric~ti~()pSQc~~~'VeH~id(;ieverderboofdstuk4) en zijn er geen con-
crete projecten ofbronnengeVOll~n,waar'llit~~~n passend binnen
het deelgebied optimalisatie van veilighéid naar voren komen.

lia.ter n~th(:tttig~enebeveilîgingscQncept ook richtlijnen
zijn vanuit WUT(Werkgroep Uitrusting Tunne!s [17]).

f\lg~m~en Q~~k~i1be~ve~QeveiHggeiijjnUtnneis (d.w.z. niet gericht
()P7~nsp~cifiekp"jeçt)j$iuitgey()efd in het COB-project NU 0 ([ 14], [15], [16]).
fu ditondeq;~kzijlldev~~ingen~ verhijgingvandeveiligheid van tunnels
geïnventariseerd [14]. In [15] is het effect van deze voorzieningen op de van be-
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lang zijnde scenario' S <lpkwa1ita~eve wijzein~eschat.Ten behoeve van een
kwalltitatieyebenaderingi$ in f161een kwantitatiefrisicoanalyse mode! voor
we~eisontwikkeid'Peontwildceling vaneen. dergelijk. model voor trein- en
metrotunnels •werd overgelaten .a.mconcreteprojectendieopdat moment werden
opgestart, Uit het onderzoek van NIIO •kwam naar voren dat er nog kennis. ont-
breekt ten aanzien vanh~kwantificerenvanniet4etaalJetseI. verschiUende ef-
fectm0deHen(v()or de effecten~nbnmd en explosie) n<lg()Ilvoldoende geschikt
zijn voor besloten (ondergrondse)ruilnten en vO()rveel voorzieningen in tunnels
nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de risicoreductie te kunnen kwan-
tificeren.

In het project "N800 ArbeîÇS<ltn$tandigiteden boorprDces" [29] wordt onderzoek
gedaan naar de gevaren en risico's •van~erlmeJnerstijdenshet bouwproces van
eentunnel.Destudiebeoogtde()Iltwikkelingvaneen~na1ysetechniek voor ge-
brui1<hijondergronds~bouwwerk1raaJnheden.~etonder2;oek is een gezamenlijk
initiati~fvanhetC()ll~11Arb~u'W.()()kinditQn4erz<>ekJigtde focus op tunnels en
, metnalllegefworde tunnels, Desc~ariQ' sdie in dit Qnderzoek naar voren komen
hebben met namebetreldcing op fysieke veiligheid.

Indeaf~do~njarenzijn er 'Vt'fSchillende initiatieven .voor .verschillende onder-
grondse boUW\'lerlcenon~kkelçen .verder uit$Ëvvetkt.•Hierbij is met name bij
~lsveetaandacbtbes~edaat) fysiekeveiligbeidA,angezien er geen duidelijke
richtlijnen ofaanwijzin8en vO{Jrveiligheidsstu4il's. en wettelijk vastgelegde nor-
men zijn voorde veiligheid in tunnels zijn bij de verschiUendeprojecten verschil-
lende benaderingell.gevolgd -:Uit~d is de benadering vanuit de (landelijke)
overheden ten aanzien van veiligheid terug te vindell in de verschillende projecten.
In s0tnnrige gevallen zijn 4e.mÎnisteries zelf directbetrolclcen hij de initiatief fas~
van een object. In veel gevallen zijn ze echter ook vertegenwoordigd door lagere
overheden. pe rt~gjonale brandweer is bijvoorbeeld biJ vrijwel ~lle projecten be-
trokken.

er ten aanzien

op
probabilistische

vei-
analyse met

tunnel en de
is in eerste
[19]. Later is

de af-
een probabilistische
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risicoanalyses~itgevOetd,waaryng~brtlikisgelllaaktvanhet in [16] ontwikkelde
m0detlngevoeligheidsanalysesi~ (»1denneer~ke~en ~aarde invloedvan de
verkecrsint~nsjteit,de invloed .van.<teschadeafstandbijverschillende scenario' s en
dekansveïdeHngmssen versçhiUen(iescenano's.TevertSisde invloedvan ver-
scbiUendeço~structies~atl~~t\!ml~lop het interne ~nexteme risico onderzocht.
In devariante~voor detun~ei~onstt'Uctiezij~wetnamede lertgtenvan de gesloten
en 0pendelenvandetuJlnelgeVari~erd,. Momenteelwordt ook de mogelijkheid
vaneenLärmschutz~tumleloriderzocht.

In de risicoanalyses wordenbrandscenario' s, verspreiding van toxische stoffen en
explosies~~~~om~d, Bijde~randscetlari0' swordt rekening gehoudenmet de
blootsteUmg~ ~entoxi~he gassen. Voor de verspreiding.van (toxische)
gassen.•\v()I'~tIUe~s~I••(;{}lls~tyatiefaaIl~omen .•41tt•.de•.g~senzich. homogeen.met
de~enjdatieluc~tin~~tttnnelverspreigen <iat\Vilzeggendat er geen stratificatie
optteedt..V~r ..•~··b~p~ditlg.•~an.de.·evac!'latie.wordt.\litgegAAD.•van loopsnelheden
vOOr\'efSchillende~msen~igheden{weYgeertb7Ui~g,deurerl,trappen), In de stu-
dies WOfdtuitgegaan van brari(lenmeteen constant v~gen(van begin brand tot
dat de evacuatie voltooit is),

Naara~nieidingvan deBemweiijniSb~tdeelbeveil~~ngS(:()ncept voor Spoor-
we~elsiui~l!i~ndbesternd"oorgQede~v~ryoeropg~Steld [5].Hierin wor-
dende~er~hillendebedreigingenopgesoond.enllande han4~an een tweetal
tnalltgevendescenafÎ0'Sbefhreven, .ntbrandl~plosi.einsatl1~nhang met vrijko-
men vange'laarHjkestoffenenfll1eenvrijkomen.vaIlbFndbare.enlof giftige stof-
fen,.·AandehaildvandegeiJeurtenissenbOOtn V~"leenincidentworden de ver-
schme~de rnaatregel:nen ac~viteiten behandeld.die kunnellw9rden toegepast bij .
het voorkomenof bePerken vande gevolgen van een incident. .'

uldeHSbsmdiê122JzijndepróbahiHsÛschê en dedeterijûnistische analyse aan
elkaar gekoppeld-.In·beide analyses wordtuitgegaan van brand alsbepaiend voor
het risico in de Uit scenario' s
iseeàSêicetie a.~alysenader

besmdeerden waarvOOr
invloed van trein-
kader van de

brandscena-
(met verschil-

de tijd
met de ven-
optreedt.

bl~ev~ligbeidsan~Jyse v~~td~ NoordfZUi~lij~t4~lisieen .•~et~inistische· analy-
se..•gecombineerdrneteenb#PerkteprobabHistische·llnal;y-se,..ln.de deterministiscbe
·analyseisuitg~~aan van een worst-easebrlUl~enari0,V~rvol~ens zijn in gevoe-
ligbeidsanalysesde invloed van variabelen·zoais vluchtlengte,.aantal vluchtpaden,
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vluchtsne:lheid,bezettings~enz~bep~Id.Ineerste instantie is een brandscena-
rjometeetlcontir!ubrandvermogeillpegepasfvO?rdebereketting van het aantal
sJaçhtQifers- .In.aanyullendonde~k [241z.ijl1berekenim;enuitgevoerd met
brandscenari0'sMlarbijh~tyermogenjJldeJijd tQeneernt .•Aangezien er geen .ge-
gevens vpQl"llandenziipvoordete nantmnhrandscenario 'sgegeven het treinma-
terieel, zijn daarbij een aantal hypothetische scenario's beschouwd.

Recent is desupe11lWktenparke~arage()nder het Museumplein in gebruik ge-
llomealnditproject isspecialeaandachtbe~~daan4~sociale veiligheid en de
helevillgvan~gebJ:1likers.lnhoofdshU<: 4wordtverà,er<>pdit thema ingegaan.

Uit eerdere inventarisaties met betrekking tot beschikbare kellllis en kennisbe-
hoefte ten aanzien van ondergrondse ruimten (NI 20, [3], [4]), gecombineerd met
ontwikkelingen die daarna zijn geweest,~~sN110en~en.te ve1ligheidsstudies
hij de inde yprigepaJ1l~f8etloewdeprojecten,iseenoverzicht van de kennis-
b~~fte.Y()()t. deopti~lisatieYlm.yeiligheidtedestil~ ••Rierbij ligt het accent
OBfysiek~Y~iligheid.hl~fdstuk4 Wordt mlderjngeg~OP de beleving van
veiligileid.\VaafflijspciaI~v~iIi~ideen gro~Jolsp~lt.AaJlgezien het meeste
QJ'),de~la9tdusver~cl1tisge\Ve~stop tunnel~, k<>mtookde. meeste kenaisbe-
~ftevoortuittt.tnnelstu(iies. Ditbetekentecb~nj~t datd~+e kennis .niet ook
Y~r·lln(ier~ ..ondergroIldse ..n.ritntell.'il<m·.·be!.~Jl8.is.V~elv311.dehieronder genoemde
aspecten1<.uJ:menook in veiligbei~tudileS v~311dçreruitntell zoals stations, win-
kelçClltraen parkeet'garagesw()rd~toeg~ast

Regelgeving
Uit het ovemcht in paragraaf 3.3 blijkt dat diverse ministeries betrokken (kunnen)
zijn in de verschillende realisatie fases van ondergrondse ruimten. Dit leidt in
son:nnige gevallen mogelijk tot conflicten. In [4] is eell beknopt overzicht van rele-
vant wetgeving gegeven en is in paragraaf 3.3 hier nog het een en ander aan toege-
voegd Een totaal. overzicht van ane wet- en regelgeving is echter nog niet be-
schikbaar. om tegemoet te komen aan de beboefte aan een eenduidig kader ten
aanzien van veiligheid zijn beveiligingsconcepten voor ondergrondse ruimten ont-
wikkeld en nog in ontwikkeling. Een inventarisatie en toetsing ofhiermee knel-
punten in de regelgeving en procedures zijn weggenomen of toch nog aanwezig
zijn, is in dit kader aan te bevelen.

Vei6glleids!ifudies
MO~Jlteel.·z,ijn ..er.geen ••eèlldui~ige ••richt!ijnen .•voçf·de .~jtv@ring van veiligheids-
studies en criteria waaraan deze veHigheidSstudie dient te vold.oen. Uit recente
veihgheidsstudies voor Nederlandse tunnels blijkt dat hij weg- en raiitullllels
brandscenario 's bepalend zijn voor het risicobeeld. Voor tunnels waarbij ook
transport van gevaarlijke stoffen is toegestaan, spelen daarbij ook explosies een
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rel. In deveiligheidssmdiesspelen deze scenario's daarom ook een grote rol. Bij
deuitwerkingvanclescenario's .blijkt er nog gebruik te. moeten worden gemaakt
van grove inschattingen ënlofvereenvoudigingen. Veel van de benodigde kennis-
ontwikitding heeft ijaarom betrekking op denadere •uitwerking van scenario' s.
Hieronder wordt hier peronderdee! verder op ingegaan.

Bralldscenado 's
lli hetkàdetval'l de HSL':studie isondetzoek gedaan naar reële brandscenario ' s
voorpass.gierstreinenin tunnelS, waarbijhetvermogen van de brand in de tijd
wordt gepresenteerd. Voor andere type tunnels en ander materieel, zoals metro' s
en goederentreinen in railtunnels en vrachtwagens en personenauto' s in wegtun-
nels zijn nog niet d)rgeHjke scenari0'svoorhanden.Het inzicht in de ontwikkeling
van het brandvermogen in de tijd is met name van belang omdat hiermee ook kan
worden ingeschat in hoeverre vluchten in het beginstadium van de brand mogelijk
IS.

Verspreiding van .gassen
Voorhetberekenin~Yande~erspreidingvangassen bij brand wordt nu gebruik
gexnaaktvanCFD~berekeningen.Hierbij\Vordt uitgesaanvan continue brandver-
mogens.VorrhetillSChattenvandeschadelijkeeffectenis. bet ook hiervoor van
belang om inzicht te.verkrijgen •inde. ()ntwikkeling inde tijd ..Daarbij is het van
bela.ngdat de huidige CFI>-modellen worden gevalideerd aan de hand van experi-
DJenten'Ookdeinvioedvanyentilatiesysternen opdeverspreiding van rook en
gassen is van belang. Ventilatiesystemen kUflneneenbelangrijke rol spelen bij de
redl1ctievari schade. Er is echtefnogweinigonderzoeknaarde effectiviteit van
ventilatoren. Beter mzichthierin is van belang. Inzicht in het gedrag van gassen is.
tevens van belang voor het berekenen van de omvang een eventuele explosie. ••

erg weinig
beschikbaar

(en perso-
In het explosie-

mogelijk maatre-

Sdaademodeledog
Voorde bepaling van het aantal.slachtoffers wordt gebruik gemaakt vanprobit-
relaties stof voor letsel, Er zijn. nog8een rekenmethodes voor de bepa-

letsel bij de blootstelling aan een combinatie van stof-
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OP h,etlnQrntmtwordt al\\!,ei oluie~Qekverriçhtnaar dehitteY\'erende bekleding
van de tunnelwand en maatregelen omhe~. af~atten vanstui<ken beton bij grote
hitte tegen te gaan. Dit onderzoek is met riamevan belang voor de beschikbaarheid
van de tunnel, maar kan ook -tot letsel bij de~ll\\!,~g~n leiden. Het afspatten leidt
totoP\Vamull~. Vanwapl;ning~taalen(bijafgezçnkenen cut~and,.çover tunnels)
in~torten"anhet d~}(-.Ingeboordeit:Un1iels.lam lAkkageoptreden. Verder onderzoek
i§ nodi~~dejnylocd .~ldi~tornstanqighe4eninondergrondse ruimte en
veroudefingsprooes§en in de hittewerende be:kleding<>phet afspatten van beton bij
verschillende brändscenario' s,

Vludatgedrag
Het vluchtgedrag is een belangrijke~terhij.~t b~lenvan de invloed van
deafs~lldtQssenen breedtevanvluehtwe~en.Illde ~5~estudies wordt gebruik
gemaakt··van··eenvoudlge ·fonnules··voorhet.·V'l\1cbtged:rng.·'Y'~··tIlensen.·Hierbij
w9rdtlllruik~~~lct vanrel~ties~rtdevlucbtsllelheiden. de dichtheid van
..hetaantal men~~devl\lchtsnelh~d .All.der09kdic.lltl1eid ..hTationeel gedrag
. wordt buitenbeschQuvvillggenmnen.J3rzijnillmi4delsookgeavanceerde modellen
n()di1!",~rb~voorspecifiekesi~tieshetvl\1clltged:rnggesimuleerd kan worden.
~e1ijkeDltldtllAllkuInlen\V~~~~epastbij~analyse van één of enkele
scenario's, maar zijn niet geschikt (vanweged~ ~~rt:}(e:Iltijden) voor analyse
vanee:llP10teraant1l1~0'~of# probabilistische analYSe. Een ander nadeel
van·.deze.lllÓ<1ellen.is..dat •.ze.•niet ..$~}(Op~lti.Zijll.aan •.~h~4emodellen.
NaderondefiOOk is nodig waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de resul-
taten van de ingewikkelde simulatie·mod~Jl~e:Ilde~nvoudige rekenmethodes.

D1..t...•..•.e......•lld......•.e.rz·.·oe.·.•...........k.·di..··.·'en..· t..aan.·t.•.e.t..·.0. nen.......•......in......•.00e..v..·•.e1T...•.·....•...••.··..•.e........••in...•.•.•.•.d.•.·.e h...•.•\l·.••.idi....•.••...•'.g.·...•.e.·.•...·.•...r.ek.·..·e.·nmethod.es de." '.," .. ', "., ,,' "." .. , ,., .. ,' .. ,", ....

vl1.19httijdAll",or~enonder~.ofoverschatDeze\lel'g~lijkill~dient vervolgens te
woffien benut vQ()reen verbetering van de eenvoudige rekenmodellen die in ri~èo-
anälysesworden gebruikt

maatrl~gelen een rol
worde~ngebracht zijn

van plasvorming bij

- prooedllfes/traininglvoorlichting· tb. v. het· verhogen van de zelfredzaamheid
- ptoced\l1"eSDl.bJ.de verkeersleidingin~iltunn~lswa~rdoor de tunnelbuis

e~erbeschikbaar isv()oreyae~een~kd()Qr deh\llpverleningsdien-
sten

VOOraldezen1äafregeleri gèIdfdater nog9I1vol~eobjeçtieve informatie he-
schikbaaris om een inschatting te geven vlili het effect van deze maatregelen op
het verloop van het scenario en het potentieel aantal slachtoffers. Ook is weinig
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bekend OVerde betrouwbaath~id en.kans op succesvol ingrijpen. van bovenge-
noemde voonleningen.

Risk(lallalysel1iodel
mhe~kadervanspecifiekeprojecténzijnrisico~aiysetnodellen. ontwikkeld (o.a.
R.0ertunnel,~SL, ~()OCdlZmd-lijn). Voor gebruik ~()()randere objecten dienen
dezeaàn~epast tewordeJ1,~ovendienzij~delneestetnodenen niet geschikt om
rekenittgtehouden meteen aantal aspecten die .hiçrboyenzijngenoemd, zoals
wellgeenven.tilatie, een in de tijd variabel verloop vanhetbrandvermogen en.het
meewegen van het effect van bepaalde maatregelen.

Arneid$(JDï5talldigieden
tIit~80()[2~le~i~formatievanuit deStichtin~ Atbou",kornen de volgende ken-

nîshi~na~voren; ..............•....•...........> ..•••...•.•...............•.•.•....•..•......
- Yertalingva.nAR.BO ..\Vet~en regelgeving naar toepassing in de uitvoering

tij~~ebou\\l~enslool'fase~atlondergTondse bouwwerken (toepasbaar-
heidfUl~baarheid.wet- .•en.re~elgeving);
K.enniSenvaar~ighedenbijot1tWerpersvanondergrondse bouwwerken over
arbo-~ten,~tomwerpetlook '~'rb()uWbaar'zijn vanuit arbo-
vei1igheiti$~~tief;

- ~relatie/ver??Udillgfspamlingsveldtussenen~rzijdseisen aan menskracht en
materieel (kWaliteit +pródb.cliviteit)versus~isen~arbeidsomstandigheden.

OnderZ()~kSv()()l'stellen
Enkele ••~an.••llo"engen()ernde ••kennishiaten·.zijri •.il1Jl'Ûddels.opgen.omenin onder-
zoeksv()Orst~lb~n.~ierottdervolgteen •.oyerzichtvan relevaI1teQnderzoeksvoor-
stenen. Voor deze voorstellen. geldt datz~nogg~envanallen:zijn gehonoreerd .••

richt op modeUe-
wat

ineen risico-
wordt gehoao-

van een risicean-
onderzoek voorgesteld
elkaar en het totale

nSîCO.
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Tevens is het voorstel "Veiligheidsaspecten overbouwing rijkswegen" ingediend.
Zoals uit de titel blijkt heeft dit voorstel betrekking op overbeuwingen en dus in
feite niet op ondergrondse bouwwerken. Uiteraard zijn er overeenkomsten maar
ook verschillen tussen deze twee typen bouwwerken. Het onderzoek behelst het
opstellen van een veihgheidsfilosofie, cfd~modenering en berekening van explo-
sies en de ontwikkeling van een geïntegreerd nsicoanalysemodel.

Hetbij hetCOBingediende voorstel "Omgevingshinder, veiligheid. leeefbaar-
heid:' richt zich op normering met betrekking töt de effecten van ondergrondse
bouwwerken en hetgebruikhiervan op de omgeving.

Het project "Ondergrondse Verkeersveiligheid" (eveneens een bij het CaB inge-
diendvoorstel)onder:roekt de verkeersveiligheid en dient te .leiden tot voorstellen
yoor.wijzigjngen.in· de·.verkeerswet.

Daarnaast is erbij het CaB een aantal voorstellen met betrekking tot beleving
ingediend. Deze worden verder in hoofdstuk 4bebandeld.

Overige ·aspecten
Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de kennisbehoefte ten aanzien van optimali-
satie van de veHigheid met betrekking tot ondergrondse ruimten zich specifiek
richt op de verder uitwerking van brand- en explosiescenario ' s ten behoeve van
veiligheidsstudies, Overige veiligheidsaspectenen de hierover benodigde kennis,
bijvoorbeeld met betrekking tot criminaliteit en beleving, hebben een sterke relatie
m~t bet deelgebied. Inzicht in beleving. In het volgende hoofdstuk: wordt hier ver-
der op.in gegaan.
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In dit hoofdstuk wordt voorhetdeelgebiedInzichtin beleving nagegaan welke
kennis besçhjkbaar is en welke kennis npgvenY0rven moet worden om een goed
inzichttehebbenindebelevingvanondergrondseruirnt7s.Een antwoord op deze
vraag maaktl1ettn0gelijkdedoelen vandePrC met betrekking tot beleving van
ondergrondse ruimtes te realiseren.

Om·deze ••vraag.te.beantwoorden.w()tdt ••jn.dit.hóofds~ ••een •••theeretiseh raamwerk
gepre$~teerd. waarmeediverse.a~tendie V$linvloodzijn op.de beleving met
elkaarin verband wordengeb.-achtDe beschikbarekertnisen de kennishiaten t.a,v.
beleving van(ondergroncise) ruimten wordt gelnventariseeni in paragraaf 4.3.
Omdat.beleving van.·veiligheid··van.grote·.invloed ••is.·op.de·beleving van onder-
.grondse ruimten, wordt beleving van veiligheid verder behandeld in paragraaf 4.4.

4.2 Tbeoremth.··.raamwerk··voor··.J)eleVÎog· vau···.(ondergrOBdse)
~rUimten

Zo&lsaangegevenishetdoel van eerttheoretis:h raamwerk de diverse aspecten die
derevue·zuUen passeren op een inzithtelijkMjzemetelkaar in verband brengen.
Centrale thema, dat als uitgangspunt dient voor ten dergelijk raamwerk is, de aan-
name dat de mens zich ineen wisselwerkingsrelatie met zijn omgeving bevindt.,'
Afhankelijk van de objectieve kenmerken van de omgevingen de subjectieve iri-
terpretatie daarvan in de vorm van gedachten en gevoelens (Griffioen-Young &
GaiHatd, .1(99) ui een individu positief, neutraal of negatief op een (nieuwe) om-
gevingreageren.Echter, nietaUeenhoeeen individu zijoomgeving hier en mi
beleeft maar ook welkegev~lgen deze beleving heeft .voor zijn toekomstig .gedrag
is van belang. htdit hoofdstill<,zal ijelevingindezeruimere context. worden ge-
plaatst· Aangenomen wordt dit niet alleen de.beleving op zi0h, maarookde con-
sequenties van de beleving van belang zijn voor diegene die te maken hebben met
de totstandkoming van ondergrondse bouwwerken.

Wat betekent dit nu?

Indien een omgeving niet ofnauwdijks verschilt van wat een individu gewoonhjk
gewend is zal dit niet tot onverwachtereaetiesieiden. Hel kenmerkende maar ook
problematische vanondetgrondse ruimtes is dat deze doorgaans niet behoren tot
wat individuen in het aigemeengewend zijn. Het verblijf ondergronds is voor de
meestemeusea een ongewone situatie. Een theoretisch raamwerk dat op deze situ-
aties het meest van toepassing lijkt te zijn, is gebaseerd op het psychologische
stress model van Lazarus en Folkman (1984). Dit model (zie Figuur 2) gaat ervan
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uit dat zodra er een wijziging optreed in de wisselwerking tussen een individu en
zijn omgeving (fysiekI sociaal) de persoonin kwestie zich eerst zal atvragen of hij
in gevaarverkeert (beoordeling). Om dit te kunnen bepalen, zal de persoon in
kwestie.bij.••zich.zelfte.rade .•gaan••of.hij•••een.antwoord••heeft.op .diegepercipieerde
bedteigiIlg.Indienditwelhetgevaliszal de persoontot een herwaarderingvan de
situatie komen en..l{an.het besluiten.datde .•oofspronkelijk.bedreiging niet relevant
is, met alsg~v91gdatdesinmtievermoedelijknieteenzalzijndie wordt ontweken
of vermeden,AIs~n persoonechterbijhetnagaallvandebeschikbare hulpbren-
nen, zich realiseert dat hijnietofonv91doendeeenantwoordheeft op dezegeper-
cipieerdebedreiging zal de herwaardering niet ofnauwelijks afwijken van de oor-
spronkeHjkbeoordelirlg,n~lijkdatdesituatieeenbedreiging vormt.Om deze
~edreiging.()ngedaa~••te.makenzal ••depefsoon.iets ••Inoeten••ondememen (coping),
alsditsuçcesvolisneemtdedreigingalsnqgafenonlsWlt er geen stress. Op deze
Illll.niq.•ican•.~t.a.~ta.I ••h"lpbrQrmen••wqrden.Ui~breidomdatde •.perSQQn.eennieu-
wemaI1i~rhèeftgevondeno.ndebedteigiIlgterrieUe doen,Isdezepoging echter
nietsuccesvol, •.ontstaat••stresl)••en.ZJ1I•••~ ••persoon••in••de.meeste••gevallen proberen
.'deze$i~tiete~ijden -.Als de persoon de situatie als een uitdaging beschouwt
dan ishetzeeraamte~lijkdclt<1eze~ndesituatieopnieuw zal willen erva-
ren, voofzoverhijoPeengegeven~tbehoefteheeftaanlJitdagingen.

°rngeyiO,gs-
kenmerken

van
uitdagend, niet
van dien.
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Uitga~nde •.V1m.·.dît·nrodel\\,ordt•..hetmogelijkomeenreeksvan. factoren te identifi-
cerenenrtlngschikkendiemF~ê1ijkvat1belang zij~~or~ebeleving van onder-
grondseruimtes,VooraUeduidel~kheid'ln()etvermeld!orden dat het gepresen-
u:erdeoverzicht (tabeLl}nietvolleûî~en~itp~ttendis'maar.dat dit overzicht een
goêdbeeld geeft van de factoren die van belang lamnenzijn voor het begrip van de
beleving .van het ondergronds v~blijt:

~antwOOrdopdevmagWelke;wetenschaPpeiijke kennis beschikbaar is en welke
npg .ontbreekt ••is.~ ••lit~tuursc~nvçnicht ••~.de ••psychologische. publicaties
vandeaf~lope?7eu!111êthe:ttre.f\voord"under~rid". Uitde analyse van de
~cbikbate ••psYChologisçhe ••.lit~mur.~leelcal ••gauYt•.•d;lt ..er ••njêts ..ofnauwelij·ks· iets
bekendislnet})etreklóngt~tdeb~levî~gvaIlondergrondseruimtes. Uit het be-
perkte.·oi1derzoek·Oàtis\'etticht,.bhjktOàtJ3panse.\Vel'knelne? die ondergronds
eentantoorfunetievervullenh~<om~evî~galsmmderPlezîerig ervaren dan die
pers~dieinvergelij~bare0l11Standighedên()Pdeeersteenlge werken (Nagy,
1995). DitverschH wuvoomamelijkte wijten aan deafWe21igheid van ramen en
hetbesef ondergronds te zijn. Hetmerendeel vanhetpsycholQgische onderzoek
dat ietstemakenheeftmetondergrondsverblijfbetreft analyses van werksituaties
ofongëlûkkenirimijrien ..

l)itbetekellt dat deoptesten~n:tatrix (factoren xbeschi~baarheid van kennis)
vrij\V~Inietjngevuid kan worden. Dit zou ook betek~~endater op deze manier
geeninvuUinggegeven. kanw()rdenaan de oofsprQll1{e)ijlcedoelstelling namelijk:
'<Een inventarisatie van de tien belangrijkste factoren die van invioed zijn op de .
beleving van gebruikersvan~ndergrQndse bouwwerken en inzicht in hueeader-'
linge samenhang," (Inventarisatie fase A).

als we aannernen niet afwijken van
on-

zekerheid

van Nagy
verblij fonder-

re-
genoemde factoren· kunnen

oo,,ren.gro'nd;~esituatie kennis beschikbaar is.

Omde prioritering van te vergaren kennis toch te ~ken kan bij de op-
somming van factören aangegeven worden öf deze rechtstreeks beïnvloedbaar zijn
tijdens de levenscyclus van het object. Als de beleving van de gebruiker centraal
gesteld wordt dan zijn in principe drie fasen van de levenscyclus van belang, na-
melijk de initiatie fase, de ontwerp fase en de beheers fase. De bouwen sloop fase
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zijn minder van belang omdat tijdens deze fasen eerder ontwikkelde plannen wor-
den uitgevoerd en zullenderhalve geen of weinig verandering van specificaties tot
gevolg hebben. Door aatt te geven of de betreffende beleviagsfactor rechtstreeks
beïnvloedbaar is biedtditweUicht een mogelijkheid tot prioritering.

In tabel 1 wordt weergegeven ofover de betreff~defactor bovengrondse kennis
beschikbaar is en of de factoren rech~tr~ksbeinvloedbaar zijn.

Tabel 1 Factoren die van belang zijn voor beleving

te bèïrlVloedel'l tijdens faseFactoren

omgevingskenmerken
licht (il'ltensiteit;kleur)
geluid (intensiteit)
klimaat
lucht
Vf>chtlgheid
temperatuur
druk (niet relevant, behalve bij
zeer grote dieptes)
geur
structut.ir(overzichtelijkheid;
herkäl'lbaameid)
nlitnte
(Ixbxh;perspectief)
hygiëne
esthetica
bevolking (crowding; life-space;
criminaliteit)

slwatiOn~èkenmerken
cluuryel'i:.llijf
noQdZa~kverblijf;~matieven
~6i9l1eidg~
(~Schappen,parkêren,
Werken,aml$Gm$it, transport;
e~.)

hutpbtOllnen
persoonlijld'leid(neufOticisme;
~n~tipll~jng}

'. l»pi"9$~rt{problem vs
emooonfocussed)
el'Varlrig uit het<Yel'leden;
vooroordelen; beeldvorming
imago; maatschappelijke
acoél)tatje

Kennis
mot

beleving
boven
gronds

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja

ja

ja
algemeen

ja

inWatief ontwerp beheer

x
x
x
x
x
x.

x
x x

x x

x
x x
x x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
e"

x
x

nee x x x
nee x
nee x x x

algemeen

algemeen x
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Kennis
mbt

_Ieving_".n
gronds

initiatief

x x x

algemeen

algemeen

:Legf!tfIda:
jalnee:
algemeen:
x:

kennisis welln#etbeschi~r I!)V!)roo factor in reJatietotboowwerken
kennisbesCh~ar over de factor maafniets~h9fitj(;fJt op bouwwerken
factoris dir$ctbefIIVloecibea'tij{ifirtS fase 1l8f1leWmacyc/U8
factor is n:ietdirect belnlltoédbaar;

Al gauw blijkt dat vooral de.omgevin~faetoren,inJlli~d~etnate de.situationele
factoren en maar zeer te dele de hulpbronnenteb~i~ylpe<lepzijn. JNelke invloed
deze factoren hebben, &1t wil zeggen in welkemateÛeafzonderlijk factoren bij~
dragen tot bet niet vermijden of zelfs bet actief()pzoek~~YaRondergrondse ruim-
tes, moet blijken uit empiriscb onderzoek. Pas dan wordthetmogelijk om initia- .
tiefnemers,ontwerpers,bouwers enb~bee.rders te voo~eRvan richtlijnen wat .'
betreft optimalisering Vanbelevingsfactoren.

Kort samengevat, er is~ofnauwelij}(s~eenkeIUlisbes~hikbaar over boe facto-
rende belevingvanondergrondSê ruimtes bemvloeden, hoe deze samenhangen en
welke daarin van het grootste belang zijn. Het is wel mogelijk om een mogelijke
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reeks van factoren op te sommen. en deze op basis van een bruikbaar theoretisch
raamwerkterangschikken .•Bovendien is het mogelijk aan te geven welke van deze
factoren rechtstreeksbemvloedbaarzijn. Ditbiedtmogebjk een selectie criterium
voor toekomstig empirisch 0llderzoek waarbij het uitgangspunt is dat vooral de
beïnvloedbare factoren van belang zijn voor dicegenedie te maken hebben met de
totstandkoming van ondergrondse ruimtes omdat daarvoor dan specificaties kun-
nen worden opgesteld.

Door Griffioen- YOU)lg&, GaiHard(1999)is reeds geconcludeerd dat empirisch
onderzoek.n°odzak7lijk.is:
"Omdat zo weinig bekend is overde.m.enselijkebeleving in ondergrondse ruim-
ten is het bijzonder moeilijkomconcreteuitspraken te doenover de menselijke
reactie. opverschillen(jeaspectenvan een gebouw. Dit tekort aan kennis vraagt
daaf()mdringend om empirisch onderzoek teIlÇindevan dit boeiende gebied meer
te weten te kOmen" .~enrnoet ~çhhierbü reali&erendatniet alles tegelijk bestu-
deerdkan worden. Omdat de huidige kennis nog summier is, is het belangrijk
met algemee~onderzoek tebe~nnen ende daaruit vergaarde kennis uit te brei-
deni1let meer diepgaande en doelgerichteonc:ierzoeken." (Griffioen- Young &
Gaillard, 1999)

4.4 Beleving van veiUgbeid.

Naast de kennisinventarisatie die beieving in brede zin als onderwerp heeft, is er
specifiek gezocht naarkennishiaten inde (wetenschappelijke) kennis t.a.v, bele-
ving van veiligheid. Dit is gedaan met ais doeldePrC de mogelijkheid te geven
prioriteiten op te stellën t.a.v, van gewenst onderzoek op dit gebied. ~~.

is een inventarisatie uitge-
Dit betreft:

1999),

en Kon, 1999) ge-
beleving van vei-

Deze literatuufanalyse isaatlgevuldmeteettzeet"beperKt .lireratuurondenoek in
Picarta!". Het doel van deze zoektocht .\Vasom tie literatuurstudie die in het kader
van N120 is uitgevoerd aan te vullen Inetrecent verschenen artikelen.

PiCarta is een geïntegreerde database, waarin zijn opgenomen: de Nederlandse
Centrale Catalogus (Nee), Online Contents (OLC; ca. 12500 tijdschriften en de
daarbij behorende inhoudsopgaven) en Netfirst (catalogus van internet resources;
ca 83000 referenties).
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Tenslotte is ernaastdezeanalysevanliteratuurook gekeken naar de resultaten van
een op24februarijl,geboudenrondetafelgesprekmetde titel: Sociale veiligheid
in de 21-ste eeuw. Ditomdatdezedoor SenterenhefNetwerk sociale veiligheid
adviseUl'S~eor~aniseerdebij~enk0mst llledetot doelhadaante geven waar op dit
moment dekrielpunten liggen ten aanzien van sociale veiligheid.

Overzielat kennisbiaten
Opb&sis vandeinfo~tieuit de versphiUende bronnen is onderstaande lijst van
kennishiaten opgesteld. Hierbij. zijn dubhelingrPtilssende verschillende bronnen
verwijderd.lnonderstaandeYjstisee~Îl1dFHn~~emaakt aan de hand van de soort
vaIlb.ehoeftedieisaangegt>,ven.indebrQtttten. Hiermee wordt aangegeven of er
volg~sdebrormen behoefte is aan:
- O~derbólJvvi~ggfo~~kkellll~.vaJ1wetenscIlaPpelij~eitheorie,

het dêfiniëfenvan. waaffi'enofnorroen .\V~ondepgrondse gebouwen in de
versc~llendê f~sevanrealiserm~ZQudenmoeten voldoen of die gebruikt zou-
denkfumenworijen •voor toetsing,
instnt",enten Waarrneentendereedsaanwe~ge kennis kan toepassen. Hierbij
kaIlmen denken aan cheëklists, handleidingen, richtlijnen of'procesinstru-
menren.

Onderbouwing of ontwikkeling ranwetensdlappelijke tbeorie
1. Achter iedere eis een beWijs

Uit zowelN120 als het~0ndetafeigespre~bleek dat er behoefte is aan we-
tenschappelijke o~derbouwirlgvan de.eisen. tet1iaanzjen van sociale veilig-
heid.lIet gaat hierbij om de eisen zoals deze zijn gefonnuleerd in N120 en de
eisen uit .tietPohtie K.eunnerk Veilig. Wonen.

2. Invloed van geur
Zowel in N120 als in het plan van aanpak van
plan

kennisgeneratie-
is over de in-

spitst zich het hiaat
van aanpak van
in het algemeen.

3.
nog weinig be-

van omge-
mate de omgeving de

4.
onvoldoende bekend

van meervoudige
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5. Invloed van kleuren
In 0106 en het kennisgeneratieplan COB2 wordt aangegeven op welke wijze
kleuren een invloed hebben op de beleving. Er worden echter ook vragen ge-
steld bij dit effect. Daarnaast wordt er afgevraagd of kleuren gebruikt kunnen
worden om een gebrek aan uitzicht en daglicht te compenseren.

6. Attitudes I verwachtingen over OOR
In 0106 wordt afgevraagd of één of meerdere bezoeken aan een ondergronds
gebouw negatieve attitudes en verwachtingen kan I kunnen veranderen.

7. Verschillen gevoelens van onveiligheid bOven versus onder
In 0106 wordt afgevraagd of de gevoelens van onveiligheid in bovengrondse
ruimtes anders zijn dan in ondergrondse ruimtes.

8. Attractief verschil onder en boven
In 0106 wordt afgevraagd of er verschinen zijn tussen boven- en ondergrond-
se gebouwen in de factoren die bepalen of een gebouw attractief gevonden
wordt.

9. Geestelijke en lichamelijke effecten lang ondergronds
In 0106 wordt aangegeven dat onderzoek nodig is om te bepalen wat de
geestelijke en lichamelijke effecten zijn van lang verblijf ondergronds.

10. Validiteitvanonclerzoekmb.v. VR. .
Ook wordt in 0106 afgevraagd in welke mate de onderzoeksvragen in virtuele
omgevingen kunnen worden onderzocht. Hoewel in dergelijke Virtual Realiry
omgevingen veel gesimuleerd kan worden, i~nognîet duidelijk in hoeverre de
effecten die men daar vindt toe te passen zijn in ondergrondse omgevingen.

11. Promotieonderzoek sociale veiligheid
Tijdens het ronde mfelgesprek werd aangegeven dat er behoefte was aan een
promotieonderzoek naar sociale veiligheid. Hierin zouden bijvoorbeeld de
aannames die achter verschillende onderzoeken op dit terrein liggen endersde
loep genomen moeten worden. Ook zou er moeten worden gekeken hoe soci-
ale veiligheid in het bouwproces zOUkunnen worden meegenomen.

12. Invloed en meerwaarde van groen en daglicht
In het kennisgeneratieplan COB2 wordt aangegeven dat er grote behoefte is
aan meer inzicht in de meerwaarde en de invloed die planten en daglicht kun-
nen hebben in ondergrondse omgevingen.

13. Onderzoek naar de belangrijkste belevingSfactoren
In. het kennisgeneratieplan COB2 wordt voorgesteld onderzoek te doen naar
de belangrijkste omgevingsfactoren die de beleving beïnvloeden. Dit onder-
zoek zou gericht moeten zijn op toepassing door ontwerpers van OOR' s,

Def'miiSreo eo ootwikkelen van waardeR eD nonnen
14. Compartimentering

In N120 wordt aangegeven dat er behoefte is aan nonnen voor o.a, de grootte
van compartimenten die nodig zijn ter bestrijding van brand.

15. Bescherming vitale functies .
Ook wordt in N120 aangegeven dat er eisen moeten komen waarin wordt aan-
gegeven hoe vitale technische functies moeten worden beschermd. Wat wel
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en niet met 'vitale functies' wordt bedoelden waartegen ze moeten worden
b~SChermdisnietgehedduidehjkin N120.
To.e~gsbeheer
InN120\Vordtook aange~ev(mdater geen normen zijn die aangeven hoe toe-
gangsheheer moe~wordengeregeld.

17. yeiligeplaatsdefiniëren
InN12()\Vor?taange~venw~t·.em·.sociaal veilige plaats is. De eisen die hier-
voorworden~tst~ldfÎjnpragmatisch bepaald.en behoeven verder onderzoek.

18. ()pgel>lot~nvoeletl/'ciaustrofobie'
Zo",el jnN120al~inEMltetlOI06. wordt aaIi8'eFeven dat nog onvoldoende
bekend.isoverWanneerrnetl~nzich()pgesloten"Voelen. Met name de relatie
tusseildegroqtte van de ruin1teen deveri,)Iijfsdul1r vormt een hiaat.

19. ~ichtlijn7n
Het onderwerp zichtlijnen komt invrÎjwef8Ilebronnen voor. Met name de

wordt vaak gesteld.

is nog onbekend.

is aan grenswaarden ten
Wanneer deze namelijk

hoe donker een om-

netheid, schoonheid en harmonie
.tOO~tenworden ontworpen zodat

dit zou kunnen forma-

name ondergrondse om-
en sparial anxiety.

die men
en sparial

.•na;me OndelrgTlon<iseruimten, is er
mogen zijn afhanke-

deze grens van vele fae-
nOltm(mhiervoor moeilijk.

29
voor de donkere treinten-
wordt in het kennisge-

Q.8. normen en norm-
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InstrumeBtent.b.".~et toep1l$sen."aD. keBRis
Risicoanldyse
In N120 wordt aangegeven dat er behoefte is aan instrumenten waarmee men
risicoanalyses.·kan ••uitv~ren.

32. Toetsill~ooer"oor()riêntatie
Inhetkennisgeneratieplan vanCOB2worûtaangegevendat er behoefte is aan
een toetsitlgsroodeh M~tdit model ZOUmenoIldergrQIldse omgevingen kun-
nenmet~op'Qrîênteetb~"

33. ot>steUenontwet"P-uitgangsf'ûntenorienta#e
Ook\V()rdtinhetkennis~~eratiep1an~'egeven dat er ontwerp-
Uitgangspuntettyoororiëntatiegefonn~leerddieJ1ente\Vorden. Dit kan op
v~schiUendemanierenwordenvol1l'lgegeveIl,~n checklist is er hier één van.

34. Oprichten kenniscentrum metinfoÓvetsocialeveiligheid
Tijdens het rondemfelgesprekwerdaangegeven dat· er behoeft was aan één
centrale. plek waar kennis over sociale veiligheid wordt verzameld en toegan-
kelijk wordt gemaakt .

. 35. Onderwijs over sociale veiligheid aan ontwerpers
Ook werd tijdens hetronde tafelgesprek aangegeven dat in het onderwijs aan
ontwerpers aandacht besteed moet worden aan sociale veiligheid als integraal
onderdeel.

36. Procesinstrumenten VOOrlokale politiek
Tijdens hetronde.tafelgesprek werd aangegeven dat er behoefte is aan pro-
cesinstrumenten die sociale veiligheidbanteerbaar maken voor de lokale po-
litiek Nog te vaak willen lokale bestuurders wel iets met sociale veiligheid,
maar blijkt het onderwerp moeilijk in te brengen te zijn in het bouwproces.

37. Gebruik VR in de planvorming
De meerwaarde van VR in de planvorming is inmiddels duidelijk. De toeptfs-
sing hiervan staat desondanks in de kinderschoenen. Een demo en een hand-
beek visualisatie OGR. zou kunnen helpen.

Om bet voor de programmacommissie mogelijk te maken de gevonden kennishia-
ten teprioriteren,zijndezesamengevatinonderstaandematrix.. . matrix is
gebruikgemaaktvande indeling in fase. van realisering zoals deze •wordenge~
noemd in het in hoofdstuk 2 gepresenteerde figuur 1.Deze indeling leidt tot de
hieronder staande matrix. De volgorde van deze lijst geeft geen rangorde van be-
lang weer. In de matrix wordt door middel van kruisjes aangegeven op welke fa-
se(n) de bronnen deze hiaten van toepassing achten. Dit kanzijnomdatbet onder-
werp de fase kan belnvloed.enof omdat de fase het onderwerp kan beinvloeden.
Voorbeeld: Zo wordt aangegeven datereenkennishiaat .is ten aanzien van mentale
belastingen stress (derde hiaat). De twee kruisjes inde tabefbetekenen dat dit
onderwerp van belang is voor de fase ontwerp en exploitatie. De gedachte die hier-
achter ligt, is dat dooreen omgeving anders te ontwerpen, men ervoor kan zorgen
dat deze een minder zware mentale belasting geeft in de exploitatiefase. Het hiaat
ten aanzien hiervan is tweeledig. Ten eerste weet men niet precies welke elemen-
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ten de mentalebelàsting heïnvl()eden (Exploitatie). Ten tweede weet men ook niet
hoe men deze elemel1ten .zoukunnenm~ipuleren in het ontwerp (Ontwerp).

Links in deze.matrix wordenjnk~mwoordendebiaten.genoemd waarbij tussen
haakje~ debr0I1t\enw9tden vermeld. V()()r de brollvermelding worden de volgende
atkortingen~ebI"Uik:t:
EMR. =Ruimtelijkekwaliteit;gebroik enbeJeving (Luten en Kon, 1999)
COB2 = KennisgenerotieplanCOBl (CûB, 1999)
N120 = N120LeidraaaenstudiesomJ.ergr011#se bouwwerken (BZKJCOB, 1999)
0106 =Ol061nfflitiej'.v(lQrnelrten (Griffioen etal,1999)
Senter ::;:RondetafelgesprekSociaalv~ilig ontwerpen24 februari (zie voor toe-

lichting hijllig-e 1)
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1.

2.

3
4.

5.
B.:« ~~.
7

._.

-
8. Attractief Vilrschil onder en boven (0106)

9. Geestelijke en ilchameiijKe effecten lang ondergronds
(0106)

10. Validiteit van onderzoek m,b.v. VR,(0100)
11 Promotieonderzoek sociale veiligheid (SliInter)

12. Invloeden meerwsarde;van groenen daglicht (COB2)
13. Onderzoek naaf de belangrijkstei:leleVingsfaetoren

(COB2)

......•... . X
X .:
X

X ,

X i

x .
X

.. X

x
..'.'

X

X

X

X X X

X

14. Compartimenterlflg (N120)

15. Bescherming VItale teelmische funtties (N120)

16. Toegangsl>eheer (N120)

17 Vellige plaats definiêren (N120)

18. Opgesloten voelen / 'claustrofobie' (N120. EMR 0106
COB2l

19. lichtlijnen (N120, EMR, COB2l
20 Naglllmtijden (N120)

21 Grenswaarden helderheid en verzadiging van kleuren
(N120, EMR 0106)

22 Ruimtelijkheid. (N12.0 COB2.)

23 Openheid III,lcl'!tlgheid (N12.0)

24 Netheid (N120)

25 Schoonheid (N120)

26 Harmonie IN1.20)

27 Wllyflnding I ol'iëntatie I SJ)lltiel.anxiety (EMR, 0106,
CO(2)

28 Crowding (EIIIlR)

29 UilZicht in tunnels ICOB2)

130 =:~;:leefbaarheid (geluid, licht, klimaatbetlear·
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Het tb:llW Belevi~gel1 \leiligbeidisond~erdeeidin twee deelgebieden: optima-
lisatie •."an .••~li~h~id .••en ••••inzic~t ••in••bçlevillg .•·.De••doelcm••met ••betrekking tot Beleving
en••veiligbeicj .•zijn ••yerder ••llitge\Verkt.en ••ge:rela~erd .•a<m••de~etweedeelgebieden.
Opti~lisatie .vlUlveîH$heidIjcht ••zichdaarbij ••wet .•n~e.op .•het identificeren en
wegnet11~yankn~lPUlltenÎIldefysiekevei1i~eid,~rwijlfuzicht in beleving zich
richt Op de beleving van gebruikers van ondergrond$eruimteende beleving van de
sociale veiligheid in.deze ruimten.

I\1efbetrek1<ingtotoPtilnabsatieVlulveiligheidkan~econçludeerd worden dat er
nogoIlv()ld~llde;icht~oPkrt~lPUlltenÎIlderegel~vU1g'l1lede ten gevolge. van
hetontbreke:Il.·.van••een.heldert0taal.··ov~cht.vap ••a1le.reIAyante.wet-en ·regelge-
ving. oP basis van een totaal overzicht dienende(e'Vetlttl~taanwezige) de knel-
punten inregelgevirig helder te worciengemaakt, alvorens· kan worden bijgedragen

. aat.lhetst"roornlijllen y~deregelgeviIlg.
....

J?aamaasthebbendemeeste ••~erutishiatenl1let ••Petre~tot ..optimalisatie van de
,\eiligheidg~trekkinéoRlllOdeneritlg~b~eneJq11osie~ario' s, Naast richt-
hjnenvoor de uit te voeren veiligheidss:udieszijner ookten behoeve van de risi-
c~anal)'ses ••(jie .()Jj~erdeel••tlit.~W1 ••vat1••tie••veiligbeidsStu<ties ••betere modellen
llódi~~~or~etinschatteIl~de()Iltwiklceling~ndegeY9Igefl van brand- en ex-
plosie scenario's .:Een belangrijk punt daarbij is de inschatting van het effect van
verschillende maatregelen in het tunnefontWetp orin het in de tunnel toegestane
materieel op de ontwikkeling van het scenario.

Ten aanzien van de bouwfase van ondergrondse objecten zijn de volgende kennis-
hiatengevonden:
- Vertaling van ARBO-wet- enregelgeving naar toepassing in de uitvoering

tijdens de bouw- ensloopfase van ondergrondse bouwwerken (wepasbaar-
heidlinpasbaarheid ••wet-en.regelgeving);
Ke~udsen vaardigheden bij ontwerpers van ondergrondse bouwwerken over
arbo..aspccten, zodat ontwerpen ook 'maakbaar' I'bouwbaar' zijn vanuit arbo-
veUigheidsperspcctief;
Derelatie/verhoudinglspaooingsveld tussen enerzijds eisen aan menskracht en
materieel Ct(WaHteit+·producÜviteit) versus eisen aan arbeidsomstandigheden.

Geconcludeerd kan worden dat empirisch onderzoek naar de beleving van onder-
grondse ruimten noodzakelijk is. Hetonderzoek naar beleving van ondergrondse
ruimtes zou zich vanuit een bruikbaar theoretisch raamwerk moeten richten op die
factoren waarvan verwacht mag worden dat deze een belangrijke bijdrage leveren
aan het positief beleven van ondergrondsemimtes. Het in paragraaf 4.2 gepresen-
teerde raamwerk biedt een mogelijkheid om dit doel te realiseren. Een meer om-
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vangrijk en gedetailleerde inventarisatie van factoren zou eveneens bijdragen aan
de beoogde doelstelling.

Een belangrijke vraag die beantwoord ZOumoeten worden is, in hoeverre onder-
grondseruimtes anders beleefd wor<Îendan bovengr?ndse. Indien hier geen ver-
schillen woroengejondendanzoudeninprincipe aIlebovengrondse kennis onder-
gronds toepasbaar~ijn'.rndien.er wel lferschiUen zijn dan zou vervolgonderzoek
zich moeren richten op het opheffen van die discrepanties die vermijding als ge-
volg hebben.

Uit de inventarisatie van kennishiatenrnet betrekking tot de beleving van veilig-
heidzijlleenaantalconclusies te trekken. Ten eerste is te concluderen dat beleving
v~n veilighei~vrij't'el sYllonieJll isll1et. soc:iale'V~iligileid...B~leving van instor -
tingsgevaaren beleving van brandveiIigheidkomt (vrijwel) nergens in de literatuur
explicietvóor.

" Daarnaast kan geconcludeerd worden dat met name vOOrde ontwerpfase veel be-
hoefteisaan\Vaarden,normeneneisen.terwijlillanqerefasen de nadruk nog meer
ligt op fileer behoefte aan tbeorie ..O?kis te conch.lderendat er een behoefte is om
met name de instrumenten. te lat~naansluiten()p all~~Quwfasen.

TênsJottebnmen concluderelldaterveelvraagis naar meer kennis over hoe men
oriëntatie van mensen in ondergrondse omgevingen bn faciliteren.
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Bijlage 1 Overzicht keDuishiaten bele,,'ingvan veiligbeid per
bron

In dezebijlage worden per bron de hiaten zoals deze in de bronnen worden aange-
gevenWeergegeven.

Vanuit N.120 komen de volgendekennishiaten naar voren.
De verschillendetaakgroepenNl20gaveninNl20diversekennishiaten aan. Zo
was het nietmogelijknonnenvQQrcompartimenteringyafsshetming van berg-
ruimten·.en.bevoorn.;dmgsroutes,.bescherming.van··vitale••technische .functieste
geven, Ook bleken nOfn'lenyoor hetgoe<iorganiserenvan toegangsbeheer en con-
troleopafsl~it~edra!ltliette~e~et1.DIlat11aast\Vet'daangF~Fvendater. een kermis-
leettltebestaatmetbetrekkingtotrisjco~lyse.Zoga.fdewerkgroepaan dat er
behoefte·.is••aan.een.handleiding.die.aangeeft.h~··een.•risic0ana1yseuitgevoerd.zou
. m~tel1worden(<h>()rwie,opwelkmomentenmetweUremogeljjke effecten op de
te hanteren nonnen).

Daatll~st\VOrdtil1N120aarige~ven dat4e]eemteninkenn~ in het'soeiale' nor-
I11enstelsFtdienentewordenin~vuld.ltlle\V~l~ekwantitatieve normen inN120
andeFsdgen~eden, is ook hier'netaJs bij hetPolitiekeurmerk VeiligWonen
[13J,debeh~ftea~hter iedere eis een bewijs te zetten. In het rapport wordt aange-
gevet1datdezebêh~eftemetnamebestaatrondde volgende onderwerpen:
-ytrh~Udit1.get1yanderuimte (l:h:b)bijy()Orbeeldgrenswaarden voor tunnel

eff~tenclaustrofobie.
- pc~tlîjrienl2iichtas lengte;

nagatmtijde1l; e "

- ~swa.a1'4eriVanklêurgebruik(met name de verhouding tussen helderheid en

verzadigillg)i< .. . .. ........> .. < ..
- deraOnn~ndietengrondslag ligg~~een'vemge plaats':

vanuit••miniU1a<l.I.•2 .wOlliJl~en.ziChtbaar;
gebruik$~uentie ~op~bruiksureI1nooitonder de.3 passanten per

rnitl~ut;>·.. ... .>< •••••.••••.•.••••.••••< ..
erisRrofessioneel we~sht~p.gebn~iksJU'en,dat door eigen aanwezigheid
of'lillcatQlera's~chtgeeftop\Va,tzichtinderuimte afspeelt, en dat binnen
2I11inut~I1a0Ptreden vaneenincidentterplaat~kan zijn;
er is eenvoorziening om contact te makenmet hulpvedeningsdiensten en
die hulp kan binnen 2 minuten ter plaatse

Daarnaast staat in het literatuuronderzoekaangegevendat planningen ontwerp van
ondergrondse ruimtes het volgendemoeten suggereren:
- ruimtelijkheid;

luchtigheid;
openheid;

- netheid;
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scboonheid;
harmonie;
kwaliteit;
geur.

2\1<105

Hoe het ontwerp en de planning hiervoor moeten zorgen, wordt zeer subjectief
aangegeven en behoeftcnderzoek,

Vanuit EMR plan van aanpak de volgende hiaten.
HetEMRplan vanaanpakkenteenaantalonderhggende stukken. Eén van deze
stukken is "RuinûelijkekwaHteit:gebruikenbeleving"(Lûten .en Kerz, 1999). Dit
stukgaat over beleving van meervoudige ruimten in het algemeen en omvat daar-
mee~~kzaken.als~oci~le veiligheid'De ~l1derstaa1ldetabel die, aangepast, is
overgenomenuit"Ruimtelijkekwaliteit:gFbnaikenbelevingU geeft een overzicht
van onderwerpen en gebieden die gerelateerd zijn aan sociale veihgheid en waar
hetEMRdoormiddel vanonderzoekaandücht aan wHbesteden.

Kennisdomein Kennlsoncterwerp

beelöIzlèn. gëlUid/bc>ren,
gEror~

PSyebológié:
.. ~l;I$tr~

~~ok)gle:
mentalebelastlng en
arousal

Sociologie:
praeessen van
maatschappelijke acceptatie

DoeIll'eSultaat

g~enliehtbitlder. geluidshinder,
g$.l~QPtil'tle'tien·.·hören·, 'ruiken

V~~arJPEIlljkeacceptatle
~~teg.(tbruik. Aangeven van
rari~a~··\fO()f··açceptatie

YerfJf9ten~~ijkeaccePtatle
~~(,Jruill1~ru!k. Aangeven van
ra~~ voor açceptatie

kenriis<>vet~n vanmaatschappelijke
accep~iVél1älil1gnaarpr(lCe$en bij "
ll1~lg nJil1lt~ik, toepassendaarvan.
AangEl\letl·van.ó]~arden. voor·acceptatie

k~i1il;l~~l>~1l van Crowding. stress in
.~~n.lÎmte.rand~rden voorhet
~n·daaiVal'l

·····v~l11~~~peliJ1!:e·.a~ptalle
~1"~~bruik.Aa9geven van
~~n\fO()f acceptatie

..........

ke~~~~l'ltatle IIl.meef\$ldige ruimte,
~~enO.'Ull~lijktleden,
rand~ voor acceptatie
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Vanuit 0106 de volgende hiaten.
Binnen het project 0 100 (Ondergrondse 'Ruimten) bestond een deelproject Intuï-
tief Waamemen 0 106. Dit project eindigde in een twaalftal onderzoeksvragen:
1. Is de kans op spatiallU'Ptietylgroter in ondergrondse dan bovengrondse ruim-

tes? Is spatial anxiety ernstiger onder de grond? Welke kenmerken van een
gebouw moet rekening worden gehouden om de kans op en de ernst van span-
al anxiety te verkleinen? Wat is de relatie tusscnspatial anxiety en fobieën?

2. Welke soort herkenningspunten zijn het meest effectief in ondergrondse ge-
bouwen'?

3. Wat zijn de effecten van verschillende kleuren op een verblijf onder de
grond?

4. Kunnen kleuren gebruikt worden om een gebrek aan uitzicht en daglicht te
compenseren? .

5. Omdat een ondergronds. gebouw geen buitenkant heeft, kan het vormen van
een GestaJt-achtig beeld van een gebouw lastig zijn. Is dit problematisch voor
gebruikers en hoe kan dit eventueel gecompenseerd worden?

6. Kan één of meerdere bezoeken aan een ondergronds gebouw negatieve attitu-
des en verwachtingen veranderen?

7. Kunnen ontwerpen die cognitieve dissonantie opwekken een positief effect
hebben op de beleving van een gebouw?

8. Vormen ondergrondse ruimten een probleem voor mensen met de neiging tot
claustrofobie?

9. Verschillen gevoelens van onveiligheid in boven- en ondergrondse ruimtes?
10. Zijn er verschillen tussen boven- en ondergrondse gebouwen in de factoren

die bepalen of een gebouw attractief gevonden wordt?
11. Wat zijn de effecten op lichaam en geest, als men langere tijd onder de grond

verblijft? .-
12. In welke mate kunnen deze vragen in virtuele omgevingen worden onder-

zocht?

Vanuit het Kennisgeneratieplan COS 2 de volgende hiaten.
In het Kennisgeneratiepian van het COB 2 worden een aantal voorstellen voor
onderzoek gedaan. In deze voorstellen worden de volgende hiaten aangegeven.
Metal and underground mapping, dit onderzoek moet inzicht vergroten in oriënta-
tie, logica van plattegronden en relatie van gebruiksvormen met ontwerp. Het re-
sultaat wordt omschreven als: staalkaart mentale map met voorbeelden en aanzet-
ten tot richtlijnen, toetsingsmodel in interactieve uitvoering, voorstellen voor ont-
werp-uitgangspunten.
Wayfinding & oriëntatie, dit onderzoek moet een inventariserend ontwerp-
onderzoek naar ondergrondse oriëntatie mogelijkheden opleveren. Hierbij worden
bestaande omgevingen (ondergronds, maar ook afgesloten bovengronds) geanaly-
seerd en wordt stilgestaan bij de invloeden van zichtassen, kleuren, vorm,
materiaal en licht. Ook worden ldeurenroutes, de toepassing van vides of andere

Spatial anxietyis een toestand Waarin rnertzic~olldetinieerbaar onaangenaam
vooltOOOrmimtelijkc·desoriêntatic.en llllgst.om Je vêr<iwalen.
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opvallendeen structurerende elementen op knoppunten, gevaarlijke plekken etc.
uitvoe~ggeanalyseerd.
Belevingvt1ithtrm.els ondergronds, ditonderzoekstellais centrale vraag of er een
uitzicht(aiternatief) gebo<ieukanworden voorr;tzigers. in een treintunnel.
(Ec(J}psychol~gischeeffeclen,dit ondenoekmoetverschiUende (combinaties van)
toepassingen van:~oen,geluiden licht. in kaart bren~en. Het eindresultaat zou een
toetsingskaderpsychologische effectenopont\verpmrthodieken moeten zijn waar-
door 'psychologisch verantwoord' ondergronds gebouwd zou kunnen worden.
Gebruik.virtualreality, door VR.te gebnlikenzoutijdwinst en een beter produkt
gemaakt kunnen worden. De VR.zou.gepromootla.mn.en worden door een demo en
een handboek 'visualisatieOGR' te maken.
Omgevingshinder, veiligheid en .lee.fl:;darheid,Naasteengroot aantal ontbrekende
n0rn1bl~det1ta.v.om~evingsbi~der;llrnilieubelastiJJ~()ntbreken er ook normen of
normbladen.die ingaab op de leetbaarhëid vanOGR(geluid, licht, klimaatbeheer-
sing).
VerhogingOelevings~ engebruikscomfort,. Om de binder en het disfunctioneren
vangebóuwen te verminderen en de leetba~heid tevedrogen zou een rap-
portlwerkmodel met de cruciale factoren m.b.t. belevings- en gebruikseemfort
genïáaktmoeten ·wor'den.

Ronde tafelgesprek Sociaal veilig ontwerpen 24 februari.
Op24 februari 'jl. werd door Senter (in het kader vanhetbet interdepartementale
progranuna'Techn0logie. en Samenleving') en het Netwerksociale veiligheid ad-
viseurs.(éeninformeel netwerk van partijen die QPhet gebied van sociale veilig-
heid adviseren1) een ronde tafelgesprek georganiseerd. Het doel van dit gesprek
was om aan te geven waarop de kennis ten aanzien van sociale veiligheid op dit
m~ment staat en waar behoefte aan is.Aatl tafel zaten verschillende specielisten op
het gebied van sociale veiligheid. In de zaal zaten meer dan 50 geïnteresseerden en
betrokkenen bij het onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst werd over sociale veilig-
heid in als als probleem in diverse omgevingen (waar-

geformuleerd in de

wordt.

men mensen moet
herkennen op
Onderwijs over sociale "Veiligheidaan bouwkunde en civielteehnische ontwerpers

en handvatten / instnJmenten "oor de lokale politiek zodat (soci-
ale) wordt.

Partijen die deelnemen aan. het netwerk zijn. e.a,Arcadis, EGM onderzoek bv,
Eysink Smeets & Etman, TNO INRO en Van Dijk van Someren en Partners.
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