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Beschouwing

De Raad voor de Transportveiligheid.heeft onderzoek gedaan naar de achtergronden van
twee ong~\lanen in tunnels waarbij opviel dat sprake was van een bijzondere omstandigbeid:
tijdens geph:màonderhoud werd een tunnelbuis afgesloten voor werkzaamheden waarbijbet
verkeer vanuit twee richtingen door de andere buis wordt geleid.

Door het instellen van tweerichtingsverkeer tijdens regulier onderhoud maakt men inbreuk op
het veiligheidsprincipe van alle Nederlandse wegtunl1els, te wetengescheidentunnelbuizen
en iedere rijrichtingzijn eigen buis. Deze inbreuk blijkt in .een zevental Nederlandse
wegtunnel~geen uitzonderil19.

Gescheiden tunnelbuizen zijn relatief veilig omdat zij niet alleen zorgen voor een lagere kans
op ongev~llen maarvooralzeer bepalend zijn voor de afloop vanol19evallen meti;)rand.Met
betrekkil19tot de gevolgen kan worden gesteld dat biJbrand ol)der meerrook ontstaat die
voor mel'l~~n in besloten ruimteseenlevensbedreigel'ltlef~çtor vormt. De
gevolgenbestrijding is dan ook gericht op het rookvrij houden vanrnensenin tlet~l1neL Bij
eenriChtitlQ$verkeer dooreen tunnelbuis. kan een •deel van devoertuigenvanwegel1et
ongeval-dat de rijbaan blokkeel"t- niet verder rijden. Door middel v~11mechanisçhe
langsventi~tie die de lucht van de voertuigEmatblaast, W()rdel1deil1zittenden vrijgehOllden
van rook.Pe rnensenkunnen. in principe in het vpertuigblijven waclltentot debrangis
geblust eocJeweg vrij. is. Het verkeer datnietgeblpkkeerdwortltdoor het 0l1geval, verlaat de
tunnelbuisrijdendvoor de rook uit.

Indien menecl1tertweerichtingsverkeerin een tunnelbuis instelt, .kan niet iedereen rookvrij
worden gehouden. Aan weerszijden van het brandende vpertuig ontstaan· daneenfUe ..Indien
men 1111gelllechanischelal1gsventilatieinschakeltkomteen val1dezetwee files
onverlTlij~lijk in de rookte staan. Bij kleine branden(personen~uto's) blijft de dreiging Voor
demens~{liJlde tunnel beperkt. Bij grote branden(vrachtauto's)dienenmenSen~ntlers
danbije$rtl"ichting~verkeer .....hunvoertuig te verlaten. Uit brandprpeven is echtergeJ:)leken
datrnensi"!lieverJnhun. voertuig blijven en pas uitstaPPen bijgeri~aansporing,
voorbeeld gedrag of toegenomen dreiging. De vluchttijd die beschikbaar is tijdenS de
ontwikkeling van de brand gaat dan (deels)verlorenaandeze"Vachttijd. Hierdoor is het niet
vanzelfspre~end d~t mensen (Zelfstandig) via dedwarsverbintlingen -die in elke tunnel
aanwezigz:ijn- de zpgenoemdeveilige buis kunnen bereiken voordat derookontvvikkeling
levensbe~reigend wordt. Er wordfoverigens van 'veilige buis' gesproken omdat algemeen
wordtaan9EIDomen dat door middel van·overdrukderookvanun de andere buis kan worden
tegengehQU(jen.

Opgronàvan het bovenstaande betwijfelt de Raad of mensen succesvol kunnen vluchten. In
de plannen met betrekking tot de gevolgenbestrijdil19 is echter zelfredzaamheid van mensen
in de tunn$Leencruciaal en gangbaar uitgangspunLpez;ezelfredzaamheidwordt
ondersteUl"lddoor detunneloperator, diej~tructieskan geven. OOkdit biedt echter geen
garantiEid~het vluchtprocesaltijd goed zal verlopen. De operator moet immers complexe
afweging~nmaken in een korte tijd.

Naastdez:~lfredzaamheidisuiteraard ook sprake van professionele hutpverlenil19..EEin
brand in een tunnel betekent voor de hulpverlening een zware opgav~:lvanwege de moeilijk
toegankelijke en beperlderuimtEt. Daarbij dient de hulpverlening de eigen veiligheid niet uit
hetOQgteyerliezlan.Alshetmogelijk is de tunnel te betreden zonder bedreigil19 van. de
eigenveiJigi1eid,·moeten de hulpverleners via de.veilige buis de voor hen op dat moment
onzichtbare brand in de andere tunnelbuis. zien te lokaliseren. Het redden en btussenvindt
plaats via de dwarsverbindll1genin de tunnel. Het·maakt hierbij voor de wijze waarop men
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werkt niet veel uit of er sprake is van eenrichtings- dan wel tweerichtingsverkeer. Bijna altijd
wordt via·d~ veilige buis opgetreden.
Bij eenrichtingsverkeer kan de bijdrage van de brandweer c.q. de hulpverleningsdiensten
aan hetYoprkomen van slachtoffers beperkt blijven. De mensen in de tunnel hebben immers
in princlp~~enhulp.nodigenkunnenin hun auto wachten of de tunnel uitrijden. Bij

, tweerichtil'l~~verkeermoetetl mensen vluchten. Daar .zoude hulpverlening wel een bijdrage
aankunn~nleveren. De nadelen van tweerichtingsverkeer kunnen echter niet door de
hulpverlening worden gecompenseerd, omdat er tijd verstrijkt alvorens de hulpverlening kan
startenrn~het.daadwerketijk leveren van een bijdrage. Deze tijd is zodanig, dat verwacht
moetW()r(J~n.dat de rook ziCh al tlinkheeftuitgebreid.
AI met~trektdeR.aadde conclusie·d~t hetonwenselijk is .tijdens onderhoud
tweerictltiJ1gsverkeer in te stellen. Indien immers bij tweerichtingsverkeer een
vrachtautQbrand ontstaat, bieden zowel de zelfredzaamheid als de hulpverlening
onvoldoer@e waarborgen voor de veiligheid van de mensen in de tunnel.

Deb~~I'~n dieklevenaantweeriChtingSverkeertijdensonderhoud,worden naaree
meningvElrrdeRaad onvoldoende ortderkencL Het is waar dal branden in voertuigen en
zekerirYJf~chtf:lUtö'srelatiefzeJdenplaatsvinden.· Het. is.ook waar dat .Nederlandsetunnels
relatief~911~ijnendatdetijdsduurvan het onderhoud slechts een beperkt deel vormt van de
totale~'fpl()lt(Ûietij(1.•Ditma~kt de kans op hEltdaadWerkelijk optreden vaneen rampscenario
klein''f99~behoOrt~ndergelijkr~mpsCElnari9tot de mogelijkheden~
Met het 9j)Q op ee" der~elijkeral11pénvanwegede toenemende neiging transport onder de
grondaft~vvikkelenvenNachtde~adechter dat .debetrokken instanties zich nog. meer dan
nuinsp~nnende risico's zoveel alsredelijkerwijsmogelijkte beperken. De Raad wUdaarbij
niet treden in concrete discussies over maatregelen maar slechts constateren dat nog niet
alle nl~~ijJ<heden geheel zijn uitgePtjt. De Raad heeft verder met dit rapport. niet in twijfel
Willentr~~k~ndatonderhoudstriktnoodzaketijken ook voorveiligheid onmisbaar is. Ook de
veifigheid ••\I~n••wElQWerkers·.is.voor·de.~a~d•••een ••belangrijke ·prioriteit.
HetiSd~~O?mvangrootbelang dathetbevoegdgezagendeweg"enfunnelbeheerders de
integr~l~fiiitegingvanrJ"logeiijkeriSiCO'senJl1aatregelentransparant maken en daarvoor ook
m~hO(1J~~~krljgena~ngereikt.E~goedeafwegingbetekentdat ook de •restrisico's van
versCtlill!l~ verkeer$)pties goed ·Inb~eld word~n gebracht, datde uiteindelijkebesfissing
daaroPW9tcttgebaseerdendat hieroverhelderheId wordt verschaft aan het (grote) publiek.

De keu~f3\f()Ortweerichtingsverkeer tijdens onderhoud. blijkt hel resultaat te zijn vaneen
afwegi~v~nstrijdige belangen. Tunnelbeheerders ffioetenarbeidsveitigheid,doorstroming
en verk~~rsvem9h~idzi~nteverenigenln de dagelijkse beheerspraktij~. Het ontwerp van de
tunneti~~~art)iJ ~n g~evenzonderdat in d~ ontwerpfase het ondemoudgoedis
meegenomen. Het belang van dearbeidsveiligheid blijkt daarbij het beste (wettelijk) te zijn
verankerd. Daarnaast is de maatschappelijke druk ten aanzien van de doorstroming groot.
Ten slC1tt~~iende tunnelbeheerdersz:ich ook geconfronteerd met kosten die gemoeid zijn
met ·altef'l)l3tieve.·onderhûudspraktijken.

Het den~~.rlten.aanzien van tunnelveiligheid is sterk in ontwikkeling. Bij.het doen· van
aanb~~lingen moet hiermee rekening worden gehouden. Er is een beleidSnota
Tunnelveiligheid, waarin proceseisen zijn .geformuleerd .Wetgevingen normering zijn in
ontwikkeliog. In de recent opgestelde richtlijnen van het Steunpunt TunnelveiJigheid van het
minister1~yan Verk~ren vv~terstaat wordt al aandacht .be~teed.aan het ond~rwerp
'onderl1c>tjd'.Kenmerkend iS dat riChtlijnen in het verkeer vrijblijvend zijn. Dit geldt ook voor
dege~(jetunnelrichtlijnen van het Steunpunt. Oe toepassingvandetunnelriCtltlijnen is
wellièhtrt)eded~aromnletgeheelzichtbaar bijbeideonderz(")Chte tunnels. Het
veilighei~~niveau in de beide tunnelstijdensonderhoud voldoet niet in alle opzièhten aan
ervaringerlmetenideeënover tunnelveiligheid .:Zo heeft voor delJtunnel· geen analyse
plaats9evpnden van de mogelijke alternatieven voor tweerietltingsverkeer ..Voor zowel
IJtunnel als Westerscheldetunnelisde mogelijkheid van afsluiting van de tunnel tijdenS de
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werkzaamheden - geheel of alleen voor vrachtverkeer - nog onvoldoende in de afwegingen
betrokken.

Bij de beheersing van veiligheid kunnen relevante onderdelen van de 'veiJigheidsketen'
worden bezien. In dit verband hebben proactieve enpreventievemaatregelentendoel de
kans op ongevallen te reduceren. Vooral bij nieuw aan te leggen· tunnels· is hier veel winst te
behalen. Indien men bij het ontwerp rekening houdt met enwaarmogeiijk ruimte maakt voor
het te vei'\NSChtenonderhoud kan tweerichtingsverkeer zoveel mogelijk worden uitgesloten.
De Raad acht de aandacht voor de ontwerpfase van grootl::>elang.
Indien eentunnelontwerp eenmaal.eengeg~venis,kunnenzichindepraktijksituaties
voordoellW'aarbiltweerichtingsverkeeronVermijdelijkis. Dit is aan de orde indienaltematieve
maatregelen, zoals het instellen van een omleiding, meer onveiligheid zouden genereren dan
het tweeriChtingsverkeer zelf. In die gevallen zou het risico daUWeerichtingenverkeer met
zich meebr~ngt zo veel mogelijk moeten worden beperkt. De veiligheidsketen omvat daarom
ook 'repre~sievemsatregelen' die nodig zijn om de gevolgen van ongevaUen te beperken en
bestrijding te optimaliseren. Voorbeelden zijn handhaving c.q. afdWingenvan
snelheid$litl'lietendie zodanig zijn gekozen dathet tweerichtingsverkeereikaar echt
langzaam passeert en informatie aan de tunnelgebruikers indetunneEzelfof v()OrliChting
voorafgaand aan het tunnelgebruik. Met nadruk dient in dit verband het nieUoelaten van
vrachtverkeer en/of gevaarlijke stoffen te worden vermeld als minimale inspanning.

Bij de tunnels dient gewaarborgd te worden dat de uitgangspunten die aan de
bovengenoemde beheersing van de risico's ten grondslag liggen in de dagelijkse praktijk
worden gerealiseerd. De tunnel eigenaar/beheerder is ervoor verantwoordelijk dat de
beheersmaatregelen in de praktijk worden gebracht.

Aanbevelingen
Voor de aanbevelingen wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe tunnels.
Deze aanbevelingen gelden voor alle tunnels ongeacht de beheerder (rijksoverheid of
andere overheden).

Bestaande tunnels
De Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aanbevolen te waarborgen
dat het veiligheidsniveau in tunnels tijdens onderhoud aantoonbaar even hoog is als het
veiligheidsniveau tijdens regulier gebruik van tunnels.

De Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aanbevolen te waarborgen
dat bij onderhoud alleen nog tweerichtingsverkeer wordt toegestaan, indien alle alternatieven
aantoonbaar onveiliger zijn zowel voor werknemers als voor tunnelgebruikers. Tevens wordt
aanbevelen dat wanneer tweeriChtingsverkeer wordt ingesteld, de tunnelbeheerder verplicht
wordt zich aantoonbaar maximaal in te spannen om het veiligheidsniveau zo veel mogelijk te
verhogen. Als minimale inspanning wordt in dit verband onder meer het weren van
vrachtverkeer gezien.

Nieuwe tunnels
De Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aanbevolen te waarborgen,
dat bij het ontwerpen van nieuwe tunnels wordt aangetoond en onafhankelijk wordt getoetst
of het onderhoud van de tunnel in de gebruiksfase plaats kan vinden onder handhaving van
het veUigheidsniveau dat geldt in de reguliere situatie.
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Vooruitlopend op het bovenstaande en gelet op de eigen verantwoordel~kheid wordt de
tunnelbeheerders die tweerichtingsverkeer instellen bij werkzaamheden aanbevolen er voor
te zorg~n(Jat

• hEltVeiligheidsniveauintunnelstijdens onderhoud aantoonbaar even hoog is als het
v~li9heidsniveau tijdenS regulier gebruik van tunnels;

• hijtinstellen. vantweerlchtingsverkeer bij onderhoud alleen nog gebeurt, indien is
~äl"lgetoonddatalle alternatieven aantoonbaar onveiliger t zijn zowel voor
w~r1(nemersals vQOftlJnnel~ruikers;

• V@l')neertweetIChtingsverkeerwordt ingesteld, een aantoonbaar maximale
in~panning wordt gepleegd omhetveiligheidsniveau·daarvan· zo veel mogelijk te
v~en.A.lsminiJTlalelnspanningwordt in dit verband onder meer het weren van
vrachtverkeer gezIen.

N.B.: Ong"-'veilig'. of 'veUlgheidsniveau' wordt in dit verband niet aUeenhetgroepsrisico
begrep~ll1aarookl1etindividuelerisico,demogelijkheden bij zelfredzaamheid en
gevolgen~$trijding(deterministiSChe benadering) en het risicocmerium .·'ZOlaagals
redeliJkêJYIljs mogelijk' (A.LARA).

1Met name de tunnels die nu reeds regelmatig tweerichtingsverkeer instellen: IJtunnel, Wester-
scheidetunnel, Piet Heintunnel, Coentunnel, Zeeburgertunnel, Maas Markttunnel en Velsertunnel.
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Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat de Raad heeft uitgevoerd naar
twee ongevallen die plaatsvonden in Nederlandse wegtunnels. Aanleiding voor dit onderzoek
was een ongeval in de fJtunnei in Amsterdam. Gedurende het onderzoek vond een
vergelijkbaar ongeval plaats in de Westerscheldetunnel.

De raad heeft tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke
oorzaken van individuele of categorieën ongevallen zijn en, indien de uitkomsten van een en
ander daartoe aanleiding geven, daaraan veiligheidsaanbevelingen te verbinden. Het
uitsluitende doel van dit onderzoek is het (helpen) voorkomen van toekomstige ongevallen of
incidenten.

Allereerstworden de toedracht en de gevolgen van de twee ongevaIJen kort beschreven.
Voor deze beide ongevallen en hun gevolgen konden - zoals vaker voorkomt - verschillende
oorzakeoworden aangewezen.2 Allereerst speelde het gedrag van de betrokken
voertuigbestuurders een rol. Daarnaast konden factoren worden onderscheiden die te maken
hebben met de inrichting van de weg cq. de tunnel. Ten slotte konden voor wat betreft de
afloop ookvoertuigtechnische factoren worden onderscheiden.

Bij de ongevallen viel direct op dat sprake was van bijzondere omstandigheden in de tunnel.
Bedoeld wordt het toelaten van verkeer uit tegengestelde richtingen door één tunnelbuis
omdat de andere tunnelbuis is afgesloten vanwege werkzaamheden. Dit betreft een
veiligheidstekort waarvan gesteld kan worden dat dat nog relatief weinig belicht was in de
publieke aandacht die de laatste jaren uitgaat naar de veiligheid van tunnels. Bovendien
wordt vande aanpak van dit veiligheidstekort een relatief grote veiligheidswinst verwacht. Dit
betekent uiteraard· niet dat de overige factoren van geringer belang worden geacht. Wel
wordt als uitgangspunt gehanteerd, dat het gedrag van voertuigbestuurders mede
beïnvloedbaar is door de inrichting van de weg. Daarnaast kunnen de gevolgen van fouten
door voertuigbestuurders worden beperkt door de inrichting van de weg. In het onderzoek en
de rapportage is daarom gekozen voor een nadruk op de 'weg..kant' (de inrichting van de
weg cq, detunnelin relatie tot de wijze van gebruik van de tunnel tijdens geplande
onderhoudswerkzaamheden).

Vanwege deze nadruk is in hoofdstuk één selectief en beknopt gerapporteerd over de
ongevallen zelf. In het tweede hoofdstuk staat het gebruik van de tunnel tijdens onderhoud
ende risico's die daarmee gepaard gaan centraal. Ook hier worden andere aspecten beperkt
belicht In het derde hoofdstuk worden de achtergronden van dit gebruik tijdens onderhoud
toegelicht. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan conclusies en aanbevelingen.

2 Bij de analysevan ongevallenkan worden gekekennaar (1) menselijkgedrag, (2) het voertuig, (3)
de weg. Soms wordendaarbij een vierde of vijfde factor betrokken(handhaving,organisatie).
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Hoofdstuk 1 Beschrijving van de tweeongevaUen

In dit hoofdstUkworden twee ongevallen kort beschreven. Het betrettongevallen die
plaatsV()nQ~nin de IJtunnel en de Westerscheldetunnel. In beidetunnelswas ten tijde van
de ongey~llen sprake van -tijdelijk- tweerichtingsverkeer in een tunnelbuis.
In de IJtl,l9neiging het om een frontale botsing tussenpersonenvoertuigenten gevolge
waarvaobrand uitbrak en enkele gewonden.vielen. In deWesterscheloetunnel heeft zich
eveneens een frontale· aanrijding voorgedaan tussen een vrachtauto en een personenauto.
Bij dit ongeval is de bestuurder van de personenauto overleden, maar is geen brand
uitgebroken.

1.1 Het ongeval in delJtunnel

Omstand~den
Op maandagavond 20deÇember .1999 waren
schoonmfiElkwerkzaamheden gaande in de oostelijke buis
van de IJturmel in Amsterdam, een tunnel van ruim 1100
meterlfirlfj.Hiertoe was deze tunnelbuis afgesloten voor
alieverkêêt.Het veri<eerkomende uit het centrum van
Amsterdfilll dat hierdoor geen gebruik kon maken van de
oostelijke buis, werd door de andere buis geleid over één
rijstrOOk.Het verkeer komende uit de richting van
Amsterdam-Noord werd eveneens over één rijstrook
geleid,déÊligen· rechter rijstrook. Hierdoor ontstond een
situatiem$tveri<eer uit twee richtingen .door één tunnelbuis. Af/)eefding 1:1.Jtu,nneiverbindt

NOOrd.enZukJ
Toedracht
Vanuit Arriijterdam-Noord reed rondhfilftien.'S fivondseen personepfiutonafifde tunnel.
Vlak voorde ingang van de tunnel kwam de bestuurder van dit voertuig achter een bus te
rijdellen~lde deze gaan passeren. Tijljens.hetpasserenvan.de bus zag hij op dezelfde
rijstrook~itdetegenovergestelde richting eveneens een personenfiutoaankomenrijden. Hij
stuurdenognfiar rechts maar kon een .aanrijding niet meervoorkomen.

De bestuurder van het voertuig uit Amsterdam-Noord heeft volgens eigen zeggenniet
opgemeri<tdat er een inhaalverbod was ingesteld door middel Vfin hetfifkrulsen van de (voor
hem) linkerrijstrook.

De botsiogyondpiaats op ongeveer honderd meter afstand van de.ingfing aan de noord-
zijde.JJep~rsonenauto komende uit Amsterdarn-Noord .vlOOgdaarbij in.brand ..De bestuurder
van dit.voertuigen twee inzittenden van de andere personenauto raakten gewond .

••
+/-100 meter vanaf de uitgang

Afbeelding 2: Schets toedracht.
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Gebeurtenissen na het ongeval
Alle inzittenden van de beide voertuigen konden op eigen kracht hun voertuigen verl.aten en
zijn op zoek gegaan naar hulp. Eén van deze personen is naar een vluchtdeur gelopen en de
andere drie zijn ineen lijnbus.gestapt die in de tunnel stond en door het ongeval werd
opgehotH:J(:)n.Devlammen reikten na enige minuten tot aan het plafond van de tunnel (ruim
vier meter hoog). Na ongeveer drie minuten was er ook rook aanwezig in de restvan .de
tunnelbW~.Jnzittendenuit achteropkomende voertuigfjnzijn lopend door het 'lange' gedeelte
de.tunnfjl()ntvtucht (in zuidelijke richting). Er zijn ook automobilisten g~an.keren en .in
tegenov~C9Elstelderichting weggereden. Passagiers in de eveneens aanwezige lijnbussen
bleven zitten.

TUNNNElBUIS

lil

+/~100metervanaf de uitgang

Afbef»(JlrJfI.?:Scnets situatiémet files na ongeval.

Detweêpèrsonenauto's die bij het ongeval waren betrokken blokkeerden nagenoeg de hele
tunl1elblli;;,waardoor er een fUeontstond. Aan de zuidzijde van hel ongeval stonden
ongevooftw!intigpersonenauto's, twee bussen en een ambulance en aan de noordzijde
ongeveettienpersonenauto's. De verkeerslichten aan het begin van de tunnel zijn
vervolgfJnSOProod {iezet qm te voorkomen dat er oog meer auto's de tunnet zouden
inrijden.V~nafbeidezijden van de brand reden nogkooe tijd enkele auto's de tunnel in.3

Hetafz~i9"entilatiesysteemvan de tunnelwerddired na het ongevaFingeschakeld. Na het
arriveren van de brandweer onge"eer Vijf minuten na het .ongeval (kazeme IJtunnel)was de
brand snel onder controle. De GGD was met twee ambulances na ongeveer tien minuten
aanwezig.

1.2 Het óngeval in de Westerscheldetunnel

Omsta
In deM ......•.••rl vrijdag 19 op zaterdag .20 september 2003 warensch()Onmaak~en
onderhOt.l~~erkZaamheden gaande in de oostelijke. buis van de Westerscheldetunnelin
Zeeland,ê$n·tunnel van 6600 meter lang.
Hiertoe w$sdeze tunneibuisafgesloten voor alle verkeer. Het verkeer komende uit
Temeuzendat hierdoor geen gebruik kon maken van de oostelijke buis, werd door de
andere, westelijke, buis geleid over één rijstrook. Hetverkeer komende uit de andere richting
werd.eveneElns over één rijstrook geleid, de eigen rechter rijstrook. Hierdoor ontstond een
situatie met verkeer uit twee. richtingen door één tunnelbuis.

3 Vanwege een vertraging in het verkeerslichtsysteem gingen de lichten niet onmiddellijk op rood ..Dit
is niet nader onderzocht.
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Afbeelding 4: Ligging Westerschelde tunnel als verbinding tussen Borsele (noord) en Terneuzen
(zuid).

Toedracht
Vanuit Borsele -de noordkant van de tunnel- reed kort na middernacht een personenauto
met twee inzittenden de tunnel in. Dit voertuig is op een zeker moment, om niet duidelijk
geworden reden, de linker -afgekruiste- rijstrook komen te rijden.
Op deze rijstrook naderde vanuit de andere richting een vrachtauto. Deze heeft volgens een
getuige achter de personenauto nog getracht de personenautobestuurder te waarschuwen
met licht-en geluidssignalen. Dit heeft niet tot een merkbare reactie geleid. De
vrachtwagenchauffeur heeft verklaard dat hij ruim voor de aanrijding de personenauto al op
de as van de weg zag rijden en dat deze auto langzaam maar zeker steeds verder op de
verkeerde weghelft terecht is gekomen.4
Beide voertuigen zijn frontaal met elkaar in botsing gekomen op enige honderden meters
afstand van de uitgang aan de zuidzijde. Er ontstond geen brand. De bestuurder van de
personenauto is bekneld geraakt en was op slag dood. De passagier van de personenauto is
licht gewond geraakt. De vrachtwagenchauffeur had geen lichamelijk letsel.

Afbeelding 5: Bndpositie van beide voertuigen in de Westerscheldetunnef. De foto is genomen in de
rijrichting van de vrachtauto (Foto: Wim Kooyman).

4 De andere inzittende van de personenauto kon over de toedracht geen informatie verschaffen omdat
zij sliep.
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Gebeurtenissen na het ongeval
De tunneioperator kan door middel van camera's de tunnel monitoren en kan o.a. de
verkeerslichten en toegangsslagbomen op afstand besturen. Kort na het ongeval werden de
toegangss1agbomen van de tunnel door de operator gesloten. In de tussentijd konden nog
twee voertuigen doorrijden tot aan het ongeval.
Op basis van meldingen aan het alarmnummer 112 zijn twee ambulances en enkele politie-

I'

eenheden naar de tunnel gestuurd.
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HoofdstUk 2 Analyse

De geb~urtenissenin beide tunnels kunnen op verschillende wijzen worden geanalyseerd.
De Raa~h~eft -zoals ook. in de inleiding werd vermeld-. er voor gekozen ioh~tonderzoek
eenaCÇl3rttt~ leagen op de.'weg-kant' .(de infrastructuur),Duidelijk. mag zijn~at\yanneerde
betrok~Mqertujgbestuurdersophuneigen weghelft.warengtlbleven, •dtl0l1gevalJenniet
haddenpiaatsgevonden.Ongeacl1t de reden cq. oorzaak van het nietop de~igenw~helft
rijden, k~rlworden vastgesteld dat bij de inrichting en gebruik van de weg waarvan in de
betreff~l1g~tunnels sprake was.het. tot df) mpgelljkheden bfJhoort omop de verkeerde
weghêlftt~tijden.5 Op veel wegen in Ne~erlandjsditmogelijk en dusnjetbijzonder.H~twijkt
echterafY~l1de regljlieresituatie inde beide tunnels. Bovendien, zo zalhierqo(jerworden
betoogd,~lInnendegevolg.en van ongevallen intunflels (veel)emstigerzijn ..DitQ~ldteens
te meer,io(jien er sprake is van twf)f)richtingsverkeerzoals bij beideongeyallenhetgeval
was.

AllereerstW0rden •de risico's .vantunnels en "antv'tfeerichtingsverkeer in~én tunnelbuis
nadertoes~licht. Vervolgens 'vVOrdtaan de.hang vanenkeiebuitenlandse. ongevfj!lIen
geillustr~~(jhOe emstigongevallenkunnenaflo~n die.zich voordpenbij
tweeri~iogsverkeer doorééntponelbuis .•Daama wordt aangetoond,. dettn. sommige
Nederlan(jE;~tunnels ()Okregelmatig sprake kan zijn van tweerichtingsverkeer.

2.1Intr~lIÇtie wegbJnneisen veiligheid
Wegen tJ.(J(Jftunnelszijn. door de mogelljkegevolgen gevaarlijker dan wegendoordeopen
lucht. TtJ..f1neJveiligheidheeftdUS niet voor niets een hoge prioriteit. In Nederland heeft men
het confiJpJledere rijrichting een eigen tunnelbuis' omarmd. DiUeidt namelijk tot aanzienlijke
risicoretJ.uçtie.

Algeme(iff1
In onderzoeksliteratuur wordt vermeld dat de.kans op ongevallen in tunn~sQroterisdan. OP
de open weg.6 Vooral de verstoring van de verkeersstroom in de tunnel geef teen verhoogd
risico. [)e;z.everstoring ontstaatdoor de grotere taakbelasting van debestl.lurderbij. het
bin~nrijttenvan de.tunnel. Onder andere de nabijheid van detunn~lwan(jen,de
lichtCOflditi~, de abrupte lichtverandering, de.kleinere zichtatstanden,de h~Uingvan de we9'
de mOrl()tClJ1evisuele omgeving eneengf)brek aan oriëntatie .kunnen hierbij een rol s~len;
Ook hetQotbtekenvan een vluchtstrook e.q .•berm ma~kteentunnetafwijkend'lJeze
belastil1Q,,~n~e voertuigbemuurderkan totmeerfoutenleiden of tot aanpassingen als het
v~riag~n,,~nderijSnelheid,Dezeaanpat'sing~nofhet verlagen van de rijsnelheid betekenen
echter~el1ye~toring van .de verkeersstroom. De bedoeldeaaopassingenwordenimmers
nietunifi:)rll1uitgevoerd.

Door.·rni~(jel••van maatregelen .•wor(jt •..QfJtra;cht•.de kant' ••op •.ongevallen .in•.lurlOels ••te reduceren.
Hierbij~r"lmen bijvoorbeeld denk~naanhetscheiden van deb~id~rijrichtingen,
verkeerssignalering, verlichting, camerabewaking, inhaalverboden en snelheidsbeperkingen.
Vooralhefscheiden van de rijrichtingen wordt als veiUgheidsverhogend gezien.

5 Aangezien mensen fouten maken met een hoge kans van optreden, moet hiermee rekening worden gehouden.
El Bron: Advie$buraalJ DHV 200t, pagina 23. Met 'open wes' wordUndit verbandgedoeldopallelillegendie niet
door eenJ.I.Innellopen. De vergelijking kan uiter<lardalleel'l ZUivefwordengemaakUndiennaastde overkapping
alle weQk~l'lrne$enenverkeersmaatregelen vE!rgE!lijkbaaFlijn, V~schillende(Qpen) wegty~n k~mllelleen
uiteenk?~~.vE!i1igheid$nÎVeau: .e~m.autosnel\lll&Q.met.fysiek.gEl~chliliden .•rijrichtingeni$ ..(veel) •.vei!igerdaneen
provim::ialE!1ft'egmetalleeneendoorgetpkken •streepaIS$cheiding~DitlaatSte Wegtype{80km/ulstaat bekend
alsZeer9nv~lig: 0,43letselongevallenper miljoen voertuigkilorneters tegenover 0,06 voorautosl1elwegen
(SWOV),

7 Bron: idem, maar ook Worm, zonder jaartal.
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Op de website van de provincie Zeeland8 staat het als volgt vermeld:
"VeiJigheidkreeg de hoogste prioriteit bij de bouw van deJunnel. Hierdoor geldt de
Westerscheldetunnel als één van de veiligste in Europa. De tunnel bestaat uit twee
afzonderlijke tunnelbuizen waarvan beide twee rijstroken hebben waardoor frontale
botsingenfJiet kunnen voorkomen. "

Daamaa~~W<:>r<1enook maatregelengenomen.om de gevolgen· van ongevallen te beperken,
zoals vluç~egen, blusmogelijkhedenen omroepinstallaties. Beide categorieën maatregelen
- die ind~roatevan beveiliging afWijkenvan de maatregelen di~ voor open wegen .worden
genomenpnlustreren. het grotere risico dat tunnels met zich meebrengen.

Het mee§t~alend voor het risico zijn branden, die in tunnels veel ernstiger gevolgen
hebbel1Qij~illdeopen tucht. In eentunnel kunnen rook enJ0fschadelijke. stoffen minder snel
ontsnapp~Odanin de openluêht,vllllen de tunnel en leiden tot zichtbêlemmering enlof
vergifti9i99~n verstikking vanaanvvezigepersonen ..Een brandineêhWnnel is pp
verSch[lfêftQemanieren bedreigend voor aanwezige mensen. Brand· kan direct dodelijk zijn
door deif'l\lVerkingvan rooI<,hitte ofvuur. Heteengittige rook kan zich snel over grote
afstand,,~mpreidenen tot sterfte door zogenaamd indirect letsel leiden ..Wordt heet gas of
heteluc~~ng~dernddanwerkthetlong$ysteem snel·niefmeerofneemt de
zelfredza~l'riheidzeer snerafdoor eenCOfTlginatie.vanzichtbelemmering(rooken
duisterni~)l •••lroolrnonoxidev~rgiftiging··en verstikking ..Aangezien ••röOk·dus ••zelfredzaamheid
van mel1s@fronmogelijkmaakten dehuipverleningbêmoeilijkt,is hetrookVrilhouden van
een tun~buisêruciSal.9 Hete lucht ·isUchferdankOude.Oeheterook die bij aan brand
ontstaat,zal zich in eerste instantie tegen hettunnelplafond opnoperl.10 Echter op enige
afstandv~Q~ebrandhaard {op ca 150 tot 30Q meter), zaldoorafkóelingvanderbOken
convecti~pefroókPlafond UitzSkken tof op het wegdek. Hierddorkunnen personen
ingeslotel'frakentossende branden de dalende rdok. Dit blijft in principe zo tot de opbouw
vandeltl~laaginstabiet wbrdfdOOrbijvOOl"t:>êeldluchtstroming.lneentunnel is sprake van
een lucnt.roming die wordt bepaald door de bewegingen van het rijdend verkeer, dElhelling
in de tunn!!, de richting van de wind buiten de tunnelen het al dan niet inschakelen van de
ventilator~m. Ook een blusinstallatiekan het aanvankelijke stromingsbeeld verstoren. De
rookzafziCh {grotendeels) rnetderichting van de luchtstroming mee·beWegen.

Door midQ!lvanrnêêhanische ventilatie. kan worden ingegrepen in de richting van de
luchtstroming. Bijmecnanische ventilatie die in.de lengterichting van de tunnel werkt, wordt
deroókn~~rèên richting afgevoerd. Bij dezelangsvemilatieiser dus altijd een veilige
(rookVrij~l!neen onvéillge kant van de bramt Indien het verkeer zich in één richting
beweegt,~n dit een goede ·mogetijkheid zijn de effecten van rbOken hJtfevan de
aSl1weziQirfaftésturel1. .OoRkaniodebrandWeerinzet wordengefadliteerd. Bij één
rijriytttitl9 •••~n··de·.langsventilatie· met ••de.rijriChting.·mee.W()r~en•••ingesChakeld. ·.Hierdoor.wordt
dêröOkmEJtderijrichting de tunnel tlit gevemilêêrd {zie afbêêlding 6). Het verkeerdat
hierdoor in de rook komt te staan, is tevens het verkeer voorbijhet ongevaldat in principe in
staatis detonnel uit te rijden. Het verkeer achter het ongeval met de brand, dat over het
algemeenl'lOödgedWongenmoelstoppen, wordtdOördevenîi1atierichting (met rijrichting
mee de tUrll1e1ült)vrijgil1ouden van róok(:zieafbeélding6).11

e De provincie Zeeland ismede..:eigenaar van de Westerscneldeturlnel. (zje hoofdstuk drie).
s Zieook<:J~bi,agevooreentóeliChtingtenaanzier1Vanrool(en ventilatie.
10Eri$di~eoverenónderzOOkgáEJndenaarhoelang de rook bovenin dewnne'· blijft.
11TotzQver<létneorie.ln de~l<tijki~hetlJlo9élijkdatventilerenmetcie rijrichtingrneeniet de meest
i~9PI~gis.Oitisbijv()()ff)éeldintunnels waar niet alleenvoei'tufgen rijden,maarOOk
langzaarnVérkeer aanwezig is of mensen uitgestapt zijn, of wanneer het ongeval dichtbij een
tunneluiteinde plaatsvindt.
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Afbeelding(j~ventileren met de rijrichting mee. De voertuigen in de file blijven rookvrij en de
voertuigerJvoorbij het ongeval kunnen voor de rook uit rijden. Bron: Bouwdienst.

Bij .dwar$vijntilati~beweegt de lucht ziCh inde •dwarsrichting t.o.v ..de •lengteas vande
tunnelbtJÎ~.Toe~.en afvoer van deJucht vinden. Pta~ts•.viaaparte luchtkanalen. Bijditsysteem
beStaatQ~ll veilige ()fonveilige kant. De.maximale capaciteit vanhetsysteemis hier de
kritÎschEJf~Çtor.Indieo.diete beperkt is, kan.vulldetunnelzÎch met rook. Bijvold~nde
capaciteitJs geen sprake van'een vellige· en onveilige kant van het lncidenL12

Volgens het hierboven beschreven scenario kan iedereen in principe in zijn voertuig blijven.
Toch is het ook bij eenrichtingsverkeer denkbaar datmensenhun voertuig moeten verlaten.
In dit verband kan gedacht worden aan personen die een file voor zich hebben waardOor de
weg geblö1(keerdis terwijl achter hen het ongeval gebeurt. In dat gevat kunnen zij l"Iietde
tunnel uitrij(ien en moeten zij hun voertuig verlaten. Oe kans op dit scenario wordt verlaagd
door verkeersdetectie die in veel tunnels aanwezig is. Het kan echter wel een gevaarlijke
situatiezijll, omdat uit proeven 13isgebleken, dat voertuigbestuurders die met een
tunnelbr8nden rook te maken krijgen, pas in een laat stadium hun voertuig verlaten. 14 In de
tijd die verstrijkt voor zij uitstappen, heeft de rook zich dan alkunneouîtbreiden hetgeen het
vinden vande vluchtwegen bemoeilijkt. Oe afstanden tussen de vluchtdeurenzijn daarbit
medebepalend voor het vinden van een vluchtdeur. AI bij afstanden als 50 of1QO meter1
kan het vrijwel onmogelijk blijken om in dichte rooke~nvluchtdetJrt~"ind~n,l"rlede door de
toxische belasting. Bij nog grotere afstanden tussen vluchtdeuren, die in geboorde tunnels
voorkomen,is het dus nog moeilijker om een deur te vinden in dichte roos," Oe hierbij
benodigde'zelfroozaamheid' van mensen in de tunnel wordt ondersteund door· de
tunneioperator, die instructies kan geven. Dit biedt echter geen garantie dat het vluchtproces
altijd goed zal verlopen. oe operator moet immers complexe afwegingen maken in een korte
tijd.

Bij een middelgrote tot grote brand (bijvoorbeeld met een vrachtauto) sluit de brandweer
escal@ti~lljet uit.Tijd is.daarbijcrucia@Ltiet ben~deren van de brand~tEJkentnjetalleen
het met~tbrandwef)rvoertuiginde"eiligebUisrijden.Debr~nd(dÎei'nl11ersmde veilige
buis niEJtfi<mt0al:J[iS)moetooRg~okaliseerdwordenbijv()ort>eél(j metl;)êt!ulpvan
communiCafiemet de tunnelOperator. Daarna c.q.··daarbij moet eenverkenningworden
uitgevoerd. Bij het (eventuele) blussen maakt de brandweer niet alieer gebruik van
tankaut9s:J,luitendie een eigen wat~r-. en eventueEJI.schuimyoorraad. hebben, maar ook van
watervoorzi~ningin de tunnels ..•De brandslangen van de eig~n voertuigen moeten worden

12 Dev#-ennadelen van.devêrschilfendê vormen van mechanische ventilatie zijn .•nog.onderwerp
vanol'ldérzoek(ooor het Steunpunt Tunneweiligheid). Vooralsnog is door Rijkswaterstaat gekozen
vootláng$verttilátie.

13 Broo:BoUWdienstRijkswaterstaat (2002).
14 Bij escalatie brengt dit gearagrisioo's met zich mee. Als de brand niet escaleert, zijn lege voertuigen
in de tunnetlastig.
15 Dit zijn de afstanden die bij afgezonken tunnels in Nederland zijn gerealiseerd.
16 Uiteraard dient dan wel de vtuchtweg vrij te zijn. Dat wil zeggen dat de veilige buis vrijgemaakt moet
worden van verkeer voordat de vluchtenden toegelaten worden. Dit is overhetaJgemeen
opgèflOI'l1enin .procedures.
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uitgerold via de dwarsverbindingen en eveneens worden slangen gekoppeld aan de
watervoorziening in de tunnel. Hoe langer hetduurt voor de brandweer ter plekke aan het
werk kan, hoe meer de brand de kans krijgt ziCh uit te breiden. Indien niettijdig gestart kan
worden met blussen, vormen de omstandigheden voor d~brandweereen onoverkomelijk
hindernis, Het werken in de rook vereistadembeschermingsapparatuur, die bij lage fysiek
inspanningvoor maximaalongeveer2o-25 minuten lucht biedt aan de drager er van; In die

, tijd vindLinzet plaats, maar moet de brandwe(i)rrnan ook de brand benaderen en zich weer
terugtrek~(i)n. Dit beperkt de praktische mogelijkheden van een inzet. De capaciteit van de
totale watèrvoorzieningdiein tunnels beschikbaar kan komen wordt door de brandweer
gezien ·alstoereikend voor de·meeste personenautobranden. Vrachtautobranden kennen
daarenteg$n een groter brandvermogen. Alleen al de inhoud van de brandstoftank bedraagt
ca. 50()I~EJr.Het Is voor debrandVieerpi(:lÎ vanzelfsprekend, datdevvatervoorziening c.q, de
bluscapa~ithierv()Ortoereiken(jis. Betje. verwachten. blusresultaat wordt beïnvloed door
een ve~lh~kt vanJactoren, waarond~rbijyoorbeeld de tunnelkarakteristieken, de.brandhaard,
de ladingEIDde brandstof,deJijd die verstrijkt alvorens de blussing starten dergelijke,
waardoortlet voor betrokken partijen en.deskundigen moeilijk is hierover in alle gevallen
betrouwbare uitspraken te doen.

Afbeelding 7: lJIustratie van het verschil tussen branden in personen- en in vrachtauto's. Bron:
Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Hoewelq~benadedng door de hulpverlening in principe plaatsvindt vi~lde veilige buis, kan
het voorSJr<>ter~t>randenri0dig zijnomvi~ de 'incid(i)ntbuis' te naderen. Bij. r(;)gulier
eenrichtiggsverkeergebeurt dit meLde rijrichting mee, dus tussen de voertuigen door.

TweerichPIJgsverkeer .
Uit intei1l!pnaalonderzOekl>liJkt dat bij.tunnelsmetverkeerintweerichtingen door één buis
meer ongevallen voorkomen dan in tunnels met verkeer ineen richting per buis.u
In beide situaties zijn kop~staart botsingen, flankbotsingen en eenzijdige ongevallen mogelijk.
Specifj~I('I/()()rtvveerichtin9sverk~ris .debotsing tussen teg~nliggers ..Dit type ongeval is
relatief~stig ten opziphtevande overig(ilpngevalstypen (kop-sfaart botsing,flankbotsing
en eenzijdige ongevallen). Deze ernst wordt veroorzaakt door de relatief grote snelheid
waarmee de voertuigen tegen elkaar komen. Uiteraard kunnen ook andere typen botsingen
ernstigafiOpen.

17 Bron: ~trumOndergrondsBouwen1997, pag 237. Dit betreft intemationaaLonderzoek,waarbij
ook tunnels zijn betrokken met andere veiligheidsvoorzieningen en - niveaus dan in Nederland.
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Ook voor tweerichtingsverkeer geldt dat het veiligheidsprobleem niet zozeer moetworden
gezocht inde kans op ongevallen, maar in de gevolgenvan(JnQevatl~n.Biffrqntale
ongevallen .isde kans op overlast, filevorming en bIOkkadegroter,Qmdat~iderijrichtingen
betrokken zijn bij het ongeval. Als het ongeval de doorgang blokkeert,ont$taataan~i~e
zijden van.ëe ongevalsplaats een file. Dit is het cru(iialeverschuJTleteenliçtûingsveri<~r.
Indien er hierbij brand uitbreekt, worden de personetlin .de filebedrei~d(fO()r'P9~.[)it~~ldt
uiteraard bij normaal eenrichtingsverkeer ook. Bijtvle~lichti~sv(i)fk~<%ec;~tro-istletni~
mogelijk om met het inschakelen van langsventilatifjofd()Ofinfatuurlijk(i)'!}~otil~tieallllfJl~nsen
rookvrij te houden. Een van de twee files zal onvertl'lijdelijkrJletroe>ktelll~kenkrij~n,f3ij
dwarsventilatiegeldt dit in beginsel niet, mits de ca"~Cft(i)jtgrqotge~j~.1~RijksV;{aterstaat
acht het echter onwaarschijnlijk dat het mogelijk is om metdwarsventilatievoldoende
capaciteifte realiseren voor grotere (vrachtauto)branden.

Ook voortvleerichtingsverkeer geldt dat de hulpverlening van veel minder grote betekenis is
dan de zelfredz~mheid. De benadering doordehulpvro-Iening viad(:) incidefltbuisis bij
tweerichtifl~sverkeer niet wezenlijk anders •danbijtletreguli(:)reeenrichiingsverkeer.
Geblek~llisdat de brandweer oVer·het algemeeor(i)keninghoudtmetmogetijk(:)Pfobjemen
bijhetaanrijdenvia de'ongevalsbuis'. en voe>rkeUfQeeftaan hetbefladerenvan debrapdvia
de 'veiliQ~'buis ..Dit is voorde hulpverieningsdi(i)nstenzeif,,~iUger. Bijeen tegepiigQerbQtsing
in twe(i)fichlingsverkeefis het immers denkbaardaffllensenin de buis hun voertuig\Alillen
omkerell~rrdathulpdiensten.mettegenliggers~e makenkrij~en. Heiis niette voorspellen in
hoeverr~gifdaadwerkelijkgebellrtofmogelijk. is.Omtrent dezespecj~ekElsituatie heeft de
Raad geel1onderzoe!< aangetroffen.

2.2Esçal~iesçenari() t,weerictltiI19sverkeer:eenvoorbeeld
Bij ongevflleninhet buitenlalld is gelJieken dat ongevallen metb~nd bij
tweeriCfJtin.gsverkeefheelernStig kunnen aflopen Dit geldt met name indien daarbij
vraQqtaptq'szijnbetrokken.

BijbOv~~oemdetllnnelongevallenzijndeQ(:)volgen bePerkt gebleven tot de direct
betrokk(:)flperSQnenv()ertuig~n.pe brandJn del.Jtunnelheeft zich niet uitgebreid tot andere
voertuigen en in de Westerscheldetunnelisgeenbrandontstaan .•De recente geschiedenis
heeft echter geleerd dat ongevallen in tunnels ook heel anders kunnen aflOpen, met name
indien daarlJij vrachtauto's zijn betrokken.

Tunnelbrai!1t1en:eenj;>uitenlandsvoorbeeld
In 1999 reed een Belgische vrachtwagen, geladen. met meel en margarine, de Mont f3lanc
tunnelill~llvattein het midden van de bijna 12kito01eief lange tunnel Vlam· DechaLiffeur
wistllit~indeJjjkw~tekomen, maar zijn bran?ende vrBct\tlNagen veroorzaakleeenJUe en
h~t••\I'Lillf.st()~.vlij»'el ••ollmiddemj~.over.naar d~rtig·.ander~.voertuigen .•.Qok ••een
vraçhtVl~SlJ~..die.çtllOof.vervoerde v.atte••Vlam,••waardoorextra .giftige ••dampen. vrijkwa[l'\en.
D~etlll'lnetLlit19P5 bevatte tWee rij$troken~aar hetv.erkeeruitbeiderictltingen elkaar
passrrl1.\lanwegede bePerkteruimt~en deVerkeerSQpstoppingdie di~ct ontstQnd.
kondenYgertuigen nietkerenofanderszinsw~kQlllen ..De tunnel bescJljkte niet.overeen
Vluc!1ttlll'lflelof - gang, maar aJleenoverschLiilpla-atsenwaar menoverigenssiechts korte
tijd rooi<\lrijkon verblijven ..Bij deze tunnelrampzijn 35mensen omgekomen.

181n bijlage 3 is aangegeven welke tunnels in Nederland dwars- ofwellangsventilatie hebben.
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AFbee/ding8: De grote schade na de ramp in de Moot B/anc tunnel. Bron: De Telegraaf.

vergeIQkie9Qngeval/t4ont-Blanc metongevaJlen in IJ- en Westerscheldetunnel
Uiteraarci~ijJlde vers<;hUlentussen deze calamiteit en de ongevallen in de Nederlandse
tunl1els~rOÇ)t.HetbUitenlandseoogeval betrof een aanrijding meteen andere toedracht. De
Nederlal1di~~ongevallen warentrontalErbotsingen, waarbij in potentie een plotselinge grote
braodkl:lnpntstaan. In de buitenlandse tunnel ging het om een (in aanvang) eenzijdig
ongeval'\l\taarbijde brand geleidelijk totontwikkeling .kwam. Complicerende factor bij de
Mont.B1al1(';tunnelwas.dat er sprake was van twee tunneloperators van twee nationaliteiten,
die allebetbeslissingen namen over ventilatie en de toelating van nieuwe automobHistentot
de tunnelen deze beslissingen niet op elkaar afstemden.

Een ander verschil betreft de vluchtmogelijkheden. De·buitenlandse tunnel is·een lange
bergtunn~lzonder vluchtgangen.De Nederlandse tunnels beschikken overtwee
tunnelbuizen met dwarsverbindingen. Dit vluchtconcept wordt doortunnelbeheerders gezien
als bepalend voor de grotere veiligheid van de Nederlandse tunnels. Er wordt daarbij gesteld
dat wann~er 'een vrachtauto met zeer brandbare lading in de Westerschedeltunnel zou
ontbrandE)O,zelfs ineen situatie met tegenverkeer,er bij. de Westerscheldetunnel nul doden
zouden vallen ..Iedereen.zou immers ruim inde gelegenheid zijn geweest om via een
dwarsver/:)Îooingeen vei1igheenkomen te zoeken.'19

Een belangrijke en voor dit rapport relevante overeenkomst met de Nederlandse ongevallen
betreft de aanwezigheid van verkeer in twee richtingen door een tunnelbuis; het ontstaan van
een fi1eaaJ'lweerszijden van het ongeval en de moeilijkheden die ontstonden door de
rOOkoniWiJ(keling·
10 de bultenl~ndse tunnel is tweerichtingsverkeer de normale gang.van zaken, voor de
Nederlands~situatie betreft dit .eenuitzondering op het normale gebruik. OOk in•deze
uitzond~ril1gssituatie geldt het vluQhtconcept via de.veilige bUiS .Zoals in de vorig~paragraaf
behand~lq,jsdebIUs-en vluchtpraktijkechteringevtikkelder dan de theorie. De Raad ziet in
het buit~l~ndse ongeval een voorbeeld vaneen escalatiescenario waarbijhet niet tijdig
control~~nvan de brand"' en·rook()ntwikkeliJ'l9er toe leidt dat in ieder geval een deel van de
mens~na~J'lgewezenis oP.zelfredzaamh~iden niet door de hulpverleniJlg gered .kan
worden. Z~lfredzaamheid wE:mjin de Mont-Blandunnel bemoeilijkt. door net.ontbreken van
vluchtmogelijkheden. Het is voorde Raad echter zeer de vraag, of de onmiskenbaar betere
vluchtmogelijkheden in de Nederlandse tunnels bij vrachtautobranden werkelijk voldoende
zijn om volledige zelfredzaamheid mogelijk te maken.

2.3 Tweerichtingsverkeer in Nederlandse wegtunnels
In diverse tunnels in Nederland wordt van het uitgangspunt 'iedere rqrichting een eigen
tunnelbuis' tijdens onderhoud afgeweken: één buis wordt afgesloten en het verkeer wordt

19 Brief WesterscheldetunneI13-08-2004 in het kader van de inzageprocedure van de Raad.
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door de andere tunnelbuis
dat daardoor tijdens het

In de IJtunnel en de
tunnelbuis volledig
tunnelbuis.

De werkZaamheden
zijmuren. De
zichtbaarheid in de
een vrachtWagen).
gemonteerd. De
hieronder).

rijdt dewaswagen --mede door de ruimte die de borstelS
of net over de as van de weg. Hierdoor is er weinig ruimte over voor het

De werkzaamheden in .deWesterscheldetunnelomvatteninspecüe, reiniging, reparatie en
vervanging.Eris sprake van gepland en ongepland onderhoud (storingen).

20 Achtergrondenhiervanvolgen in het volgendehoofdstuk.
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A~1d~j.·1~.·.• tna8k.v~..alles.in ..~...We~e;~.rlel,...Bton;··RvTV.
Men h~~.~.VQQl' ••~~ •••~eg.aarttll ••y~rmmjll~gcj~.~er~tlm.~rl ••t~.OOtl1bin(:)ren.•·.•Daarbij
heeft m~ij.l()t~n ••Pm•••(j~•••~~ ••~U~~f.t~ ••~lyjterl.~jqf)rls.ltVe~(iEll'11h~E!f1.••Het verkeer·.in
beide riÇM~f:ID ••WPmt ••(J~rtij ••(J9pr••(jt!!.·al1(j~.tulJOelbUis·.~eid. .

De hi4 ••• revt!!n••SftUatit!!•••~et ••ZjCh••OPk••in•••a~ere ••tunne1S•••k1•••Nêgenand •••vopr .••·E3ij
navra8$ •••i§••9Etl)J~K~••qtlt •••irl•••(jE!••Y()Ig~rlcj~••tqrlrlel~ ••spr~l<e••i~••,,~I1••~eeric~tî'"WJsverkt!!er.·bij
werkzalltl1~~~l1: •••14t\Jn~I,•••F!e$l~"'Ch~efunnél, .•·Piet··Heimunnel,•••Coentunne1;·Velsertunnel,
Zeebu~rtuoom ••erl••de··M~as••~art9tl.Jnnei,

-:-:-:::::::::::::>::<:::>:.::::::::::::::<::'::::.::::::::>:::,'::,:::::':,:'::-.:::-,':./::::»:''':-::::-:>'.'' ",',.> ,., ',' .'."':' ",0"'> ',',", ,.,'-:-:.-::.
"-:-:-:-:-:-:-:<.:".<»>:-:« >,'.<»>'>:->:'.<.»> ,'>,.:.::.'::.« ,., ", ............. ... " ....

Er ztjn .•qQI<turlrtijlS.jll••N~êrlarlq.~~llf.9i~.9(j(ozén •••i~••Voót'.9~••ifl$tel~rl·v~n.
tweerict!IOO~~m~q~;w~rl<fll~wt)~~mln~~t!!e~el-fE!i~09Or~~(Jnllel,idi~dri~rij§troKen
per buiS•••~~ •••~rqt •••~~t.\ifJrI<eer••~Îj••()rl~~d ••9YEH' •••~ell ••rij~tf'O()~••~~i~ ••en••\V()rd~n••d~
overige ••"~ ••rij~~ ••~fg~lotE!fl· •••I:)~.lll~i~i~.m~~.~~~~.~n ••~~~~r.be§t<lat·.uit
verkeer§$.Çttiltlj~ ••()f ••I<~I~, •••r:3ij•••lat1$1l~~liQ~r••werlg~.~m~~E!n •••lNQ.rdt·.~.n••~r~êr ••Q~I~~tst,.· ·I.n
de Maa~4111l~1.~t ••IJ.~~~fJ)~~Il·.ViJel·.een.tuflrteit>lli~ ••~~~l()t(;lI1 •••l11~lir.yvordt.g~
tweeriChti~g$verkeering~téld. Het verkeer komende uit Rotterdam-ZUid· in de richting van
Rotterdam-Noord wordt ongeacht welke buis is atgeslotenaltijd door de tunnel zelf
afgewikk~Jd; door de buis waarin niet wordt gewerkt Het verkeer van noord naar zuid wordt
altijdomg~leid via de Erasmusbrug. Het verkeer hoeft hiervoor in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Westerscheldetunnel en diverse andere tunnels slechts· zeer beperkt om.te
rijden.

Ook ten aanzien van de IJtunnel is door de beheerder van de IJtunnel overwogen om af te
zien van hèt instellen van verkeer· uit twee richtingen dooreen .buis, .Het verkeer zou dan
omgeleidmoetenJkunnenworden door de Piet Heintunnel of de Schellingwoudebrug. Op
gemeentelijk beleidsniveau ziet men dit echter als onhaalbaar. 21

2.4 Omvang van het probleem
Het instelJen van tweerichtingsverkeer bij werkzaamheden en dus het afwijken van het
'reguliere' veflighaidsnivaau gebeurt in sommige wegtunnels vaak en stelselmatig.

21 Zie verder hoofdstuk drie, paragraaf 3.3.3.
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OnderhQU(jswerkzaamheden blijken in de verschillende tunnels zeer frequent voor te komen.
Het blijldhiet uitzonderlijk dat eens per twee weken schoonmaak- en andere
Werkza8fflt1edenworden uitgevoerd.
Ten tijde'lllll1beide ongevallen was sprake van (schoonmaak)werkzaamhedenin de
afgesiot~ntunneibuis. Uit het onderzoek is gebleken, dat dergelijke werkzaamheden zeer
frequemeblatsvindenin beide tunnels. Voor de Westerscheldetunnelwerd in de oouwfase
uitgega~l'l'\fangepland onderhQudeensinde vier weken waarbiJ een .tunnelbuis diende te
worden{ll~~sloten.Aangezienereenaantal werkzaamheden resteerden vanuit de bouwfase
isdezer~uentie verhoogd tot. eens pertwee weken .:Medio 2004 is deze frequentie weer
veriaag(j~nJs de dag waarop het onderhoud plaatsvindt verschoven.

:'jJtiilil::':~~:~~:~":~".}"~":"':':':'::':::'/'::lil~::':~I'::::'~:I
:::::~WIj~I<::::> ••••<.~••:•••,.·J••>t.~tW •
••••Wiiê~l~tijoêl:.:.:.· ·••••~.àrPêt:4.él'l"<
Wtijffilf····1*~fg.~offH
·~®~~Il.#'#~l.: .•••••~.~:.•::':'•.:':.•':'••:.j~Pig_n••'.··'.'.··•
••".inr:il ••••>••:••••••••••••••••••••••••••••••••••••~1(Pi~_n•••••••••

Tabf:H1:Ffrgguentie werkzaamheden in vijfNederJandse tunnelswaart.weerichtingsverkeer wordt.
ingesteld.

In zeverlt!staande tunnels is sprake van afSluiting vaneen tunnelbuis bij onderhoud. Gelet
opde~()nderhoudsfrequentie. blijkt dat in Nederland dus zeer regeimatigsprakeis .van
tweeriGtltir1Q~verkeerin eén tunnelbuis .:Verder is •ook sprake van langdurigerafsiuitingen van
tunnels. lilde Kiitunneiis bijvoorbeeld in 2002 zes maanden een tunnelbuis afgeslOten
geweest~nin2004. vier weken.

De duurv~nde onderhoudswerkzaamheden (en daarmee de duur van het instellen van het
tweericht~sverkeerin één tunnelbuis) bleek biJ de IJtunnel te. kunnenworden ingekort. In
dezetulJl'l~vvordende schoonmaakwerkzaamheden sinds 2003 mettwee wasvoertuigenin
plaatsvfill~nuitgevoerd .:Hierdoor is de werktiJd ~rtunnelbuisverkorttQt vier uur.
Sindsdi~Il~()ndent\N~ tunnelbuizen in.één nacht worden schoongemaakt en kon de
frequen~~xande werkzaamheden wordenverlfiagd van twee maal naaréénmaal·per
mat:ind.Q9Rvoor deWesterscheldetunnelisinmiddelsbesloten om de frequentie omlaag te
brengel'l.()ithoudt vooral verband meteen vermindering van de noodzaak voor
werkiaarotleden~ In het eerste jaar dat de tunnelfunClioneerde waren namelijk extra
werkzaa,ml1eden nodig die resteerden uit de·bouwfase.

22 DitW~aanvankelijk een.maalper tweeweken op vrijdagavond20:00 uur tot zaterdagochtend8:00
uur,.~iR2004isdatmet 75%tel'Uggebrachtenverplaatst naar dinsdagnacht.

23 Situatie~io.2004.ln het eerstejaar nade openingwas de frequentievan het onderhoudhoger
en duurdehet langer. In hoofdstuk:driewordt hierdieper op ingegaan.
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Hoofdstuk 3 Analyse 11:achtergronden en ontwikkelingen

3.1 Betrokken partijen en verantwoordelijkheden
Voor het beheer .enonderhoud van tunnels is .de verantwoordelijkheid aan
'tunnelb~~erders' opgedragen.24 Net als bij gewonewe9t>eheerders geldt ook hier dat zowel
rijk, provin8iealsgemeente beheerderkunnenzijn. Voorde l,Jtunnel is de gemeente
Amsterdam verantwoordelijk. Dit betekent dat de gemeente zowel tunnelt>ehE:lerder,.bevoegd
gezag zO(iJlsbedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 (neemt verkeersbesluiten bijv. ten
aanzien vtin de plaatsing van verkeerstekens) als vergunningverlenerin •.hgt.kader van
bou\'V~~~evingis. De westersçheldEltunnel wordt betleerdd()Oreen 'explbitafit',de NV
Westers<;I1~ldetl.JnneLDe N s: iseenepmmerciëleorganisatie l11etals taak de.winstgevende
expk>itati~y~nd~tunnel. Het rijkbezit95,4% Y~rldeaan~elen van deNY, deprQyjncie
4,6%.Qpq~lNebsite van deN,V.staatvermeld:. "Hetgel~~rl~eQekl. plusl"el"ldemem....,ordf
birlnen 3tJj~~r terugbetaald ·aandeaandeelh()uders. Daar()111benadert d~N.V;d~~anleg,
het ondertt94denhet beQ~er van de tunnelbedrijfsmati~leneprnl11ercieet Na 39 jaar draagt
de N.V.d~\fJestE3rsçl1el<1etunn~1voor~ensymbolisch bedr990veraanhet rijken lNordthet
gebruik Van de tunnel gratis. Het rijk neemt vanaf dat moment de expk>itati~kostenv()Or zijn
rekening,"Yoor deze tunnel zijn gedeputeerde staten van Zeeland bevoegd gezag zoals
bedqeldiflde \lVegenverk~rswet25 Dat beteketlt dat verl5e~rsbesluiten d()Or(je provincie
worden Q(:lfl()m~n.VergunningyerieninQ ten aanzien vap debouwregelgevirtg vindt plaats
door deg~meenten W'éuirin.deWesterscheldetunnelgelegen is.

Hetmil1ist~rie van VerkeerenWat~rstaat N&WJ is onder andereveranfwoordelijk voor
wetgeyirlg~n beleid ten aanzien van verk~r,. D~ uitvoering vao het.bel~idis ten aanzien van
rijkstl.lnrl~Qpg~dragen aan .Rijkswaterstaat Ten aanzien vell1overig~tunn~lszijn zQwel
provinci~stils gemeentenbelast .methetbeheer ..HandQaving van wet-enregelgElvingis
voorV\{atlltrElftde tunnels alleenv~ntoepassing v()Of~rb~id~mstal'ldigheden(taak Van de
Arbeidsi~ie,zie verder hieronder) eoverkeers....,etgeving (een p()liti~taak}... . .. .
Binnel'l~ijlwatersta~tbestaateene){pertisecentrum voor tupneJveiligheid(het~teunpunt
Tunnel\f~iligheid}. De kennis. van het StEllInpUnt.van Rijkswaterstaat wordt zowel door
RijkswaterStaat alsook door de overigetunnelbeheerders .benut.

Het GRP\'.Viseenzelfstandig k~niscentrum waar overheid ~n bedrijfsleven samenwerken
en sarn~()nder meer richtlijnen opstellen voor....,~ntwerp. Derichtlijoen. zijn vrijblijyend.
De·wegbel'l~erders{rijk.. provincie .engemeente)· hebben eenei~nverantwoordelijkheid ten
aanzienYElOhetopvQlgen van. deze richtlijnen.

De miniSter van Biooenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is ()nderand~re
verantwoordelijk voor wetgeving en beleid ten aanZien van rampenbestrljdil1g en
braJl(jveili~i(j,.f)~f3randV\{ee~tdra~9taanburg~m~ster~~n....,ethoud~rs d~ zorg 9p
voorhet~()()rk()rnen,~~perkenenbestrijdenvanbrand ,h~tbep~rk~n. van brandgevaar, het
voork0l11~rl~n~~pefenvan()ngevallenbilbrand enal. hetg(:lenda~rm~verbafld hOUdt en
het be~f'I(~nen bestrijd~vangeva~rvoorll'lensenen dier~ bijpngev(illen anders dan bij
brand. ~~randweer!~ultdaar~ijE3~nrolalslJitvoeren(j~dienstc,q.adviseur. [Je
burtiJ~I11~E3~tervarldegern~enteWaarintofldereentunQel valt,. kan op basis .van.tlet
rafIl~npl(iI'lVande.geme~nt~totdeconctusie komen dat voor het tunnelcomple,xeen
rampbestrijdingsplan moet worden. gemaakt.

24 Een tunoel is gezien vanuit het wegbeheer in feite een weg met een dak. Het wegbeheer in
Nederland is geregeld in de wegenwet.

25 Bron: Tunnelwet Westerscheldetunnel, art. 3 lid 4. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de N.V.
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De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is onder andere verantwoordelijk
voor wetgevingen beleid voor het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeldsretaties
en een activerende sociale zekerheid en zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd en
gehandhaafd. Het toezicht op werkgevers en werknemers is opgedragen aan de
Arbeidsinspectie, onderdeel van het ministerie.

~
Het mini~t~rie van Volkshuisvesting, RuimtelijkeOrdening en Milieuhygiêne is
verantw()Qf(ietijk VOOrde botIWregelgeving (Woningwet en Bouwbesluit). Inhet kader van de
bouwreg~eving geven gemeenten bouw- en gebruiksvergunningen af. Voor tunnels is het
instrumentgebruiksvergunning niet verplicht en nog nauwelijks toegepast.

3.2 R.,gelgeving
In .het V()('/(Jft hoofdstuk is gesteld dat tijdens gepland onderhoud in de beide tunnels. het
veiligheiclsl1iveau lagfJrligtdanbijde reguliere situatie. Hieronder wordt toegelicht dat er van
de .bestfj:élJ1ge kaders en regels Vo(xtunnelveiligheid26 weinig stimulans uitgaat .om deze
situatiet~n te gaan. In de praktijk moeten tunnelbeheerders -om hun verantwoordelijkheid
voorgoy:ctgnderhoud in te vullen- keuzes maken die niet altijd leiden tot de meest ve;Jige
situatie'f)()()rstroming,arbeidsveiligheid en verkeersveiligheid kunnen met elkaar in strijd
komen.l1§.tbelang van de arbeidsveiligheid iS daarbij het beste gereguleerd, hetgeen ook in
de praktijk}te zien is.

Uit debe(1()i'deling van de invulling van de bestaande regels in depraktijk blijkt dat bij de
inrichtingvan werkzaamheden in een tunnel tunnelbeheerderste maken hebben met zowel
de veiligheid van wegwerkers als van verkeersdeelnemers. De tunnelbeheerders missen een
methodie~()m de veiligheidsrisico's meer objectief te kunnen vaststellen c.q. afwegen. De
veiligh(i)idvan verkeersdeelnemers .inde tunnel wordt 'gewaarborgd' via richtlijnen en
ontwerpeJi~n,.devejiigheid vande.wegwerkers door middel van·(soms dezelfde) richtlijnen
énd~ar~f:l~~tlNetgeving (ARBO). De Arbeidsinspectie ziet er optoe dat aannemers hun
werknerl1!'Sveilig.laten werken. Det>eheerder vande tunnel is verplicht om de aannemer
daarin tegemoet te komen..De veiligheid van werknemers heeft een hoge prioriteit, omdat in
het verl~~l'lvrij veeislachtoffers zijn gevallen bijwegwerkzaamheden. Tegelijk(i)rtijd wordt
van detupl1elbeheer(ier verlangd om de doorstroming (een groot economisch belang) te
waarborgen. Bovendien geldt voor de Westerscheldetunnel dat de exploitatie winstgevend
moet zijn, De tunnel dient daarom uiteraard zo veel mogelijk open te zijn.
Bijhetinst(i)llen van t~engesteld verkeer wordt aan twee van de drie door de GROW
gedefinifJfJrdecriteria2 voor het zorgvuldig •uitvoeren van werkZaamheden aan de weg
voldtian,m~melijk:. een .zo.ongestoord. mogelijke d()()rstroming yanhetverkeer en de
veifigheidVan de wegwerkers. Met betrekking tot het derde criterium van GROW, de
verkeersveiligheid, moet in dit licht worden geconstateerd dat dit een wetteUjk zwak
verankerdpl.lntisen dat dat zijn weerslag heeft in de praktijk. Deze stelling zal hieronder
worden t()~elicht.

Bij het 9nnverP van de tunnels is weinig rel<eninggehouden met het.gegeven dat er ook
werkzaarl1t1edenmoeten plaatsvind(i)n,.die extra ru.imtevereisen. De.alternatieven voor
tegengest(i)ld verkeer (zoals biokVerkeef8, omleiding) zijn vanuit het perspectief van de
doorstrqrnil1g minderaantrel<kelijk ..Bk>kverkeer·is vanuitbeheersoogpum gezien een
arbeidsint(i)nsief proces en de beheersing ervan brengt volgens tunnelbeheerders
ongewen~terisico's .metzich mee <inde tunnel en in de •omgeving). Omleidingen zouden bij
hoge verkeersintensiteiten (in stedelijke omgeving) voor verkeersproblemen in.de omgeving
kunnen zorgen alsmede voor een verhoogd risico aldaar.

26 Zie bijlage 5.
27 Zie bijÛ;lge5.
28 Blokverkeerwil zeggendat er slechtséén tunnelbuisopen is voor het verkeer,waar dan het verkeer
uit bekterichtingenom debeurt doorheenwordtgeleid.
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Bedacht moet worden dat een frontale aanrijding waarbij géén brand uitbreekt ook in een
tunnel geen 'ramp' is. Indien echter bij een ongeval wel brand ontstaat zijn de vérstrekkende
gevolgen aanleiding om ook het element verkeersveiligheid beter te verankeren in de
afwegingen.

De voor difonderzoek relevante regelgeving betreft met name:
boUwbesluit
wegenverkeerswet / wegenwet I verkeersrichtlijnen
arbeidsomstandighedenwet
brandweerwet

Hieronder worden relevante onderdelen behandeld.

3.2.1 Het ontwerp I de bouw van de tunnel
In de ontWerpfase wordt niet gestreefd naar het beperken van de later·nOOdzakelijke
onderhoudsfrequentie en wordt geen rekening gehouden met voorzieningen t.b.V. onderhoud
(ruimte bijVOorbeeld).

Tijdens de bouw van een tunnel is er uiteraard nog geen sprake van onderhoud. Wel kan het
ontwerp op <'onderhoudsvriendelijke wijze' plaatsvinden en kan bij het ontwerp rekening
gehouden worden met het feit dat in degebruii<sfase onderhoud nodig is. Onderhoud is zeer
belangrijk Voor het goed blijven functioneren vaneen bouwwerk. In.de bouwregelgeving
(BouWbéSluit)zijn voor tunnels echter geen eisen opgenomen die betrekking hebben oP.het
moetenvEID'ichten van onderhoud. Voor beide tunnels is door de betreffende gemeenten
oonformhet BouWbesluit een bouwvergunning afgegeven.
10 eengebruiksvergunning worden de voorwaarden·voor het gebruik vaneen bouwwerk
geregeld. Voor bouwwerken als woongeboUwenwordtonder de voorwaarden .voor gebruik
ook ondermeer de reiniging van het gebouw begrepen. Dit geldt niet voor tunnels. Voor de
Westersc~eldetunnelisop Vrijwillige baSis eengebruikSvergunningafgegevendoor de
gemeent~1l Borsele en Terneuzen.ln dezegebruiksvergunnirtg zijn minimale eisen
vastgeleQ~waaraan de tunnelinstallaties met het oog op veiligheid moeten voldoen· en
waarlnt~~n zijn opgelegd waarmee moet worden aangetoond dat (met name voorde
veiligheid cruciale) .systemen goed blijven functioneren. Degebruiksvergunning maakt dus
onderhoud.eninspectie noodzakelijk. In deze vergunningen isniet~erégeld de wijze waarop
onderhoud moet worden uitgevoerd en welke gevolgen dit mag hebben voor de
weggebruiker.
In hetontwerp.is.dan ook slecht zichtbaar dat rekening iS.gehouden met het vereiste
ondel"hou~of dat doorde ontwerpkeuzeshet onderhoud toleen minimum wordt beperkt.
Voorbe~lden hiervan zijn debepel"kte ruimte voorondemoudsvoertuigen inoombinatie met
de atmetiqgen van die voertuigen;. denoodza~k ominde IJtunneliederevierwekeode
wandt~~~tereinigen; .de noodzaak om ·in deWesterscheldefunneliederevier weken de
kolkelltfJr~inigen. Door de N.V.Westerscheldetunneliseen v00l"beeld aangedragen waaruit
kanwórd~nafgeieid dat wel vroegtijdig nagedacht is over onderhoud: de locatie van de
ophanging van de camera's is bewust zo gekozen dat het mogeHjkis om hier met één
rijstrookafslüiting aan te·wel"ken.

3.2.2 Hefgebruik·van de tunnel: verkeersrlchtfijnenen arbeidsomstandigheden
Bij onderhoud moeten naast de verkeersdeelnemers de aannemers gebruik van de
(beperkte}ruimte in de tunnel. De regelgeving voor de wegwerkers is steviger verankerd dan
de veiligheid van deweggebruiker, waardoor in de praktijk het veiligheidsniveau voor de
weggebruikers wordt aangetast. Dit bfijktanders te kunnen.

In de verkeersrichtlijnenen de arbeidsomstandighedenwetgevingzijn de volgende aspecten
relevant 'Voor de situatie in tunnels: ruimte op de weg, hetscheiden van verkeer en
werkzaamheden, het scheiden van rijrichtingen en de rijsnelheid. Opgemerkt moet worden
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dat de verkeersrichtlijnen vrijblijvend zijn in tegenstelling tot de arbeidsomstandigheden-
wetgeving, Er zijn geen specifieke richtlijnen voor tunnels.

Ruimte en snelheid op deweg
De wegen die door de beide tunnels leiden zijn geen autosnelweg, maar autowegen waar 70
(IJtunnel)respectievelijl< 100 (Westerscheldetunnel) kilometer per uur gereden mag worden.
Bij verstoringen worden de snelheidslimieten over het algemeen naar beneden bijgesteld. De
feitelijke rijbaan- en rijstrookbreedte is in beide.tunnels iets breder dan de voorgeschreven
breedte. V'fèl ontbreekt in beide gevallen een vluchtstrook; hetgeen toegestaanis. De
beschikbare (werk)ruimte is mede door het ontbreken vaneen vluchtstrook en door het
beperkte aantal rijstroken29 beperkt.

Scheioon van verkeer en werkzaamheden
Sinds 1 januari 1999 wordt in de IJtunnel gewerkt volgens de richtlijnen van.CROW ..De
gemeent~J\Jnsterdam heeft toen besloten dat de veiligheid van de wegwerkers inde tunnel
daardOQfpet(:)rtegaranderen was. 30 ••Dit besluit is (mede). ingegeven door de ervaring van de
betrokkenfunetionarissen dat "weggebruikers zich vaak niet houden aan deg(:)troffen
verkeersm(ilatregelen en toch over gesloten rijstroken rijden, met alle gevolgen voor de
wegweri<ersvandien". Het werd hierdoor niet mogelijk geacht om .innavolgingvan de
richtlijnerryoldoende afscheiding t(:)realiserenjussen wegwerkers en .Iangsrijdend verkeer. 31

Het is op\l~llend teconstaterendat<iebeperktediscipline van w(:)QQebruikers(ten aanzien
vanhetriJ9(:)drag) wél een argument kan zijn om verkeer niet langs werkzaamheden te laten
rijdenil11811rgeenroLspeeitbij het instellen van tweerichtingsverkeer in een·tunnelbuis -.Het
rijden meBegenJiggersin een tunnelbuiSrnettweerijstrokenen weinig uitwijkmogelijkheden
vereist. im~rs ook gedisciplineerd rijgedrag. De tunnelbeheerder ervaartdit als 'kiezen .uit
tweekwa<i~n, waarbij de werknemersveiligheidscherperen dwingender is gereglementeerd' .

De wijzew~arophet onderhoud W9r<itui~9(:)voerdlijkthierbij een gegeven te zijn .•Een
voorbeeJd••(jaarvan.·is••de ••keuze.van.het •.soort.onderhoudsvoertuig,.dat ••door .zijn afroetingen
weinigllJjrJlteoverlaatvoorlang~rij<lend verkeer. Een smaller voertuig zqu speciaal
ontwikkel(l'moeten worden, hetgeen uiteraard kostbaar is. Eenandervoorbeeldervanis het
aantalpn(jerhoudsvoertuigen. Jn delJtunnelis recentelijk een tweede wasvoertvig
ingehuur.d*waarmee het onderhoud in duur.en dus.hetrisic:o gehalveerd kon worden ..De
betreffende aannemer heeftoverigensslechts twee wasvoertuigen operationeel en maakt
het merendeel van de tunnels in Nederland schoon.

De West(:)l'SCheldelunnelis sinds begin2003in gebruik. In de besluitvorming voorafgaand
aan deing~bruikname heeftmenond~rkend datl1etvoldoende afscheiden van wegwerkers
vanhetverk(:)erniet goedmogeiijkis indiende bestaande richtlijnen en. inzichten worden
toegep~$t;Metnarnede verei~te~stand tussen weri<Zaamhedenen v(:)rl<eerkan niet
wQrden~r~~lis&(:)rd. ·Bijongepl~nde werkzaamheden die urgent zijn wordt overigens wél
eenatsçheidingtussen. de wegwerkersenhellangsrijdend verkeertpegepast Recentelijk
heeft .men~araanleidingyan een evaluatie de duur van het noodzakelijke onderhoud sterk
teruggebr~cht. Deze beslissingbleel< mogelijk te zijn door de afname van een aantal
onderhoudswerkzaamheden dat na oplevering nog moest gebeuren en een reorganisatie
van de resterendeonderhoudswerl<zaamheden.Een aantaladiviteitenwordt sindsdien

29 Bij drie (of meer) rijstrokenis de beschikbarewerkruimteimmersveel9roter.
30 Ookde Arbeidsinspectielegt een relatiemet de zogenaamdeCROW~richtiijnen·(zie bijlage6). Deze
worden~'stand van detechniek geZien'.Bron:ArtJeidsinspectie(2001),hoofdstukéén.
OV~its,dezeliChtlijtlenop t~nemen alS'beieidsregel'.Dit is nognietgebèurd'

31 Overigei1Swerktemen in de IJtun~tai veellänger met de afSluitingvan deturmelbuiswaarin werd
gewerkt.De toepassingvan deCROW-richtlijnsanctioneerde·diepraktijk.
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uitgevoerd met een rijstrookafsluiting gedurende de nacht." Het langsrijdend verkeer is
overigens niet alleen een ongewenst veiligheidsrisico voor de werknemers, maar ook een
gezondheidsrisico vanwege de emissies van het langsrijdende verkeer. Door het hanteren
van een speciaal ventilatieregime wordt getracht deze gezondheidsrisico's te reduceren.

Scheidenyan rijbanen (rijrichtingen)
Indien twe~richtingsverkeer door een buis is ingesteld, is de scheiding van de rijrichtingen in
beide tunn~ls beperkt. Inde afbeelding hieronder is zichtbaar dat.erin delJtunnelalJeen
sprakeisv~n een doorgetrokken streep.33In de Westerscheldetunnelis sprake van een
onderbf'()l<:~ streep.

..' ..... , ... , .".

Afbee.kJ1fJflt1:Yerf<eerfJtunneltijden.s~rkzaamheden uit twee richtingen door één tunnelbuis. Bron:
RvTV. . .

In geen van beide tunnels wordt gebruik gemaakt vaneen fysieke afscherming tussen de
beide rijrictttingen. Een fysieke barrière kan de consequenties van fouten van bestuurders
doen beperken en is onder andere toegepast in de Heinenoordtunnel bij grootschalige
(langdurige) renovatie. Door sommige tunnelbeheerders word~gesteld dateenbarrier zelf
een nieuVïfgevaarintl'Q(juceert vanwege een versmaUing van de rijstroken en vanwege. de
mogelijkheid dat deze bij een aanrijding op de andere weghelft terechtkomt. Barriers brengen
bovendien(aanzienlijke) kosten met zich mee.
In de W~erscheldetunnel wordt het tweerichtingsverkeer aangeduid door middel van een
roodkrui~Qoven de rijstrook met tegenliggers -.10·delJtunnel ontbreken aanduidingen van
tweerichtingsverkeer. In deze tunnel was onvoldoende h~e .beschikbaar voor het
aanbrengenvan matrixborden. Mede door hel werken tijdens verkeersluwe .perioden,
wanneêrerdusweinig voertuigen door de tunnel rijden, worden bestuurders er weinig aan
herinnerd. dat sprake is van verkeer uit de andere richting. Dit maakt de kans op (bij
vergissing) inhalen groter. Hierbij moet wel bedacht worden dat niet vast is komen te staan
weikerOld~e factor bij de onderzochte ongevallen heeft gespeeld.

32M~Î(l20Q4heeftmen de duur en de frequentievan het onderhoudteruggebrachtvan eenmaalper
twef3W~~n 12uurflaaref3nmaalpervierweJ<oo zes Uur'TeVenSwordt het onderhoudnu
liÎtgevoE~",;linde nachtvan din~ op w()ensd~inplaats van 00nacht van vrijdag op zaterdag.
DinS<ia~achtbleekoo laagsteverkeersintensiteitente kennen.

33ReglernentVerkeersregelsen Verkeerstekens:doorgetrokkenstreepbetekent inhaalverbod.
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Afbeelding 12: Voorbeeld van matrixborden in een tunnel. Bron: Steunpunt TunnelveHigheid.

Snelheid
In de CRGW richtlijnen voor onderhoud zijn snelheidslimieten geadviseerd voor open wegen.
Deze worden door de tunnelbeheerder c.q, het bevoegd gezag ongewijzigd ineen
tunnelsituatie overgenomen.

De snelheidsbeperkingen in de beide tunnels zijn conform de Cfi,OW-richtlijn.Pie richtlijnen
gelden oVEJrigensvoor 'open' wegen. Er zijn geen r\ehtlijrlendiEtrekeninghouden met de
tunnelomgeving. Tijdens werkzaamheden is desnelheidSlimietcoOftlrm. de richtlijn 50
respectievelijk 70 kilometer per uur. Hoewel dezelimietengangbaarzijnbijWerkzaamheden,
betekenen deze snelheden nog altijd een aanzienlijke bOtsingssnelheid. zekerbij
tegenligg~rbotsingen.
Bij de IJtunnel hebben verkeersleiders de bevoegdheid tot handhaving van deze limieten.
Vanwege eisen die aan het vaststellen van overtredingen verbonden zijn wordt van deze
bevoeg~~eid slechts beperkt gebruik gemaakt. Bij de Westerscheldetunnel worden de
mogelijkhe<:Jen·tothandhaving nog· bezien. Bij beide tunnels ziet men de
snelheid$Övertreders als probleem.

3.2.3 Btäf1dWeer en hulpverlening
Debetrö~~n hulpverleningsorganisaties hebben bij de te nemen maatregelen een
adviserendefunetie en geen besJisbevoegdheden.

In de gebruiksvergunning voor de Westerscheldetunnel zijn naast hetgeen vermeld is in
paragraaf3.2.1 bepalingen opgenomen over deaanrijmogelijkheden. voor de brandweer bij
werkzaamheden. Eengebruiksvergunning wordt verleend in het kader van de
bouwre$jeigeving maar heeft betrekking op het gebruik van een bOuwwerk. Voor de IJtunnel
bestaatgeen gebruiksvergunning: Dit iSook niet verplicht voor tunnels en wordt nauwelijks
toegepast

Verder is er voor de Westerscheldetunnel tijdens debOllWfase een zogenoemd 'Integraal
Veiligheidsplan' opgesteld, waarin aan diverse aspecten van veiligheid van de tunnel
aandacht is besteed. Dit plan was niet verplicht op grond van regelgeving maar vervult een
functie zolang er geen specifieke regelgeving is gericht op (de veiligheid van) tunnels (zie
ook paragraaf 3.3). Voortkomend uit het IV? zijn er voor de exploitatieperiodeplannen
gemaakt voor verkeersmanagement, calamiteitenbestrijding en onderhoud. Het deel 'Veilig
Verkeersmanagement' beschrijft welke verstoringen van de normale verkeerssituatie kunnen
optreden (onderhoud valt daar onder) en welke (verkeers)maatregelen daarbij getroffen
moeten worden. In het deel 'Veilig onderhoud' wordt onder meer aangegeven welke soort
werkzaarTlheden welke veiligheidsmaatregelen, met name verkeersmaatregelen, vereisen
(zo w0rotf)ileenafgeslotenbUisgeêist. dat er bij werkzaamheden in die buis een rijstrook
beschik~aarblijftvoor de hulpdiensten) ..ln hetdeeICalamiteitenb~strijdingsplan. wordt de
afhandelingen de hulpverlening van stremmingen en verkeersincidenten beschreven. M.b.t.
de afhandeling en hulpverlening van incidenten tijdens onderhoud staat aangegeven dat de
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aannemer bereikbaar moet zijn voor de operator. Over tweerichtingsverkeer wordt vermeld
dat de calamiteitenknop een 'tegenverkeer programma' volgt (waarbij de ventilatie niet
automatisch start).

In het kadElrvan het Integraal Veiligheidsplan heeft voorafgaand aan de ingebrulkname van
de tunnelQOk een discussie tussen de N.V. Westerscheldetunnel, de provincie Zeelanden
de hulpveH~ningsdiensten plaatsgevonden over het instellen van tweerichtingsverkeer. In het
kader Val1ge discnSSiezijn door de hulpverleningsdiensten bezwaren aangevoerd. ·In 2002 is
in opdracht Van de regionale brandweer Zeeland door een adviesbureau een studie verricht
waarin deplanvorming met betrekking tot incidenten in de tunnel bekeken wordt en ook de
onderhoud$situatie aan bod komt.34 Uit dit rapport bleek dat tweerichtingsverkeer bijzonder
ongewén$tîsvanwege de onbeheersbaameldvan incîdenten. De Uitkomst van de discussie
was datci~wens van dehulp'Ierieningsdienstenom.geentweerichtingsverkeer.inte stellen
niet gehónpreerd is. De tunnelbeheerder heeft de alternatieven overwogen rnaaracht deze
onhaalba~rc.q.ongewenst en wordt· hierin gésteund·door een kwantitatieve studie van
Rijkswateriaatendoor de provincie Zeeland. 36 De provincie wijst daarbij op de
investeringen die zijn gedäanin de rampbestrijdingsorganisatie rondom de tunnel en de
verwaCht(itbijdragedaarvan op de effectieve .bestrijding van voorvallen.

Voordel4~lJnnel is geen actie ondernomen vanuit de brandweer ten aanzien van het
tweerichtiljgsverkeerin de tunnel. De gemeente Amsterdam geeft desgevraagd argumenten
die pleitertNoor het behoud· van het tweerichtingsverkeer.

3.3 Nieuweontwikkelingen
Uit het VoptiJfgaande blijkt dat de (beperkte) bestaande regels niet leiden tot een
waarbOrgipyvan de veiligheidvan·weg~bruikers tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het
denkentetraanzien van tunnelveiligheid is echter sterk in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de
plannenti).b.t.wetgeving en normering. De praktijk bij beide tunnels voldoet (nog) niet aan
de nieuWf!J(jitgangspunten·ennchtlijnen overhel onderwerp 'onderhoud'. Omdat deze
vrijblijvenqtijn, ligt/blijft de verantWOOrdelijkheidvooralsnog bij de beheerder.

Hierondefkomenkort aan de orde:
Bél(itidsnota tunnelveiligheid, delen A (proces) enS (normen)
EU"rîchtlijn wegtunnels
Wet Aanvullende Regels Tunnelveiligheid(Wet ART)
Veiligheidsrichtlijnen steunpunt TunnelveiUgheid

3.3.1 Proces
De besta~llcie regelgeving is sterk achtergebleven ten· opzichte van de maatschappelijke
aandachtYQor tunnelveillgheid.Er zijn inrniddelsdiverse initiatieven ontplooid om in deze
situatiev'êtbëteringtebrengen, deels met het doel een wettelijkeVerankel"ing te realiseren.
Indeb~l~icisnota.Rampenbestrij(Jing.200o-2004 wordt het tekort.aanreguleling erkend en
wordenvóómemens ter veroetering"an de veiligheidaangel<ondigd36:

"Bij ~p1~nningen uitvoeringvaninfJ'astructureleprojectenis bij lokale overheden,
projectöntwikkefaarsenoitvoerdél'$eenster'ke.oohoeftegeblekenaan.normeringop hetgebied
vanfySieke·veiligheid.Telkensweerrijstde vraag wanneervoldOendemaauegalenzijn genomen
omeet1adequsatvelligheîdSniveau·tewaarborgen.Totnutoeis er sprakevaneen adhoc
benadering,waarin voor elk projectat'zonderlijl<eeningaWil<kaldeexercitienodig iS om tebepalen
of een 'JoldQendeveiligheîdsniveauwordtbereikt. (...) Gestartwordtmet deontwikkelingvan een
maatschappelijkaanvaardbaarveiligheidsniveauvoor infrastructuuren transport,om te beginnen

34 Bron: BureauSAVE (2002). De N.V.Westerscheldetunnelstelt dit rapport nimmergeaccepteerdte
hebben.

35 Zie vooreen toelichtingbijlage5.
36 BeleidsnotaRampenbestrijding2000-2004. TweedeKamer,vergaderjaar1999-2000,26956, nr. 2,
pagina 14-15.
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mettuonels (MAVIT). Tunnelveiligheidis inmiddelsook geplaatstop de agendavan de Europese
Unie.~mioisteries van BZKen V&Wwerkengezamenlijkaan de ontwikkeUngvannormenop dit
gebied.Het strevenis dezeveiligheidsnormenin 2002 beschikbaarte hebben."

In 2001wQrd door Rijkswaterstaat het (interne) 'Steunpunt TunnelveiUgheid'opgerichl. Dit
staunpunt~eeft voor de rijkswQgen concept veiligheidsrichtlijnen gepubliceerd die in de
definitieveyersie de (vrijbtijvende) leidraad moeten vormen voor hetontwerpen,bouwen,
beheren EinOnderhouden van tunnels die onder het beheer van RijkswaterstaatvaUen ...De
overigetl.Jl1relbeheerders kennen dus geen richtlijnen, maar hanteren in de praktijk veelal de
richtlijnen"an Rijkswaterstaat.

Inokto~rf003is de beleidsnota tunnelveiUgheid, deeIA'proceseisen', gepubliceerd. De
ministerra~dh~ft op? novemberingestemdmet.diteerste deel, op gezamenlijk voorstel
van demÎfli~ersvan Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en
Volkshui~\,~tingRuil11t~lijke Ordeningen Milieu. Dit deel Avan de nota geeft aan.waar de
verantwoQr~e1ijkhedenliggen .bij de besluitvorming over (het ontwerp van) tunnels. Het bevat
eendui~i~afsprakenover wie wat moet doen bij de. planning, debQuwen het gebruik van
tunnels. V()()r rijkspartijen zijn de afspraken in de nota bindend. De ministerraad. nodigde
andere Partijen uit om ook volgens de spelregels van dit eerste deel te werken. Deel S,
waarin(i~(X)ncrete VEiiligheidseisenworden. geformuleerd, wordt naar verwachting eind 2004
ofbegirrgq05gepubliceerd .•In het voorjaar van 2004 is een. 'consequentie.-Onderzoek'
uitgevoerd. Qat wil zeggen dat bekeken wordt in hoeverre beleidsintemies bij bestaande
tunnels totproblemen leiden. Daarbij blijkt (logischerwijs) dat organisatorische en
elektrotecîmische aanpassingen wel mogelijk zijn, civieltechnische niet.37

Eind 2()()€isde Europese Commissie met een voorstel EU-richtlijnvoor weglunnels
gekomen'I)eze richtlijn iseind april 2004 in werking getreden .enwordt uiterlijk in .2006 van
kracht~.q.(iient dan innationale regelgeving te worden omgezet. In de beleidsnota
TunnelVeUlgheidisvastgesteld dat.voor een aantal oplossingen een juridische binding in de
vorm van\\iet •.en ~gelgeving noodzakelijk is. In deze gevallen is eerst be;zienof de
oplossi~n in bestaande wet- en regelgeving gevonden kunnen worden. Waar dit niet
mogelijk bleek, is besloten om deze oplossingen onder te brengen in de Wet Aanvullende
Regels Tutlnelveiligheid (Wet ART),38Het is niet in het belang van. de tunnelgebruikers en de
hulpverleningsdiensten om te wachten tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en
regelgeving.in 2005-2006. Besloten is daarom om zoveelmpgetiJk oplossingen toe te passen
vanaf het moment dat de Tweede Kamer met de voorstellen instemt.

3.3.2 Inhoudelijke uitgangspunten en normen
Hoewel erop ditmomentdus •nog (altijd) geen rijksbeleid .is ten aanzien van de normering
van de yeiligheid intunnels, ..zijner wel diverse ontwikkeUngeng~~op .inOOudelijk
gebiEKtIJ~e·adviezen en.richtlijnen hebben echter nog geen (verpliChtende) status.

De deskundigencommissie.Veiligheidsaspecten Westerscheldetunnel39 onder leiding van
Prof. E. Horvathantt)erdein 1997 ond~rt:lnderehet volgende uitgangspunt:

"VOOrliV~gebruikersmag het totale risico ornslachtofferteworden .van een ongeval in
detl,lnnet niet.groter zijn dan buiten de tunnel.. De gevolgen van eeninddentin een
tunnelziJn(echter) complexer en groter dan vaneen inCÎdentbuiten de tunnel. Deze
doel~ellingzaldan ook ber~iktmoeten wordendooreen reductie 'lande kans van
optl'éde;nen een maximalisatie van de mogelijkheden voorzeifredzaamheid."

In hetbetteffende rapport wordt niet gesproken over de onderiloudssituatie.

37 Nadereomschrijvingvolgtwanneeronderzoekwordtgepubliceerd.
38 Indiening.\lVetArt bij TweedeKamerwordt verwachtin 2005.
39Adviserendecommissieingestelddoorde ministeriesvanV&WenBZK onderleidingvan Prof. E.
Horvat.Bron:E. HorvatConsultants(2001).
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Medio 2002 publiceerde het steunpunt Tunnelveiligheid van het ministerie van Verkeer en
Waterstaatde vrijblijvende Veiligheidsrichtlijnen C (herzien in januari 2004). In deze
richtlijnen is ten aanzien van onderhoud onder meer het volgende opgenomen:

"Ontwerp een tunnel zodanig dat onderhoud in de verkeersruimte tot een minimum wordt
beperkt." In een voetnoot wordt hierbij opgemerkt: «Aangezien het hierbij primair een
verantwoordelijkheid vande wegltunnelbeheerder betreft, wordt· hiervoor vooralsnog
geen nadere richtlijn voorgesteld." En: "Bij onderhoud , waar dat ook maar enigszins
mOgelijk is, een omleidingsroutein te stellen. Pas indien dat ongewenst is, blokVerkeer4°
oft\l\téetichtingsverkeer overwegen en hiervoor een analyse maken."
En tenslotte: "Maak voor de onderhoudssituatie een afweging over het toepassen van
éénoftneerdere aanvullende maatregelen,·zoals:

strikte beperking vanhet onderhoud tolde meest rustige uren;
het verbieden van gevaarlijke stoffen of zelfs alle vrachtverkeer bij tweerichtings-
ver'keerof biokVerkeer;
strikte·snelheidsbeperkingen;
uitgebreidepubliek.scampagnes, waarbij op de extra gevaren wordt gewezen;
strikle controle op de handhaving van de maatregelen."

Deze maatregelen zijn gericht op het reduceren van de kans open de gevolgen van
ongevallen.

DeelB Vatldebeléidsnota tunnelveiligheid met daarin de veiligheidseisen en -normering
was ten tijde van het schrijven van dit rapport nog niet beschikbaar. De bedoelde
veiligheidseisen en -normen zullen dan zowel voor nieuwe als bestaande tunnels gaan
gelden.

3.3.3 Situatie Inbelde tunnels ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen
De beide tunnels voldoen niet in alle opzichten aan de ervaringen met en
Inzichtengp het gebied van tunnelveiligheid. Dit geldt· allereerst voor het veiligheidsniveau
uitgedruktinrisico's. Met risico wordt. daarbij bedoeld de kans op het ontstaan van
ongevallen gecombineerd met de gevolgen van ongevallen Uitgedrukt in aantallen dodelijke
slachtoffersenlof gewonden. Tijdens tweerichtingsverkeer in tunnels· bij werkzaamheden is
het risico op ongevallen zoals brand en botsingen namelijk groter dan buiten de
tunnel. De Raad heeft een globale vergelijking gemaakt van de kans van optreden van
ongevallen in en buiten de tunnel alsmede van de gevolgen van ongevallen in en buiten de
tunnel. Deze vergelijking is in bijlage 5 opgenomen en leidt tot de conclusie dat het·risico
(uitgedruktinkansengecombineerd met gevolgen) in de tunnel tijdens werkzaamheden
groter is dan buiten de tunnel.

Een tweede aanvullende manier om het veiligheidsniveau te vergelijken is de zogenaamde
deterministische benadering. Deze benadering neemt een realistisch scenario als gegeven
en brengt de mogelijkheden van zelfredzaamheid van mensen en van de hulpverlening in
beeld.·Met~eze methode .valt de vergelijking van het veiUgheidsniveauin de tunnel tijdens
werkZaamheden ongunstig uitten opzichte van het veiligheidsniveau op wegen buiten de
tunnel vanWege de problemen· met de zelfredzaamheid (zie hoofdstuk twee).

Ook in andere opzichten wordt nog onvoldoende rekening gehouden met enkele direct
praktisch toepasbare ervaringen en inzichten op het gebiedvantunnelveiligheid. Zo wordt in
geen van beide tunnels gebruik gemaakt van de mogelijkheid het vervoer van gevaarlijke
stoffen geheel te verbieden tijdens tweerichtingenverkeer, laat staan dat tijdens
tweerichtit1genverkeer vrachtverkeer in zijn.algemeenheid wordt verboden. Voor wat betreft

40 Zie voor omschrijving blokverkeer voetnoot 27.
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het onderwerp gevaarlijke stoffen is de IJtunnel geclassificeerd als een categorie 11tunnel."
Ditbetekel1tdat beperkingen zijn gesteld aan het soort ende hoeveelheid gevaarlijke stoffen
die door dêtunnet mogen worden vervoerd. De Westerscheldetunnel. is een tunnel van de
categoriel,]::r zijn vOQrde Westerscheldetunnel dus minder bePerkingen ·aan het vervoer
vangevaal1ijl<estoffen dan VOQrde IJtunnel. Verder vindt geen voorlichting plaats over de

, risico'sv~rllweerichtingsverkeer biJhetonderhoudendegewenslehandelwijze bij
ongevallet"l,Naar aanleiding van het ongeval indeWesterscheidelunnelzijn de vaste. klanten
(abonn~ll1(:lntshouders)van de tunnelwelgeinformeerd door middel vaneen brochure. De
snelheidslirnietenworden,. zoals al vermeld, verlaagd naarhetvereiste mmimum,maar
handhavlrtgdaarvan tijdens werkzaamheden vindt tot nu toe beperktplaats. Tenaanzien van
omleidiog~routesgeldtdat deze door verantwOQrdelijke instanties als onhaalbaar worden
gezien. D~gemeente Amsterdam voert echter aandl':ttnaastpfObiement~naanzien van
overlast, .•vf!*"keersafwikkelirtg.en.personele •.capaciteil .•(kosten)·.OQk.openbaar.·vervoerdiensten
doorOl1"1I~dingenernsligworden verstoordendaldaaraanl<osten zijn ver'bOndenvanwege
financi$leCiaims van exploitanten. T.a.V. de Westerscheldetunnelwordtomleidingdoor de
verantwO()f'delijkeinstantiesals irreëel beschouwd. Hetval! de Raad op datJage naChtelijke
intensit~itf.)nenerzijdsworden aangevoerd als gunstig voor het risico tSrwljldieanderzijds
tochkenfl(llijk van zodanige aard zijn dat de tunnel dan niet, ook niet eens .pervier weken
enkele Ufen' afgesloten kan worden. Bedacht· moet wordend at de veerdiensttotmaart Z003
iedere naemteen aantal uren niet voer. Ten slotte zijn in afwijking van de nieuwe ideeën over
veiligheidqe tunnels niet zodanig ontworpen dat het onderhoud in de verkeersruimte tot het
noodzal<~lijkewordtbeperkt Voorde Westerscheldetunnel stelt de beheerder dal de locatie
van de camera's een voorbeeld is van het bij het ontwerp rekening houden met onderhoud
(zie.3.2;1),iDitisechter een beperkte invulling,

3.4 BijOordelingskader: veiligheidsmanagement
Voor de .b!iJoordelingvan delleiligheRJdieBt niet alleen de. (bestaande en voorgenomen)
regefgeviqgte worden betrokken, maar ook algemene inzichten over veiligheid. Aldus bezien
blijl<tdatbijdeWesterschefdetunnelJijdens de ontwerpfase veel aantJochtbesteed iS aan
veilighei(j.Yanhet0ntwerpvande IJtunnelkandateigenlijkin mindere mate worden
verwactJt~etop hetbouwjaar.VoordeonderhoudssituatieneeftdeaandaChl inde
Wester~ldetunnelechter niet geleid tot een integraal veiJigheidsbeleid gericht op alle
'risicodragers'.

Hetbeoordelingsk.aderwaarmeedeRaad kan aangeven wat het verschil is. tussen
werk.elijklleidenwens,. bestaatuittwee delen. Het eerste deelgeeftderelevante onderdelen
weer v:anvigerende normen en lichtlijnen. Inde vorige paragraaf is de •regelgeving reeds aan
de orde geweest. Gebleken is dat de tunnels over het algemeen voldoen aan de beperkte
regelingen die er Zijn. Het tweede deel bevat de visie van de Raad voor de
Transp()ft\l~i1igheid·op.veiligheidsmanagement.

Veifighei<t$rrjanagemenl
Uit divers(:l0ngevalleninhet verleden isgeblekendatdestructuur ende invulling vanhet
veiligheidsmanagementsysteemeen cruciale rolspelen·biJhet beheersen,. bOrgen encontinu
verneterenvan de veiligheid. Voorde Raad belangrijke elementen van zo'n systeem zijn:

1. Aantoonbarevastleggingvan het beleid ter voorkomingvan ongewenstegebeurtenissen
~~ndealg$menedoelsteIHngenenbeginseien zijn~en ter voorkomingen
~sing vandegeidenti~()I1gewenstegebeurtel1i$S6n.

41 Voor categorie 11gelden meer beperkillQêll dan VO(>t c:at$görie i. Verschîllel'lzljl'londermeêr:bral"ldbare
vloeistoffen (kJasse 3) mogen onbeperkt door categorie I terwijl voor categorie n niet alle variarrt~m toegelaten zijn.
Organische peroxiden in tanks vervoerd (5.2) mogen onbeperkt door categorie I terwijl ze geheel verboden zijn In
categorie U.Sommige zuurstofgenerende stoffen (klasse 4.2) en bijtende stoffen (klasse 8) mogen wel door
categorie I terwijl alle varianten verboden zijn in categorie 11.Volgens opgave van deNN.magalle vrachtverkeer
door de Westerscheldetunnel, behalve bulktransport met LPG, radioactieve stoffen en explosieven.
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2. Een beschrijving van de wijze waarop het gehanteerde beleid tot uitvoering wordt gebracht, de
concrete doelstellingen, plannen en daaruit voortvloeiende preventieve en repressieve
maatregelen.

3. Eenduidig belegde verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van
veiUgheidsplannen en maatregelen en een duidelijk en actieve centrale coördinatie van
veîligheidsactMteiten.

4. Een systeem van monitoring en onderzoek van incidenten, bijna ongevallen en ongevallen,
a1S11ledeeen deskundige analyse daarvan om eventuele aanscherping in de plancyclus
mogelijk te maken.

5. Periodiek uitvoeren van observaties, inspecties, audits en analyses om verbeterpunten aan
hetlicht te brengen en daar actief op te kunnen sturen.

6. Heldere en vastgelegde afspraken met de omgeving over de algemene werkwijze, wijze van
toetsing daarvan, procedures bij afwijkingen et cetera.

7. Een periodieke evaluatie een eventuele bijstelling door het management van het
veiligheidsbeleid.

Westerscheldetunnel
Voor de westerscheldetunnel geldt dat er door vele partijen naar het ontwerp is gekeken en
dat er grote en uiteenlopende belangen aan de orde zijn. Het eerder genoemde Integraal
Veiligheidsplan is één van de instrumenten die een rol hebben gespeeld. Dit plan kan gezien
worden als een vorm van het hierboven omschreven gestructureerde veiligheidsbeleid. In dit
plan -dat dus al in de bouwfase is opgesteld- wordt ook aandacht besteed aan het
onderhoud in de gebruiksfase. Het gaat dan om maatregelen gegeven het ontwerp van de
tunnel. Bij het ontwerpproces zelf hebben de onderhoudswerkzaamheden echter een
beperkte rol gespeeld. Het plan leidt er verder niet toe, dat de veiligheid van weggebruikers
evenzeer is gewaarborgd als de overige belangen.

IJtunnel
Voor de IJtunnel geldt dat geen sprake is van een gestructureerd veiligheidsbeleid zoals
hiervoor beschreven. Dit blijkt wel in ontwikkeling te zijn. Begin 2004 heeft de gemeente
Amsterdam een Veiligheidsplan Amsterdam opgesteld, met een deel over fysieke veiligheid
waarin ook een uitgebreid onderdeel tunnelveiligheid is opgenomen. Uit het onderzoek is
gebleken dat men ook vooruitlopend op de uitwerking van deze plannen aandacht aan
veiligheid besteedt (zie ook paragraaf 3.2). Een voorbeeld van deze aandacht is het werken
conform de richtlijn van CROW. Zoals in paragraaf 3.2. is betoogd geldt daarbij dat de
veiligheid van weggebruikers daardoor minder goed is gewaarborgd dan de overige
belangen.

Algemeen
Recent is vanuit het project Tunnelveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
gestart met het doen ontwikkelen van een standaard voor een veiligheidsmanagement
systeem voor tunnels.
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Hoofdstuk 4 Conclusies

1. De gevólgen van ongevalJen zijn in tunnels groter dan op wegen daarbuiten
De beperkte ruimte in tunnels maakt dat rook en/of schadelijke stoffenrninder snel
onts9filppen dan inde open lucht. Zij vullen de tunnel en.kunnen leiden tot zicht-
belemmering en/of verstikking van aanwezige personen. Ook.de oplopende tempera-
turenkunnen een bedreiging vormen voordeaanwe;lige. personen.
Da~rbijkomt,datook de kans op ongevaUerin tunnels groter 1sdan op vergelijkbare
weg~IlQaarbuiten. Veel wegen buiten tunnels hebben echter andere karakteristieken, die
zeon,,~lig. maken, zoals een hoge snelheid in combinatie .met.niet gescheiden
rijrichtingen. .

2. Bij tVl~erichtingsverkeerwordt hetreguliere rookiJeheersi119sconcept te niet gedaan
Bij(~'Rtere) branden is.het uitgangSPiJntvoor de.bestrijdipg ten .eerstedalvpertuigen die
ziCh\f99rbijde brand bevinden, voor de rook deJunneluitkunnen. rijd~rll1lllt de. rij- en
vl*1~I~tierichting mee.en tentweededatvoertuigendiedoor de brandvvorden
gfjbkjK~rddoor de ventilatie.rookvrijworden. gehoud(;ln. Dit concept wordt .bij
tw~riCfrtingsverkeerineen Junnelbuis v(ilrlaten..Een van de beide file~ die als gevolg van
eenillÇÎQent aan weerszijden ontstaan, komt bij luchtstroming of mechanische
langsventilatie onvermijdelijk in de rook te staan.

3. HulpJlfjrfening bij grote branden is~tsba8f
HIJI~"fjrleningsdil*1sten verliezen bij de bestrijding vaneen (vrachtauto)brand Ineen
tunnel ve(ilIJijd aan de lokaUseringvan de (0ll2:ichtbare) brand via de veiUgebuis -.Ook bij
de ill2:et(het blussen). moeten behoorlijke barrières worden geslechtdew~tervoorziening
kent.njJldfJmis~en en beperkingen. Bij grotere brandverrnogensis het niet zeker in
hoeverre escalatie kan worden voOrlromen.\-ioe\illeLbij"oorbeeld vooLderelatieflange
Westerscheldetunnel extra is geÏnvesteerd in de hulpverleningsorganisatie, kunnen deze
diensten de genoemde nadelen van tweerichtingsverkeer niet geheel compenseren.

4. Zelfredzaamheid is basis van bestrijding
Een onmiskenbaar voordeel van gescheiden tunnelbuizen is de beschikbaarheid van een
'veilige buis'. In tegenstelling tot buitenlandse tunnels kunnen inzittenden van voertuigen
daar naar toe vluchten. Uit brandproeven is echter gebleken, dat mensen relatief lang in
hun voertuig blijven zitten. De beschikbare tijd die gemoeid is met de ontwikkeling van de
brand gaat dan (deels) verloren aan deze wachttijd.

5. Risico.afwegingen zijn onvoldoende transparant
De kans op een escalatie van een brand in een tunnel is beperkt waardoor de urgentie
van het probleem niet wordt ervaren. Branden in voertuigen vinden relatief zelden plaats,
tunnels zijn relatief kort en in Nederland wordt slechts een beperkt deel van de
voertuigkilometers door tunnels afgelegd. Het onderhoud bestrijkt bovendien slechts een
bepBrktdeel van de exploitatietijd. Met echter het oog op de gevolgen verwacht de Raad
datdebetrokken instanties zich optimaal inspannen de risico's zoveel als redelijkerwijs
mogelijk le beperken. De Raad wil daarbij niet treden in concrete discussies over
maatregelen maar slechts constateren dat nog niet alle mogeliJkheden geheel zijn
uitgeput. De Raad heeft met dit rapport niet in twijfel willen trekken dat onderhoud strikt
noodzakelijk en ook voor veiligheid onmisbaar is. Ook de veiligheid van wegwerkers is
voor de Raad een belangrijke prioriteit. Tunnelbeheerders en beleidsmakers staan dus
voor een zware opgave om deze uiteenlopende vraagstukken optimaal te integreren in
het ontwerp en het beheer van tunnels.
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Het is daarom van groot belang dat het bevoegd gezag en de weg- en tunnelbeheerders
de integrale afweging van mogelijke risico's en maatregelen transparant maken en
daarvoor ook methodieken krijgen aangereikt. Dat wil zeggen dat ook de restrisico's van
verschUlende verkeersopties goed in beeld worden gebracht, dat de uiteindelijke
beslissing daarop wordt gebaseerd en dat hierover helderheid wordt verschaft voor het
(grot~)plJbliék.

De a8pgêtroffen· onderhoudspraktijk .wordt veroorzaakt door de keuze voor doorstroming
enar~idsveiligheid ten koste van verkeersveiligheid .De. tunnelbeheerders moeten deze
drie~~EJcten zien te verenigen in de dagelijkse praktijk. Het belang van de
ar~jq~Veiligheidblijkt daarbij het beste (wettelijk) te zijn verankerd. Daal11aast is de
maatsç~~ppelijke druk ten aanzien van de doorstroming groot. Ten slotte zien de
tunneli)eheerders zich ook geconfronteerd met kosten die gemoeid zijn met alternatieve
onderhoudspraktijken.

6. Erzi.ir;VJ~eJnieuw;eontwikkelingentenaanzien vantunnelVeiligheid
Hetd~~~~nterraanzien vantunnelveiligheid is sterk in ontwikkeling. Bij hetdoen van
aanb!aV~i~~nmoethiermee rekening\iVOrdengehouden ..Er is.een beleidsnota
Tunn~1Y~lig~eid, waarin proçe~isen z:ijngeformuleerd. Normering is in onf.\Nikkeling. Er
zale~~Turlnel\Vetworden gemaakt. Inde al bestaande riChtlijnen van het Steunpunt
Tunn~"'eilig~eid van· het ministerie van VerkeerenWaterstaat\iVOrdt bijvoorbeeld al
aandàçhtbesteed aan het onderwerp'pnderhoud'.Dezeriehtlijnen zijn echter vrijblijvend
en detpepassing er van is (nog) niet zichtbaar bij beide onderzochte tunnels.
Het veiligheidsniveau in de beide tunnels tijdens .onderhoud voldoet niet in alle opzichten
aan .dEilflieuwe ideeën over .tunnelveiligheid.· ZO.heeft voor de IJtunnel geen analyse
plaat~~vonden van de mogelijkealtematleven voor tweerichtingsverkeer. Voor de
WEilstEilf§pheldetunnelis de.mogelijkheid van afsluiting van de tunnel tijdens de
we~,~mheden-geheel ofalleen voor vrachtverkeer- nog onvoldoende in de
afvv'~i9gen betrokken.· Er zijn wel analyses verricht voor het alternatief van het
blokVêrk.eer,maar niet voor andere alternatieven.
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Hoofdstuk 5 Aanbevelingen

Te nemen maatregelen zouden tot doel moeten hebben het veiligheidsniVeau tijdens
onderhOtJ~even groot te laten zijnals bij het reguliere gebruik van de tunnel.B~ deze
compensa.tie kanrelevame onderdelen van deveiligheidsketen worden bezien. 2 Proactieve
en preventieve maatregelen betreffen het reducereHvan de kans op ongevallen. Vooral bij
nieuw aapte leggen tunnels is hier veel winst te behalen door bij het ontwerp rekening te
houdenm~tenwaarmogelijk ruimte te maken vOOfhet te verwachtenondemoud.
Repre~i~!e maatregelen betreffen het beperken en het bestrijden van de~evolgen van
ongevallën. Voorbeelden zijn handhaving c.q, ·afdwingen van .ambitieuze snelheidslimieten,
informatie aan de tunnelgebruikers in de tunnel zelf of voorlichting voorafgaand aan het
tunnelgebnJik, en niet toelaten van vrachtverkeer en/of gevaarlijke stoffen.

Voor deaiii[joovelingen wordtonderscheidgemaakHussenbestaande ennieuwe tunnels.
Deze aanbevelingen gelden voor alle tunnels ongeacht de beheerder (rljksoverhéid of
andereovemeden).

Bestaande. tunnels
De Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu en \lan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aanbevolen te waarborgen
dat het veiligheidsniveau in tunnels tijdens onderhoud aantoonbaar even hoog is als het
veiligheidsniveau tijdens regulier gebruik van tunnels.

De Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aanbevolen te waarborgen
dat bij onderhoud alleen nog tweerichtingsverkeer wordt toegestaan, indien alle altematieven
aantoonbaar onveiliger zijn zowel voor werknemers als voor tunnelgebruikers. Tevens wordt
aanbevolen dat wanneer tweerichtingsverkeer wordt ingesteld, de tunnelbeheerder verplicht
wordt zich aantoonbaar maximaal in te spannen om het veiJigheidsniveau zo veel mogelijk te
verhogen. Als minimale inspanning wordt in dit verband onder meer het weren van
vrachtverkeer gezien.

Nieuwe tunnels
De Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aanbevolen te waarborgen,
dat bij heîontwerpen van nieuwe tunnels wordt aangetoond en onafhankelijk wordt getoetst
of het onderhoud van de tunnel in de gebruiksfase plaats kan vinden onder handhaving van
het veiligheidsniveau dat geldt in de reguliere situatie.

42 De veiligheidsketen omvat pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Onder pro-actie wordt verstaan
het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Preventie betreft de zorg voor het voorkomen van
direeteoorzaken van onveiligheid. Preparatie omvat de daadwerkelijke voorbereidlng op de bestrijding van
inbreuken. Repressie is de daadwerkelijke bestrijding van inbreuken en de verlening van hulp in acute
noodsituátl&S'Bron:lntegralè Veiligheidsrapportage 1993 van BZK
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Vooruitlopend op het bovenstaande en gelet op de eigen verantwoordel2kheid wordt de
tunnelbeheerders die tweerichtingsverkeer instellen bij werkzaamheden 3 aanbevolen er voor
te zorgen dat

• hetyeiligheidsniveau in tunnels tijdens onderhoud aantoonbaar even hoog is als het
véiligheidsniveau tijdens regulier gebruik van tunnels;

• het instellen van tweerichtingsverkeer bij onderhoud alleen nog gebeurt, indien is
aangetoond dat alle alternatieven aantoonbaar onveiliger 1 zijn zowel voor
~rlmemers als voor tunnelgebruikers;

• wanneer tweerichtingsverkeer wordt ingesteld. een aantoonbaar maximale
jn~mmningwordtgep!eegd om het veiligheidsniveau daarvan zo veel mogelijk te
verhogen. Als minimale inspanning wordt in dit verband onder meer het weren van
vr~cl1tverkeer gezien.

N.B.: Onder 'veilig' of 'veiligheidsniveau' wordt in dit verband niet alleen het groepsrisico
begrepenrnaar ook het individuele risico, de mogelijkheden bij zelfredzaamheid en
gevolgen~trijding (deterministische benadering) en het risicocriterium 'zo laag als
redelijkerwijs mogelijk' (ALARA).

43 Met name de tunnels die nu reeds regelmatig tweerichtingsverkeer instellen: .IJtunnel, Wester-
scheidetunnel, Piet Heintunnel, Coentunnel, Zeeburgertunnel, Maas Markttunnel en Velsertunnel.
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BIJLAGEN

Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording

Het onde~oekis uitgevoerddooronperzoekers vande Raad. voor de TransportveiUgheid,
onder sup~rvisie van de Kamer Wegverkeer. De Raad heeft de eindverantwoordelijkheid
voor het()tl~erzoeken steithet rapport vast waarin de veiligheidstekorten en de
veiligheids~anbevelingenzijn. opgenomen.

Geen varypeideongevaneniSdirectflemeld aan .de.Raad. Dit is ook geen verplichting. Via
de ·nieuvv~rnediaZijnde·ongevallenter kennis gekomen· van de Raad . De Raad heeft dus
niet zelf hetfeltenonderzoek verricht.

De volgende deelonderzoeken zijn uitgevoerd:
1. ......:E~~~urnrniere verl<enrlin~ van d~ toedracht en .gevolfJenvanhetongeval in de
IJtunnel ••el1••de.·Westerschéldefunnel, gebruikmaken~. van ••de ••t>eschikbare ••gegevens ·van·••de
politie en~randweer.ln hoofdstuk 2 staat het resultaathiervanbeschrevem
2 [)(:)r~levant~wettenenrichtlijnen, betrokkenen en uitgangspunten zijn in kaart
gebracl1t,w~armeeinzicht wordtgegevenovertlethoe en waarol'llvan hetinsteUen van
tweerichtingsverkeer.
3. ...fietyaststelten val1 <>rnyangvan toepassen vantweerichtil'lgsverk~r ..Ditis. fIOOaan
door middel vaneen enquête aan alIetunnelbeheeràefS van. bestaande en geplande tunnels
in Nederlal1d en een nadere analyse van het voorkomen van ongevalJen.in tunnels bij werk in
uitvoering.

Daamaastzijn er locatiebezoeken uitgevoerd engesprekken gevoerd met diverse
betrokken~:. de beheerder van de IJfunnel, delle~E:lerder vandeWe~terscheldetunnel, de
regionaleorandweerZèeland,debrandWeerAmsterdam, de Arbeidsinspectie en het
steunpunt Tunnelveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Bij de inzageprocedureis commerJtaar verkregen vaneen gr6otaantalinstanties:
Gemeente Amsterdam
Bral'ldweer Amsterdam
Provincie Zeeland
N.V.••Westerscheldétunnel
Brandweer .Borsele
RijklS\NaterstaathOOfdkarJtooren directies Zuid~Holland, Limburg, Utrecht, Noord-
Holland
WEJgSchapDordtse Kil
§em~nte DenHaagdienst Stadsbeheer
Mil'listerievan· Verkeerenwaterstaat,projeet .Tunnelveiligheid
Stichting Werkgemeenschap tussen Technieken Zorg
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Bijlage 3 Overzicht Nederlandse tunnels

lb· . C t Buizen! Vmax Tegen- Lengte45 Intensiteit
n ge ruik a Rijstroken [km/u] verk.eer44 [mI [dag] Ventilatie

I1
Maastunnel 11 212 1063
Kiltunnei 11 212 406
Beneluxtunnel I 412 700
Botlektunnel 11 2J3 700
Noordtunriel I 212 540
Drechttunnel I 412 100 Nee 569
Heinenoordtunnel. . 11 . 213 100 Nee 614 87.000

~~~
Wijkertun~ I 212 100 Nee 700 45.000
Schipholturmel I 214 100 Nee 650 200.000
Vlake Tunnel I 212 120 Nee 330 37.000
Koni~tunnel 11 212 50 Nee 500 21.000 Langs••~~~~~~""

79.000
12.000
103.000
102.000

Aanbouwlplanfase

Hubertustuonel 1141212 50 nee 1600 24.000
TrekvlietTracé 11 212 70 ? 2500 30.000
~!ti.:~I~:I.II~::~:,~((::~~:::~~~:~:~~':~:'~~~~~'.~III:'::~::~1'~~;:::~~':'~~~::~~~~~'~:~:I~:~:~,( ~~~~'~'~~:~'.~~~~~~~:~:~~~~~g~WQ~~~I~:::':':::'::::::::::::"':::"')\'::'\:'
Blankenburgtunnel
Calandtunnel

Langs

29 Coentunnel
Overkapping Zuid-as

44 Bij onderhoudswerkzaamheden.
45 Lengte van het overkapte gedeelte.
46 Onderbroken door twee gelijkvloerse kruisingen.
41 De tunnel wordt ontworpen als categorie 11,de weg is en blijft categorie I.
46 De tunnel voor de hoofdrijbaan bestaat uit overkapte en niet overkapte delen. De parallelbanen zijn over de
volle 1650 meter overkapt, maar daar mogen geen LPG wagens rijden (categorie I tunnel).
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Bijlage 4 Ventilatieproblemen bij tweerichtingsverkeer in een tunnel

De veiligheidsrisico's die worden veroorzaakt door tegengesteld verkeer in één tunnelbuis bij
het uitbreken van brand zulten in deze bijlage worden geschetst. Essentiële aspecten die
daarbij~rrrol spelen zijn de gevaren van ongecontroleerde verspreiding van rook in een
tunnel en~ directe invloed op de zelfredzaamheid. van personen in (je tunneL Het is
gebleken bij branden in tunnels en andere bouwwerken dat de rolvan de hulpverlening vaak
beperkt is en dat in de eerste minuten na het öntstaanvaneen branddemensenzelfin actie
moetenkpl'l1en. ümpersonen in een tunnel daarbij te helpen moeten de beschikbare
vluchtvoor#ieningen zolang mogelijk bereikbaar en bruikbaarblijven.Gecontroleerd
ventilenmyan detun~els door middel van ventilatiesystemen is de veiligheidsvoorzieni~g die
hierbij •van cruciaal belang iS..ümdit toe te Jichten•zal in dit hoofdstuk ook worden ingegaan
op het hoe en waarom vanmechanische ventilatie in tunnels.

a) Tegengesteld verkeer in één tunnelbuis
üngevallegill tunnels waarbij brand uitbre~kt zijn zeerg evaa rIijk, omdat de vrijkomende rook
zich in de overdekte ruimte zal gaanverspreidenendezezal gaan vullen. Omdat rook zich
over grote~fstand verspreidt en zelfredzaamheid snel onm~lîjkrnaaktiserkansopgrote
aantalter§l~chtoffersbij dergelijke ongevallen. H~ voorkom~n van ongevallen in tunnels
vraagtd~~romsPecialeaandacht, omdat een ongeVal waarbij brand uitbreekt vele malen
emstÏQet~gevolgen kan hebben dan een vergelijkbaar ongeval dat zich voordoet op de weg.

Het instellen van tegengesteld verkeer in één tunnelbuis vergroofde risico's voorde
persone~inde tunnel, omdattegengesteldverke.er de kans op een (ernstige) aanrijding en
dus Oral1dgroter maakt. In deze situatie zijn namelijk ook frontale aanrijdingen met grote
snelheidsVerschillen mogelijk.

Een tweede en veel groter (vervolg)risico dat wordt gefntroduceerd door tegengesteld
verkeer ineen tunnel is de onmogelijkheid van het veilig beheersen van de rook doof middel
vanventil;1ltieen daarmee het zo .Ia~ mPgelijk veilig stellen van de zelfredzaamheid van
personenirydetunnel. In de eerste momenten na uitbreken vaneen brand ineen tunnel (als
de.hulp?iE!f'lstennog niet gearriveerd zijn) is hetrookvrij houden van de vluchtroutes
essentier"j\ls er aan mee zijden van de brand eenflleontstaatin een tunnel, wat in het
geval va~t~engesteld verkeer hoogst waars<;hijnlijk is, kan de rook niet een vellige. richting
op worden geblazen met behulp van eenzogenaamdlangsventilatiesysteem.

Om het gevaar van rookverspreiding en·derisicovergrotende inVloed van het aanwezig zijn
tegengesteld verkeer verder toe te lichten zat hieronder eerstworden ingegaan op het
onderwerp ventilatie in tunnels.

b)\felltllatie· bij brand in tunnels:hetdilemrnavant~e?steldverkeer
In tunn~lsVoor weQVerI<eeris ventilatieinivvee situatiesnOQ(jzakelijk. De meest
voork0rn~l1desituatie betreft de normale bedrijfssituatie waarin de voertuigen die zich inde
tunnel bevinden zorgen voor emissie van schadelijke stoffen in de tunnel .:Een veel minder
vaak voorkomende situatie is het optreden van brand. bijvoorbeeld als gevolg van een
ongeval. Inde situatie van brand:
e M~tende vluchfwegenrOOkvrij worden gehouden en
e Moet er voorzien worden in een rookvrije zone zodat de brandweer en andere
hulpdiensten de brand kunnen benaderen

Bijeen bra 00 .ineen tunnel is het vanhetgrootstebelangdat de vluchtwegen. rookvrij
wordenf:Jrt1ouden,Bij het uitbreken vaneenbrand is de.zelfredzaamheid van de mensen in
de tunnelde enige vorm van redden die inde eerste mirutenbeschikb~ar is. Snel evacueren
en een optirnaalgebruik \iê3nde aanwezige voogieningen isgaarom essentieel. Zowel de
instruci:ieaan en de. kennis.van de gebruikers als hefbereikbaar houden van de vluchtwegen
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spelen hi(KbiJeen grote rol. Als de vluchtwegen door rook slecht bereikbaar of zichtbaar zijn
wordt dekens op overleven voor de mensen in de tunnel snel heel klein.

Er bestafilOverschillende vormen van ventilatie in tunnels, namelijk:
•• NliltuurliJkeventilatie

, Deze voroovan ventilatie treedt spontaan op door een drukverschil tussen de beide
openingf;)nvan de tunnelbuis. Het rijdende verkeer en de richting van de wind buiten de
tunnetzorgen samen voor een luchtstroming in de tunnel.
•• M~hanische dwarsventilatie
Bij dit s~f;)embeweegt de lucht zich in de dwarsrichtingto.v. de lengteas van de
tunnetbui$.Toe-en afvoer van de lucht vinden plaats via aparte luchtkanalen.49 Er zitten
echterbel~ngrijke nadelen aan dit systeem waaronder de beperkte capaciteit waardoor rook
zich toch ongecontroleerd kan gaan verspreiden over de tunnelbuis en de hoge kosten. Het
vrijhouden van vluchtwegen is met dwarsventilatie dus niet altijd mogelijk
•• Mechanische semi-dwarsventilatie
Ditsyst~rojs een combinatie van twee systemen, namelijk dwars-en .Iangsventilatie. Ook
voor dit sY$teerngeldt. echter dat optredende langsstroom van rook bij brand. niet te
voorkomenen beheersen is.
•• M~hanische langsventilatie
Bij.dit SY$'ef;)m.wordt.de tunnelbuis als één groot ventilatiekanaal gebruikt. De lucht wordt
aan hetiggl;lngsportaal aangezogen en via.het uitgangsportaal afgevoerd. 60 Aan één zijde
van de brand ontstaat daardoor in de tunnel een rookvrije zone waarin vluchten mogelijk is.
De rookverspreiding wordt op deze wijze onder controle gehouden.

Als er. in~,n tunnel niet mechanisch wordt geventileerd, zal de rook zich ongecontroleerd
gaan verspreiden in beide richtingen onder invloed van natuurlijke ventilatie. Doorde
drukverschillen in de tunnel (onder invloed van weersomstandi~heden) zal er echter een wel
een voofKEiltJrsrichtingzijn waarin de rook zich zal verspreiden. 1

In tUrl~ls\IVaarin zich éénrichtingsverkeer bevindt is het essentieel. om bij brand te zorgen
vooTeenlyçhtstroom met de rijrichting van het verkeer mee. In de meeste gevallen zullen de
mensennl;lmeljjk gedwongen stroomopwaarts van een brand. in .een tunnel stoppen.
HierdoorJSde kans dat er weggebruikers stroomopwaarts van de brand staan altijd veel
groter dan de kans op aanwezige weggebruikers stroomafwaarts van de brand. De enige
manier waarop in deze situatie eenveilige rookvrije zone kan worden gerealiseerd is door
middel van mechanische langsventilatie met een voldoende mate van luchtstroming. 62 Op
deze man~r is er aan één zijde van de brand een zone waarin de zelfredzaamheid van de
personenJn de tunnel veilig kan worden gesteld. 63

In een tunnelbuis met tegengesteld verkeer is de hierboven beschreven situatie niet van
toepassing en zal er bij branden hoe dan ook een groep personen in de rook komen te
staan. In deze context is het belangrijk om·te vermelden dat in het nieuwste concept
veiligheidsrichtJijnen van RWSde volgende adviezen worden geformuleerd met betrekking
tot ventilatiesystemen in tunnels, als Junctie van de overkapte lengte van de tunnel:

49 Deze vorm van ventileren wordt bijvoorbeeld toegepast in deM$astunnel, IJtunnel en Velsertunnel
50 Meestalzijf'llangsventilatîesystemen 'omkeerbaar' en kan er worden gekozen. in welke richting de rook op
wordt geblazen.

51 Als een brand uitbreekt vlak bij de in-/uitgang van een tunnel zal er een natuurlijk schoorsteeneffect optreden.
Aan het einde van de tunnel loopt de weg meestal licht omhoog, waardoor dit schooesteeneïfect wordt
versterkt. Afhankelfjkvan de richting waaruitde hulpverlenerskornenaanrijden kan dit een positief of negatief
e.ffe·clhebben.

52 Bijbrandproeven inde tweede Beneluxtunnelis gebleken dat er een optimale luchtstroomsnelheid is waarbij de
rookverspreiding tegen de richting van deluchtstrooll1 minimaal is.

53 Op basis van deze gegevens wordt door RWS geconcludeerd dat langsventilatie in tunnels waarbij er
eenrichtingverkeer in een tunnelbuis vOCll"komtde beste en veiligste methode van mechanisch ventileren is.
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< 250 meter: geen iangsventilatie nodig, wel goede veiligheidsvoorzieningen
> 250 meter en < 500 m: risicoanalyse benadering
> 500 meter: mechanische ventilatie noodzakelijk; uitgaan van langsventilatie

In tunnelsi(lnger dan 500 meter waarin ventilatie noodzakeiijkis, wordt dus uitgegaan van
langsventii~tie ais essentieel onderdeel vaneen veilig ontworpen en uitgeruste tunnel. Zoals
hierbov~werd beschreven is langsventilatie. inde situatie van tegengesteld verkeer. in één
tunnelbuiS niet veilig toe te passen en kan zelfs contraproductief werken. Eenessentiêle
veiiigheidsvoorziening van een tunnel wordt daardoor onbruikbaar.

•
•
•

Over de Wèrking van ventilatie bij calamiteiten is veel nog onbekend ..Bij de
Westerscheldetunnel bleek bijvoorbeeld, dat rook via de dwarsverbindingen In de 'veilige'
buis kon komen. Dit probleem is naar verluid inmiddels verholpen.
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Bijlage 5 Tweerichtingsverkeer versus blokverkeer; risico's in en buiten de
tunnel vergeleken

In het kader van het geplande onderhoud van de Westerscheldetunnel heeft een discussie
piaatsgevpnden over alternatieven voor tweerichtingsverkeer. Deze alternatieven zijn het
instellenvsn een omleidingsrouteen btokverkeer. Hetkortdurend sluiten van een tunnelbuis
is daarbijl'tietoverwogen, hoewel de veerdienst tot en met maart 2003 tijdens de nachtelijke
uren nietvoer.

De N.V. Westerscheldetunnel noemt als nadelen van blokverkeer:54
lange wachttijden voor het verkeer ("minimaal 25 minuten -de rijtijd van het verkeer
over 6600 meter.....en mogelijk het dubbele,,55);
geringe ruimte voor wachtend verkeer aan de zuidzijde;
de bediening van de verkeersregelinstallatie gebeurt handmatig. Er is geen garantie
dafgeen verkeer achterblijft in de tunnel op het moment dat de rijrichting wordt
omgekeerd.

De reactie van de NV -gesteund door de provincie- luidde verder dat de bezwaren ten
aanzien van de kans op en de ernst van ongevallen en de slechte bereikbaarheid van
ongevallen niet ondersteund zijn met feiten. Het groepsrisico van blok- en tegenverkeer is
nagenoeg gelijkwaardig en in beide gevallen kleiner dan de norm aangeeft. De
bereikbaarheid zou in de incidentbuis geen probleem zijn, terwijl in de niet-incidentbuis (waar
de werkzaamheden plaatsvinden) de buis ook tijdig kan worden ontruimd. Dit laatste is
contractu~1 met aannemers vastgelegd. Daarnaast is er iedere 250 meter een
vluchtmogelijkheid.
Blokverkeer zou volgens de tunnelbeheerder ongewenste risico's met zich meebrengen
doordat relatief veel verkeer tegelijkertijd in de tunnel rijdt. Verder verwacht de
tunnelbeh~rder dat het wachten bij de weggebruiker tot irritatie en daarmee tot gevaarlijk
gedrag leidt.
Het probleem van de ventilatie wordt door de NV wel erkend. Hierover wordt gesteld dat een
grote brand (kans van optreden geschat op een maal per tien jaar) enige tijd nodig heeft om
tot ontwikkeling te komen.

Kanttekeningen Raad:
laaggroepsrisico van (zowel blok- als) tegenverkeer wordt met name veroorzaakt
door de lage aantallen personen aanwezig in de tunnel tijdens nachtelijke uren
(hieronder nader toegelicht)
bereikbaarheid in de incidentbuis is volgens opgave brandweer een probleem; dit is
echter nlet uniek voor tegenverkeer maar dan lijkt de kans op chaotische situaties iets
groter
nadelen van blokverkeer zijn niet ondersteund met feiten; er is geen praktijkervaring
met blokverkeer

Risicovergelijking
De Raad heeft voor wat betreft het risico een globale vergelijking gemaakt tussen de situatie
in de tunnel met een referentiesituatie buiten de tunnel. Daarbij zijn steeds kansen en
gevolgen vergeleken.

Voor wat betreft de kans is de vergelijking sterk afhankelijk van het type weg buiten de tunnel
waarmee men vergelijkt. Twee in aanmerking komende typen wegen zijn een autosnelweg

54 Bron: Integraal Veiligheidsplan N.v. Westerscheldetunnel.
55 Deze tijden zijn afkomstig van de N.V. Westerscheldetunnel.
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(gescheiden rijrichtingen) en een autoweg (geen gescheiden rijrichtingen). Daarom is voor
de vergelijking van kansen volgens onderstaand schema gekeken:

,."',"", ..,.,./ .././ ....""""',.,,,',..,,',,.,',',,'""""'.""':""':"::::'::::::::::::'<::':<:::««::: <:>·:>·:>:>·:(:::1<6
a

b

c

d

(a~b).BifElrrvergeUjkingtussen. de tunnel innormaaf gebruik meteen autosnelweg buiten de
tunnelv~ltd~kans oppngevallenln deWnne! waarschijnlijk iets hoger uit',Jn beide gevallen
is sprak~M~oeenscheiding van rijrichtingen. De kans opongevall~nis in.principe iets hoger
maar kan«ieels) gecompenseerd worden met maatregelen (zie hoofdstuk 2).
(c-c) Bile~vergelijking van de tunnel tijdens werkzaamheden (en tweerichtingsverkeer) met
eenautClVt'~buit~rlde t\Jnnelvalt de~ns op ongevallen in de tUl1nell~sti~l in te schatten
vanw~e()nvergelijkbaarl1eid vansomrnigekenmerken. De R~adg~at hierbijuitvan bij
benad~ringeyen.grQte~ansen. 56.,. Hetis, niet zo .datdoorma~r~elen die in de tunnels
worden ••~rIgrnen .zoals:.inhaalverbqden,eo:.snelheids~perkingen een:.ltVezenlijke,.verbetering
ten opzichte van omliggendeenkelbaans wegen wordt gerealiseerd. Desnelheidslimiet~n bij
onderhoud c.q. tweerichtingsverkeer liggen meestal weinig lager dan op enkelbaans wegen.
Oo~gel<JtQat op enkelbaans wegen in toenemende mate inhaalverboden worden
gehant~~rg,
DUidetijkm~g;zijn dat het vergelijken van(c) met (d)eerlijker is dan het vergelijkenvan(a)
met(d).Hi~ruit blijkttevens dat door het .instellen van tweeriehtingsverkeerrnen als het ware
een:acht~ruitgang van:de kans op ongevallenreali$e~rt die vergeUjk~aarismethrtverschil
tussen een autosnelWeg en een autoweg. Zoals bekend, iseenaut~nelweg veel veiliger
dan een autoweg (zonder scheiding van rijrichtingen).

Voorw~f;)etreftdegevolgen van ongevallen is het niet relevant. mefwelktypew~buiten de
tunnel m~l1verg~lijkt. Duidelijk. is dat:de gevolgen .binnen tunnels veel ernstiger zijn dan
daarbuit~(ziehiervoorook hoofdstuk 2). Tijdens werkzaarnhedenzijndegevolgen
bovendi~nerger dan biJgewoongebruikvan de tunnel .•Hoewel er ZiCh.'s nachts minder
mensentegeUjk in de tunnel bevinden, is bij tweerichtingsverkeer de kans op succesvol
ontvluchtsn ••·kleioor.
DeN.\l,V\ïe$terseheldétuonel. zietdit .anders en voert in dit verband aan (jat het groepsrisico
-eenmaatvoor het tegelijkertijd overtijden vaneen: bepaaldaant~fslaChtoffers- tijdens
regulier gebruik groter is dan tijdens het geplande olldemoudswerK Bij tweerichtingsverkeer
is het volg~ns d~emêlat dusveilige{danbij~enriclltirlg$verts~er, p~;ZeonvePNaqhte
uitkornst\YC)rdtverO()rzaakt doorhetvergelijk~ van dednJ~kere situ<îtie oVéjrdagmet, de
rustig~r~ijt.latie's nachts- .•'s Nacht~jser eenvoudiggeengrote9ro~p~scrn~baaF7 die
tegelijkertij<thetslachtofferkan \YC)rdenvaneenrampachtigscenariowa~r hetgroepsriSico
~n maatvoor biedt. Om die reden is het beter om meerdere risicocriteria te hanteren.

56 Bij gelijke rijsnelheden,. meeweging van specifiek rijgegragin tunnelsemt\etfeltdatW$9gEll:>ruikers niet
altijd i$gen)iggers verwachten ineen tunnel waardpor een grotere karys qp ongevall~nontlrtaat el12:onder
meeweglryl;lvan cornpen~erendelTlaatregelen(zie par 2.2)isçleongevalskans vermö$d~ijk ver~Jijkbaar.

Overigens:a.'s,het t>.veerichtin'lsvei'keer inde tunnel wordt vergeleken met een weflmet gescheîd.m .rijrichtingen
(zoals eenalJtosnelweg) valt hettweerichtingsverkeer ongunstig uit (vergelijkinga-c).

57 Onder de aanname dat er geen nieuw verkeer meer de tunnel in kan na het ontstaan van het voorval.
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Bijlage 6 Relevante regelgeving

Bouwregeigeving
Op het ontwerp van tunnels is het 'Bouwbes!uit' van toepassing.sa De gemeente geeft op

, grond van het Bouwbesluit bouwvergunningen af voor de bouw van een tunnel waarin
afspraken worden vastgelegd voor de fysieke eigenschappen van de tunnel.
In het vigerende Bouwbesluit59 staan de minimum (technische) bouwvoorschriften die gelden
voor bouwwerken waaronder tunnels, waarbij verschillende soorten bouwwerken aan
verschillende eisen moeten voldoen. Tunnels worden in het Bouwbeslult aangeduid als
speciale categorie gebouwen waarvoor specifieke eisen gelden. De voorsChriften hebben in
het algemeen betrekking op veiligheid60, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en
milieuvri~l'l(jelijkheid. Er zijn geen eisen tenaanzien van het ontwerp van bouwwerken die
betrekking hebben op onderhoud. Op grond van het Bouwbesluit wordt na realisatie van een
bouWWerlSPijingebruikname een gebruiksvergu nning afgegeven. Hierin worden de
voorwaarden voor gebruik geregeld. De bouwregelgeving wordt overigens momenteel herijkt.

De brandWeer treedt bij het afgeven van bouw- engebruiksvergunningen op als adviseur van
de g~m~rlte en speelt een bepalende rol. In gebruiksvergunningen gaat het er omdat de
tunnelbetl~érder zijn beheerstaken goed uitvoert, wat ookvan invloed kan zijn OP het (laten)
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De brandweer kan negatief adviseren aan het
bestuu[()'\I~r het gebruik van het object als er niet aan de eisen· uit de gebruiksvergunning is
voldaan.

Bij de uitvoering van werkzaamheden in de gebruiksfase in (rijks)tunnels en de beoordeling
of er eveflttteel speciale maatregelen zouden moeten worden genomen is in de huidige
situatieeqllter geen wettelijke, controlerende rol voor de brandweer weggelegd. Tevens geldt
dat io helgeval van gemeentelijke tunnels de·gemeente twee rollen speelt, namelijk die van
vergunhitJgverlenendelnstantie en die vanverantwoordelijkebeheerd~r (en dus voor de
veiligheid van een tunnel, ook tijdens werkzaamheden).

Rijkswatemtaat maakte van oudsher gebruik van intern opgestelde ontwerpvoorschriften.
Dezeontvïèrpvoorschriften.gelden voor overige tunnelbeheerdersals referentie. Jarenlang is
gebruiKg~rnaakt van de richtlijnen vetvoer gevaarlijke stoffen door tunnels gelegen in
autosnelWegen, beter bekend als.de WUT (Werkgro~UitrustingTunnels, 1995). In de WUT
wordenéi~en aan detunnel gesteldmet betrekking tot het verkleinen van de kans op
explosiegevaar en de aanwezigheid van veilige vluchtwegen, brandblusvoorzieningen en
communicatiemiddelen. Een nader omschreven tunnelbrand wordt als maatgevend scenario
gehanteelit Onderhoud speelt in de WUT geen rol. De WUT-richtlijnen zijn inmiddels
achterhaa.ltf en zullen worden vervangen.

AriJeicisöPtStBndigheden weten -besluit: veiligheid van de werknemer
Bij werkza.tlrnhedenJangs de weg. en.in tunnels is sprake van werknemers die zich in een
rislcovoll~SituatiebeVinden vanwege het vel"keer dat mogelijk op korte afstand langs de
werkza~fTl~eden rijdt In de periode 1997-2000 hebben zich rond de 200 ongevallen
voorgedaan met werknemers in de w~enbouw, waarvan tien dodelijk. Oe Arbeidsinspectie
stelt op grond van haar project in 2000 1:

58 Het Bou't\'besluitis eenalgemenemaatregelvan bestuurhorendebij deWoningwet.
59 Situatié$(b) en (c) zoalsbedoeldop pagina 14.
60 Veiligtl~9:brandveiligheid,·bepeoongrOökverspreiding,vluChtroutes.
81 Bron:Ar!:>éidsinapectie(2001), hoofdstukvijf. In de bijlagezijn de ongevalsgegevensvermeld.·Het
betrefthier overigensongevallendie gemeldzijn aende Arbeidsinspectie.Vermoedelijkwordt niet
allesgemeld.
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" ... de arbeidsomstandigheden in de wegenbouw nog niet als goed zijn aan te merken .
. . . In bijna één op de drie locaties was de situatie zo gevaarlijk, dat het werk "noest
worden stilgelegd .... De situatie op de autosnelwegen is duidelijk beter dan die op de
overige wegen."

Op wegwerkzaamheden is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Deze wetgeving
heeft tot doel de werknemer te beschermen en maakt gebruik van diverse soorten verplichte
documenten:risiccrinventarisatieen -evaluatie (RI&E) en de veiligheids-en
gezondheidsplannen. De Arbowet onderscheidt drieadoren met hun eigen rollen: de
werkgever (aannemer), de opdrachtgever (de weg- of tunneloeheerder) en de
Arbeidsinspectie.

Richtlijnen verkeer: veiligheid van de weggebruiker en van de wegwerker
Voor het ontwerp en de inrichting van w§lgenbestaatgeen wetgeving. Wel zijn er richtlijnen
die worden opgesteld door het GROW.62 Deze richtlijnen zijn vrijblijvend; de wegbeheerders
kunnen ze naar eigen goeddunkentoepassen.63 Voor tunnels bestaan (nog) geen specifieke
richtlijnen .:Wel zijn er CROW-richtlijnen gericht op werkzaamheden aan de weg. 64

De CR9vv-richtlijnen regelen enerzijds een 'bufferruimte' voor werkzaamheden en
anderzijd~de.'lay..()ut' van de wegen de snelheid van het verkeer.

1. ..pebeschikbare ruimte oP de.weg
Bij werlg~ilmheden aan de weg leidt meer beschikbare ruimte voor de werknemers en de
weggebruikers tot maar veiligheid. Deze ruimte wordt mede bepaald door de breedte van de
rijstroken en de.aanwezigheid.van een vluchtstrook ..De eisen die.erzijn.tenaanzien van de
breedte van rijstroken zijn niet zodanig dat voldoende ruimte ontstaat voor het plegen van
onderhoud.65

2. Scheiding tussen werkzaamheden en wegverkeer en scheiding tussen rijbanen.
In de richtlijnen worden algemene criteria geformuleerd waarmee men bij de keuze van een
afzettingssysteem bij werken in uitvoering rekening mee dient te houden:

• Oe verkeersveiligheid: De inrichting rondorn het werkvak moet worden afgestemd op de
rijtaak van de bestuurder. Tevens wordt een fysieke afscherming tussen rijstroken met
tegengestelde rijrichting aanbevolen.

• De veiligheid van de wegwerkers in het werkvak: hier geldt ook dat een goede
afscherming tussen werkvaken rijstrook van belang is. Een vrije ruimte in het werkvak
verhoogt de veiligheid voor de wegwerkers.

• De dOorStromingvan het verkeer: het handhaven van zoveel mogelijk rijstroken per
richting en het werken op verkeersluwe uren of tijdens relatief rustige weken .

.In de CROW richtlijn wordt verder specifiek vermeld dat tussen het werk en de as van de
weg een vrije ruimte moet bestaan van minimaal 60 cm. Indien dat niet mogelijk is, schrijft de
richtlijn voor dat niet op één rijstrook gewerkt mag worden, echter dat in dat geval de rijbaan
(tunnelbuis) uit verkeer moet worden genomen om veilig werken te garanderen voor de
aannemer.

62 GROW is het kenniscentrum voor verkeer-, vervoer en infrastructUtlr. In deze non-profit organisatie
werken Rijk, provincies, gemeenten, aannemersorganisaties, adviesbureaus, openbaar vervoer
organisaties en onderwijsinstellingen samen.

63 Recent zijn de richtlijnen voor het ontwerp van wegen vervangen door het Handboek Wegontwerp.
Ten tijde van het ontwerp van de IJtunnel en de Westerscheidetunnel golden nog de 'oude'
richUijnen.

64 CROW-richtlijnen 96 (voorheen 129), 96A en B.
65 Bij het ontwerp van nieuwe autosnelwegen wordt door Rijkswaterstaat sinds enige jaren wel
rekening gehouden met onderhoud en worden hiertoe de vluchtstroken extra breed gemaakt. Dit is
vooral ingegeven door het belang van de doorstroming van het verkeer. Vluchtstroken worden
immers in sommige gevallen tijdens de spits benut als rijstrook.
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Bij werkzaamheden worden voor autosnelwegen barrières als scheiding tussen de
rijrichting~naanbevolen. Bij niet-autosnelwegen waarvan de maximumsnelheid in de
normale situatie 100 km/u bedraagt wordt dit niet aanbevolen tenzij sprake is van langduriger
werkzaamheden. zijn geen specifieke richtlijnen voor het scheiden van de beide
rijrichtingen in de tunnelbuis waar niet wordt gewerkt.

3. Snelheid.
In de richtlijnen worden snelheidsbeperkingen bij werkzaamheden aanbevolen. Deze dienen
(afhankelijk van de maximumsnelheid in de normale situatie) als volgt te worden ingesteld:

Tabel xx: Snelheidsbeperkingen bij werkzaamheden

Brandw~et en Wet rampen en zware ongevallen
Op grond Van de Brandweerwet 1985 hebben burgemeester en wethouders van gemeenten
een verantwoordelijkheid ten aanzien van brandveiligheid. Deze wet draagt hen de zorg op
voor: a. hetvoorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar,
het voorkQmen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan
bij brand.
De Wet f(iirnpen en zware ongevallen vormt de basis voor rampenplannen en
rampbestrijdingsplannen.
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BIJLAGE 7 Richtlijn 92J571EEG
van de ~van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid
voor tijdelij~een mobiele bouwplaatsen (achtste bijzondere richtlijn inde zin van artikel 16,lid 1, van
Richtlijn 8S1391 IE EG)

BIJLAGêU van de Richtlijn
, NJET-VQl.lEDlGE LIJST VAN WERKEN DIE VOORDE VEIUGHEID EN DE GEZONDHEID
VAN DEWEHKNEMERS BIJZONDERE GEVAREN MEEBRENGEN BEDOELD IN ARTIKEL
3, LID 2,1'M/EEDE AUNEA

1. Werk~ndie deWerknemers aan gevaren. van bedelving, vastraken of vallen blootstellen,
welkegwr~ten bijzondet9root zijn door de aard van dewerkzaamheden of van de gebruikte
procédé~()fdoor de omgeving van de arbeidsplaats of. de weJ'ken (*).
2.We~~n1hedén di.ede werknemers blootstelJenaanchemische of biologische stoffen die
eenbijzqtl~ergevaar voorde gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of
tenaa~waarvantoezicht.opdegezondheid wetteJijkverplicht .is.
3.EIKVll~n1etipniserendéstralingen waarvoorde~anwijzingis vereist van gecontroleerde
of bewa~k:t~zonesals omschreven in •artikel20 van Richtlijn8018361Euratom (').
4. Werk1;~~rnhed~llindenabijhejdvanhoogspanningskabels,
5. Werk1;~~rnhedf.mdiedewerknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6. Graven)'an putten,ondergrondse en tunnelwerken.
7.•Werk1;~~rnhedenmet duikuitrusting.
8. Werk1;~~mhed~nOnderoverdruk.
9. We~~mhedénwaarbij springstoffen worden gebruikt.
10. W~amheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde
elementen.
(*) Ter uitVQeringvan punt 1 kunnen de Ud-Staten cijfermatige indicaties vaststellen
betreffende bijzondere situaties.
(1) PB nr.[246van ·17.9. 1980, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
84/461/Eoratom (PB nr. L 265 van 5.10.1984, blz. 1).
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