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Samenvatting

Naar aanleiding van een aantal calamiteiten in tunnels in het buitenland is in op-
dracht van de Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel door de afdeling Industriële
Veiligheid van TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie een onderzoek uitgevoerd
naar het veiligheidsniveau van de Wijkertunnel. In het kader van dit onderzoek is
een beschrijving opgesteld van de tunnel en de daarin opgenomen veiligheidsvoor-
zieningen, zijn de veiligheidsinstructies van het bewakingspersoneel bestudeerd en
zijn interviews gehouden met een tunneloperator, hoofd van de verkeerscentrale en
calamiteitencoördinator en een functionaris verantwoordelijk voor onderhoud en
inspecties.

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd:
• Dat in de Wijkertunnel genomen preventieve veiligheidsmaatregelen vol-

doen aan de huidige nationale en internationale opvattingen ten aanzien
van tunnelveiligheid.

• Dat op het gebied van de operationele veiligheidsmaatregelen nog een aan-
tal verbeteringen mogelijk zijn ten aanzien van:
• De aanduiding van de intercom in de hulpposten te verduidelijken en er

voor zorg te dragen dat het intercomcontact tussen personen in de tun-
nel en de operator ten alle tijden snel en duidelijk verloopt.

• Een aanduiding van de vluchtwegen en de te volgen vluchtweg in het
middenkanaal moet worden verbeterd.

• De training van operators in de Verkeerscentrale Noord-Holland ver-
beterd moet worden ten aanzien van de voorbereiding op zeer ernstige
incidenten

• De procedure en aanwijzingen voor het inschakelen van de ventilatie
bij brand verduidelijkt moeten worden

• Er een betere afstemming van het incident-bestrijdingsplan met de
hulpverleningsdiensten moet komen.

Op basis van het onderzoek wordt het volgende aanbevolen:
• Om de conclusie dat het veiligheidsniveau van de Wijkertunnel voldoet

aan de huidige Nederlandse en internationale opvattingen t.a.v. tunnel-
veiligheid verder te onderbouwen wordt aanbevolen om een recent over-
zicht van de ongevalfrequenties in Nederlandse en buitenlandse tunnels
(laatste op basis PIARC gegevens) op te stellen. Hieruit kan dan worden
afgeleid hoe de Wijkertunnel zich verhoudt tot andere Nederlandse en bui-
tenlandse tunnels.

• Aanbevolen wordt om de Intercom in de hulpposten duidelijker zichtbaar
aan te brengen.

• Aanbevolen wordt om te onderzoeken hoe stilstaande files in de tunnel
voorkomen kunnen worden.

• De (groene) aanduidingen boven de vluchtdeuren branden alleen bij eva-
cuatie. Aanbevolen wordt de (groene) aanduidingen boven de vluchtdeuren
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altijd te laten branden en deze aanduidingen opvallender te maken. Ook
wordt aanbevolen de vluchtdeuren zelf moeten als zodanig te markeren.

• Aanbevolen wordt voor de hele vluchtweg één en hetzelfde pictogram te
hanteren, zowel voor de markeringen die vanuit de tunnel zichtbaar zijn
(voor het autoverkeer) als voor de markeringen binnen in de evacuatie-
tunnel.

• Aanbevolen wordt onderweg enkele informatieborden aan te brengen met
aanwijzingen over wat van de evacués verwacht wordt.

• Aanbevolen wordt het hek van het trappenhuis dat men kort voor het einde
van de evacuatietunnel moet passeren te voorzien van een bord met een
pijl.

• In het algemeen wordt een analyse aanbevolen wat van de evacués wordt
verwacht. Vandaar uit dient informatie verstrekt te worden, uiteraard op
ergonomisch verantwoorde wijze.

• Aanbevolen wordt om de medewerkers in de verkeerscentrale door middel
van simulaties beter voor te bereiden op minder frequent voorkomende in-
cidenten. De communicatie met andere diensten (van Rijkswaterstaat en de
hulpverleningsdiensten) moet worden geoefend.

• Onderzocht moet worden ofhet alarmeren ten gevolge van het openen van
een hulppost en het gebruiken van de intercom voldoende de aandacht
trekken bij de operators, zodat gewaarborgd is dat er snel op dit alarm
wordt gereageerd.

• Aanbevolen wordt om een nadere studie te doen naar het inschakelen van
de longitudinale ventilatie bij brand, dit met het oog op beperking van het
aantal slachtoffers en schade aan de tunnel. Hierbij moeten aspecten als de
richting van de ventilatie, wie bevoegd is tot inschakelen (ook bij aan-
wezigheid van de Brandweer) en de afstemming hiervan met de brand-
weer, bij voorkeur op landelijk niveau, worden geregeld.

• Aanbevolen wordt om een procedure op te stellen waarin is vastgelegd
wanneer TV -beelden worden opgenomen, waar deze beelden voor kunnen
en mogen worden gebruikt en wie beschikking heeft over deze beelden.

• Aanbevolen wordt om een meer structurele wijze van evaluatie van inci-
denten op te zetten, waarbij wordt vastgelegd welke categorie incidenten
geëvalueerd dient te worden, wie bij deze evaluatie betrokken worden, hoe
terugkoppeling naar de verschillende partijen plaats vindt en hoe gewaar-
borgd wordt dat lessen die uit deze evaluatie volgen ook daadwerkelijk
worden geïmplementeerd.

• Ten behoeve van een goede communicatie tijdens incidenten en calami-
teiten is het van belang dat er met enige regelmaat een overleg is tussen
meldkamers en personen die ter plaatse van het ongeval voor de verdere
afhandeling zorgen. Ook moet er een goede afstemming komen tussen het
Bestrijdingsplan calamiteiten Wijkertunnel en de plannen van de Hulp-
verleners.
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1. Inleiding

Naar aanleiding van een aantal calamiteiten in tunnels in het buitenland is door de
Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel (EWT) de vraag gesteld hoe het staat met het
veiligheidsniveau, de veiligheidsvoorzieningen en de voorbereiding op een calami-
teit in de Wijkertunnel. Doestelling van dit onderzoek was het kwalitatief in beeld
brengen van hoe de veiligheid van de Wijkertunnel zich verhoudt tot de thans
gangbare opvattingen t.a.v. tunnelveiligheid.

Door de afdeling Industriële Veiligheid van TNO Milieu, Energie en Procesinno-
vatie is een onderzoek uitgevoerd om een antwoord op deze vragen te geven. In het
kader van dit onderzoek zijn de veiligheidsinstructies van het bewakingspersoneel
bestudeerd, is de tunnel en de veiligheidsvoorzieningen hierin tijdens een bezoek
geïnspecteerd en zijn interviews gehouden met een tunneloperator, hoofd van de
verkeerscentrale en calamiteitencoördinator en een functionaris verantwoordelijk
voor onderhoud en inspecties. Dit rapport geeft een verslag van het uitgevoerde
onderzoek. Achtereenvolgens komen in het rapport aan de orde:
• Probleemstelling en doelstellingen van het onderzoek
• Een beschrijving van de Wijkertunnel
• Het onderzoek naar de veiligheidsvoorzieningen in de Wijkertunnel
• De kwaliteit van de vluchtvoorzieningen
• De wijze van onderhoud en inspectie van de veiligheidsvoorzieningen
• De bewaking van het verkeer in de tunnel
• De voorbereiding op een incident
• Veiligheidsniveau Wijkertunnel
• Conclusies en aanbevelingen

In dit rapport komt het veiligheidsniveau van de Wijkertunnel zowel in de preven-
tieve als repressieve zin aan de orde. Hierbij zijn naast Opdrachtgever ook anderen
betrokken zoals Rijkswaterstaat, dienstkring Alkmaar, de Verkeerscentrale Noord-
Holland en hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, GGD). Ten aanzien daar-
van wordt nadrukkelijk gesteld dat niet gekeken is wie verantwoordelijk is voor
bepaalde taken, maar dat alleen is aangegeven vanuit een tunnel veiligheidsbenade-
ring welke taken de verschillende partijen thans uitvoeren.
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2. Probleemstelling en doelstellingen van het onderzoek

Probleemstelling
Het pakket van veiligheidsmaatregelen voor de bestaande wegtunnels is op ver-
schillende wijze bepaald. Hierbij speelt een belangrijke rol wanneer de tunnels zijn
gebouwd. Thans is het gebruikelijk dat voor nieuwe tunnelprojecten (Westerschel-
de tunnel, A73-Zuid bij Roermond, Leidsche Rijn) al in het ontwerpstadium een
analyse van de veiligheid plaatsvindt. Op basis van deze veiligheidsanalyse worden
dan conclusies getrokken ten aanzien van het ontwerp, toegestaan vervoer, veilig-
heidsinrichting en hulpverlening.

In de tijd dat de Wijkertunnel werd ontworpen was dat niet het geval en werden
t.a.v. de veiligheidsinrichting de WUT [1] richtlijnen gehanteerd. Daarbij is wel
overleg gevoerd met de brandweer. Er is echter niet geregeld wanneer het veilig-
heidsniveau herzien moet worden, zoals bijvoorbeeld bij een sterke verandering
van de verkeersintensiteit ofbij veranderingen in de tunnelbewaking.

Doelstelling van het onderzoek
Tegen de achtergrond van deze probleemstelling zijn de volgende doelstellingen
voor het onderzoek geformuleerd:

1. Het kwalitatiefin beeld brengen van hoe de veiligheid van de Wijkertunnel
zich verhoudt tot de thans gangbare opvattingen t.a.v. tunnelveiligheid.

2. Indien nodig een kwantitatieve analyse van de veiligheid van de Wijkertunnel.

De onderzoeksopzet is zodanig dat in eerste instantie alleen het kwalitatieve onder-
zoek uitgevoerd wordt. Slecht wanneer de resultaten van het kwalitatieve onder-
zoek hiertoe aanleiding geven wordt ook de kwantitatieve veiligheidsanalyse uit-
gevoerd. In de conclusies en aanbevelingen is aangegeven dat het uitvoeren van
een dergelijke kwantitatieve risicoanalyse niet nodig is.

Onderzoekswerkwijze kwalitatief onderzoek
Om de doelstelling van te realiseren zijn de volgende stappen uitgevoerd:
• Beschrijving van de tunnel (lengte, dwarsprofiel, één/twee richtingen transport

enz.), tunnelinrichting (ventilatie, verlichting, vluchtwegen enz.) en de aard
van het wegtransport (personen, goederen, gevaarlijke stoffen, gemengd).

• Bestudering van eventuele veiligheidsrapporten/veiligheidsconcept.
• Inventarisatie van veiligheidsmaatregelen/instructies bewakingspersoneel,

hulpverleningsdiensten.
• Beschrijving noodprocedures, calamiteitenplannen, hulpverlening en oefe-

mngen.
• Interviews met een tunneloperator, functionaris verantwoordelijk voor onder-

houd en inspecties en de incidentencoördinator.
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Kwantitatieve risico analyse
Een gedetailleerde onderzoek kan worden uitgevoerd met het risicoanalyse model
zoals dat door TNO is ontwikkeld en is toegepast in verschillende recente tunnel-
projecten. Op basis van de modelberekeningen kan worden vastgesteld ofhet vei-
ligheidsniveau daadwerkelijk lager is en kunnen analyses voor verschillende pak-
ketten van maatregelen worden uitgevoerd om te bepalen hoe de veiligheid in de
betreffende tunnel het meest optimaal kan worden verbeterd.
In de huidige rapportage is de kwantitatieve risico analyse niet opgenomen en is
aanbevolen dat een dergelijke kwantitatieve risicoanalyse ook niet zinvol is voor de
Wijkertunnel.
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3. Een beschrijving van de Wijkertunnel

3.1 Bouwwijze

De Wijkertunnel is in 1996 gereed gekomen en voor het verkeer in gebruik gesteld.
Het is daarmee een van de nieuwste tunnels in Nederland. De tunnel heeft een ge-
sloten lengte van 685 meter. Inclusief de daglichtroosters bedraagt de lengte
884 meter. De tunnel is op dezelfde "traditionele" wijze gebouwd als de meeste
andere tunnels onder de waterwegen namelijk door middel van afgezonken cais-
sons, volgens de van toepassing zijnde richtlijnen [1,2,3]. In de 6 caissons van
96 meter lengte is een scheiding tussen beide rijrichtingen aangebracht d.m.v. twee
wanden in de lengterichting die samen het middenkanaal vormen. Deze wanden
ondersteunen de overspanning. Het middenkanaal wordt in twee verdiepingen ge-
deeld, het bovenste deel vormt het kabelkanaal en het onderste deel wordt gebruikt
als vluchtgang bij calamiteiten. In het kabelkanaal worden de elektriciteitskabels
(ventilatoren, verlichting, pompen enz.), de bedieningsleidingen (matrixborden,
intercom, camera's, vluchtwegaanduiding enz.) ondergebracht. Onder de vlucht-
gang lopen de bluswaterleidingen. Vanuit de verkeersbuizen kan het middenkanaal
bereikt worden door middel van schuifdeuren die vanuit de verkeerscentrale
Noord-Holland ontgrendeld moeten worden. De afstand tussen deze vluchtdeuren
is maximaal 96 m.

De tunnel heeft voor elke rijrichting twee rijstroken van elk 3,5 m breed en een
vluchtstrook van 3,5 m. De totale breedte van de rijbaan bedraagt 12,25 m. Beide
rijbanen worden van elkaar gescheiden door het middenkanaal. De langshelling is
maximaal 4,5%, de dwarshelling 2%.

Tegen de tunnelwanden zijn New Jersey profielen geplaatst om de schade aan tun-
nelwand, voertuigen en inzittenden te beperken wanneer voertuigen tegen de tun-
nelwand rijden.

3.2 Tunnelinrichting

3.2.1 Transport gevaarlijkestoffen

De Wijkertunne1 is ingericht als een categorie I tunnel, dat wil zeggen dat bulk-
transport van brandbare vloeistoffen met een laag vlampunt « 23°C) is toe-
gestaan. Ten behoeve van dit transport zijn de volgende voorzieningen aange-
bracht:
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Hittewerende bekleding
Het plafond van de tunnel en de bovenste meter van de wanden zijn voorzien van
een hittewerende bekleding van Promatect-H platen van 27 mm dikte.

Wegdek, riolering en pompenkelders
Het wegdek bestaat uit Dicht Asfalt Beton. Er wordt geen ZOAB om voor een
snelle afvoer van uitstromende vloeistoffen te bevorderen en de verdamping be-
perkt te houden.
De riolering is zodanig ontworpen dat geen grote plassen van brandbare vloei-
stoffen bij gatgrootte 2 ontstaan. Dit wordt bereikt door een dwarshelling van 2%
en een afvoercapaciteit van 4 m3 per minuut.
Om te beperken dat een brand zich via de riolering verplaatst naar de pompkelders
zijn watersloten voor midden- en hoofdpompkelders aangebracht.
De middenpompkelder en hoofdpompkelders zijn explosieveilig uitgevoerd.
De capaciteit van middenpompkelder en hoofdpompkelders is ontworpen volgens
deWUT [1].

Branddetectie
Dienstenruimten, kabe1gangen en kelders zijn voorzien van een automatisch brand-
detectiesysteem. De brandalarmering gaat naar de Verkeerscentrale Noord-
Holland.
Brand in de tunnel wordt gedetecteerd door de operators van de Verkeerscentrale
Noord-Holland via de Closed Circuit Televisie (CCTV) ofwordt gemeld via de
intercom door verkeersdeelnemers.

Rookventilatie
Ter voorkoming van hoge temperaturen en hoge concentraties rook in een tunnel-
buis bij brand is longitudinale ventilatie aangebracht.

Hulpposten
De Wijkertunnel is voorzien van hulpposten tegen het middenkanaal en posten
voor poederblussers tegen de rechterzij wand van de tunnel. Deze bevinden zich
meestal 48 meter en maximaal 56 meter uit elkaar.

De hulpposten tegen het middenkanaal zijn aangeduid met een wit verlicht picto-
gram met daarop "SOS". In de hulpposten bevinden zich:

• Een intercom met de Verkeerscentrale Noord-Holland
• Een standaard I" blus slanghaspel (50m) op kantel stoel met lightwa-

ter-dosering (De slanghaspels moeten de hulppost afstanden volledig
overlappen.)

• Een 2,5" Storz bluswateraansluiting voor de brandweer
• Een 12 kg poederblusser
• Drukknop starten bluswaterpomp
• TL verlichting
• Wandcontactdoos 220V -16A
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• Ribbenbuiskachel om bevriezing te voorkomen

Wanneer de hulpposten worden geopend, de blus slanghaspel of de poederblusser
worden gepakt, dan vindt automatisch melding plaats naar de Verkeerscentrale
Noord-Holland. De bluswaterpompen worden gestart als de kantelstoel wordt uit-
gekanteld.

De poederblusposten bevinden zich tegenover de hulpposten. In de poederbluspos-
ten zijn aanwezig:

• Intercom met de Verkeerscentrale Noord-Holland
• Een 12 kg poederblusser
• TL verlichting
• Wandcontactdoos 220V -16A

Wanneer de poederblusposten worden geopend of de poederblusser wordt gepakt
vindt automatisch melding plaats naar de Verkeerscentrale Noord-Holland.

3.2.2 Overige voorzieningen

Toegang hulpverleners
De hulpverleners kunnen de ingang van de tunnel bereiken via dienstwegen naar de
tunneltoeritten. Via de niet calamiteiten buis kunnen de hulpverleners de plaats van
de calamiteit in de andere buis benaderen. Door gebruik te maken van de tegenover
elkaar gelegen vluchtdeuren in het middenkanaal kan de calamiteitenbuis bereikt
worden. Eventueel kunnen de hulpverleners ook via het middenkanaal de plaats
van de calamiteit bereiken. Daartoe moeten wel de vluchtdeuren in het middenka-
naal ontgrendeld worden.

Vluchtweg
Zoals boven al is aangegeven heeft de Wijkertunnel een middenkanaal dat bij ca-
lamiteiten als vluchtweg gebruikt kan worden. De afstand tussen de vluchtdeuren
bedraagt maximaal 96 meter. De vluchtdeuren zijn door middel van een groen ver-
licht pictogram met een vluchtende persoon aangeduid. In het middenkanaal is de
richting van de vluchtweg ook aangeduid met een groen verlichte pijl (zie ook
hoofdstuk 5). De breedte van de vluchtweg bedraagt 1,35 meter. Ter hoogte van de
middenpompkelder is de vluchtweg afgesloten. Dit betekent dat slechts in een rich-
ting, namelijk naar de noordelijke of zuidelijke, tunneltoerit gevlucht kan worden.
Vlak voor het einde van het middenkanaal veroorzaakt het trappenhuis naar de
technische ruimtes een vernauwing van de breedte van de vluchtweg tot 0.75 me-
ter. Bij het einde van het middenkanaal zijn twee deuren aangebracht, is er brand in
de linkerbuis, dan wordt de rechterdeur ontgrendeld en omgekeerd. De vluchtweg
eindigt op een verhoogde middenberm juist buiten de tunnel.In de verhoogde mid-
denberm is in het midden een hoge muur aangebracht om de vluchtenden te be-
schermen tegen rook en vlammen.
Overdruk zorgt er voor dat het middenkanaal bij brand rookvrij blijft.

"
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Ventilatie
De longitudinale ventilatie in de Wijkertunnel heeft twee functies: Het reduceren
van de concentraties CO in de tunnel bij stilstand van het verkeer en bij calamitei-
ten de afvoer van rook of giftige dampen. De ventilatie is in richting omkeerbaar.
Doordat in de Wijkertunnel clusters van aanjaagventilatoren bij de ingang en op
twee plaatsen in de tunnel worden gebruikt is er geen volledige omkeerbaarheid
mogelijk. Bij calamiteit met brand en/of rookontwikkeling wordt, in de tunnelbuis
waar het ongeval plaats heeft gevonden, altijd in de richting van het verkeer geven-
tileerd. Dit om te voorkomen dat de mensen die achter het ongeval vast zitten, goed
zicht te krijgen en voldoende gelegenheid krijgt de tunnel te ontvluchten.

Communicatie
In de tunnel zijn de volgende communicatievoorzieningen aanwezig:

• Luidspreker omroepsysteem
• Gesloten televisie systeem (CCTV) met beelden in de Verkeerscentrale

Noord-Holland
• Intercom in de hulpposten en middenkanaal
• HF installatie ten behoeve van hulpdiensten. Met de installatie is voor het

bedienend personeel mogelijk de automobilisten te bereiken via Radio 1.

Energievoorziening
De Wijkertunnel is voorzien van een no-break systeem en een noodstroomvoorzie-
ning.

Verlichting
In de Wijkertunnel wordt tegenstraal verlichting toegepast. Voor lichtreflectie zijn
de wanden zijn voorzien van witte geglazuurde keramische tegels.

Hoogtedetectie
Ter voorkoming van beschadiging tunnelinstallaties, plafondbekleding e.d. is hoog-
tedetectie aangebracht. Bij hoogtealarm gaan de verkeerslichten bij de tunnel op
rood en wordt het te hoge voertuig in opdracht van de Verkeerscentrale door de
sleepdienst naar het wrakkenterrein geleid.

Stilstanddetectie
De tunnel is voorzien van lussen welke stilstaande voertuigen detecteren, met
alarm naar de Verkeerscentrale Noord-Holland.

Verkeersignalering
In de tunnel is verkeerssignalering met matrixsignaalgevers aanwezig. Voor de
tunnel zijn verkeerslichten en afsluitbomen.



TND-rapport

TND-MEP - R 2001/196 13 van 33

Verwijderbare middenbermbeveiliging
Bij de tunnel ingang is een verplaatsbare vangrail (VEVA). Deze is niet opera-
tioneel en kan niet op afstand vanuit de verkeerscentrale worden bediend, omdat er
in principe geen gebruik wordt gemaakt van twee richtingen in één tunnelbuis. Bij
een afgesloten tunnelbuis wordt het verkeer omgeleid via de Ve1sertunnel.

3.3 Verkeer

Aangezien de tunnel is ingericht als een categorie I tunnel is het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen, met uitzondering van brandbare gassen (LPG enz.) en explosie-
ven, toegestaan. In de Atlas wegtransport gevaarlijke stoffen zijn geen tellingen
van het aantal vrachtauto transporten gevaarlijke stoffen door de Wijkertunnel op-
genomen [4], aangezien deze voor de A9 gebaseerd zijn op tellingen gedaan in mei
1991.
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4. Inspectie veiligheidsvoorzieningen in de Wijkertunnel

4.1 Inleiding

Op 11 april 2000 is een visuele inspectie van de veiligheidsvoorzieningen in de
Wijkertunnel uitgevoerd door de auteurs van dit rapport. Het betrof een globale
inspectie omdat slechts de linker rijstrook was afgekruist voor onderhoudswerk.
Vanwege het verkeer op de rechterrijstrook konden de poederblusposten niet on-
derzocht worden.

Een toetsing van de uitrusting van de Wijkertunnel met betrekking tot de toelating
van het vervoer van gevaarlijke stoffen moet volgens de WUT [1] door TNO wor-
den uitgevoerd voordat de tunnel opengesteld wordt voor het transport van gevaar-
lijke stoffen categorie 1.Deze inspectie beperkt zich tot een controle van het TNO
rapport.

Ook is niet gecontroleerd of alle voorzieningen beschikbaar waren en werkten. Dit
soort controles worden in het kader van het reguliere onderhoud en inspecties ge-
daan (zie hoofdstuk 6).

De kwaliteit van de aanduiding van de vluchtdeuren, pictogrammen en verlichting
van de vluchtweg in het middenkanaal wordt verder beschreven in hoofdstuk 5.

4.2 Bevindingen

Tijdens de globale inspectie van de veiligheidsvoorzieningen is het volgende ge-
constateerd:

WUT richtlijn
Bij het ontwerp en de bouw van de Wijkertunnel was de brandweer betrokken,
waarbij de Brandweer heeft gelet op de implementatie van de maatregelen uit de
WUT richtlijn [6J. Om deze reden heeft Rijkswaterstaat geen toetsingsrapport door
TNO laten opstellen.

Hulpposten
TNO heeft 3 hulpposten geïnspecteerd:

• De in hoofdstuk 3.2.1. beschreven voorzieningen in de hulpposten waren
aanwezig.

• De hulpposten zijn niet zeer overzichtelijk, de zwarte intercom valt weinig
op.

• TNO heeft de intercom in een hulppost getest. Deze intercom werd niet
beantwoord binnen een halve minuut.
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Vluchtweg in het middenkanaal
Ten aanzien van de vluchtweg in het middenkanaal heeft TNO het volgende gecon-
stateerd:

• De vluchtdeuren aan de zijde van de afgekruiste rijstrook waren ont-
grendeld. De tegenoverliggende deuren naar de andere tunnelbuis waren
vergrendeld.

• In het middenkanaal brandden de vluchtwegpictogrammen aan één zijde,
de verlichting brandde.

• Het middenkanaal is schoon en er bevindt zich geen rommel en voor-
werpen op de grond.

• De intercom bij de uitgang van het middenkanaal naar de middenberm met
de Verkeerscentrale Noord-Holland werd na 2 minuten beantwoord. De
operator kon niet aangegeven wat vluchtende mensen verder moesten doen
als ze hier gekomen waren.

Calamiteitenknop
Ten behoeve van calamiteiten met brand is een calamiteitenknop aangebracht in de
Verkeerscentrale Noord-Holland. Hiermee kunnen de operators met één druk op de
knop een aantal veiligheidsvoorzieningen inschakelen. In de Wijkertunnel zitten de
volgende acties onder de calamiteitenknop:

• vluchtdeuren aan één zijde worden ontgrendeld en pictogrammen gaan
branden

• verlichting vluchtweg in het middenkanaal gaat branden
• het middenkanaal krijgt overdruk
• brandbluspompen schakelen in
• verlichting in tunnelbuis gaat naar 150%
• vuilwaterpompen worden vergrendeld
• slagbomen van de dienstwegen gaan omhoog

De longitudinale ventilatie wordt niet door middel van de calamiteitenknop in-
geschakeld.

Files in de tunnel
Om schade en slachtoffers bij brand te beperken moet voorkomen worden dat er
geen file in de tunnel staat en dat het verkeer voor een ongevallocatie de tunnel kan
uitrijden. Op 11 april 2001 tussen 8:00 en 9:00 uur nam TNO waar dat door een
opstopping voor het Rottepolderplein de file tot in de tunnel stond.
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5. De kwaliteit van de vluchtvoorzieningen

TNO Technische Menskunde heeft de kwaliteit van de aanduiding van de veilig-
heidsvoorzieningen en vluchtwegen kwalitatief beoordeeld. Hieronder worden de
bevindingen tijdens de inspectie weergegeven.

Aanduiding van de vluchtwegen in de tunnelbuis
De vluchtdeuren bevinden zich in de linkerwand van de tunnel (bij normale ver-
keersrichting). De (groene) borden boven de vluchtdeuren branden alleen bij eva-
cuatie; de tunneloperator activeert de vluchtwegaanduiding gelijktijdig met ont-
grendelen van de vluchtdeuren (m.b.v. de calamiteitenknop). In dezelfde wand zijn
ook brandhulpposten aangebracht. Deze zijn gemarkeerd met een altijd brandend
(wit) bord met "SOS".

Vluchtdeuren
Er zijn om de 60 tot 96 m vluchtdeuren. Ze zijn vergrendeld en worden alleen bij
evacuatie ontgrendeld. De tunneloperator zorgt voor de ontgrendeling, waarbij
gebruik kan worden gemaakt van de calamiteitenknop. De vluchtdeuren aan de
zijde van de calamiteitenbuis worden ontgrendeld. De tegenover liggende deuren
aan de zijde van de niet-calamiteitenbuis blijven vergrendeld. De vluchtdeuren zijn
verdiept aangebracht. De vluchtdeuren zijn gecodeerd per buis. De codes staan in
ruim 30 cm hoge karakters zwart op de witte deuren, bijvoorbeeld "30 Z" of"l-N";
de codes worden nog eens in klein formaat herhaald op het kozijn. Vanwege de
schuifdeuren hebben de vluchtdeuren een pijl en een "open" aanduiding bij de
deurkruk, een 70 cm lange verticale hefboom. Er worden geen problemen verwacht
met het openen van de deuren; de "open" aanduiding lijkt voldoende duidelijk.
Verder staan er geen aanduidingen op de vluchtdeuren. De vluchtdeuren gaan in de
richting van de vlucht open. Dat wil zeggen dat evacués vanzelf de goede richting
uitkijken als de deur op een kier staat. De deuren zijn zelfsluitend.

Aanduiding van de vluchtweg in het middenkanaal
Zodra een deur op een kier staat, is een richtingsaanduiding zichtbaar: een pijl. Ook
op de aanliggende wand is een pijl aangebracht naar dezelfde kant als de pijl op de
tegenoverliggende wand. Deze pijl brandt niet. Aan de tegenoverliggende wand
van de evacuatietunnel is de vluchtdeur voor de andere tunnelbuis zichtbaar. Deze
deur is vergrendeld. De vluchtweg is volstrekt kaal. Pas bij het volgende stel
vluchtdeuren, 60-96 m verder, komt men een nieuwe richtingsaanduiding tegen.

Vluchtweg
De vluchtweg strekt zich in het middenkanaal "eindeloos" uit en maakt een nauwe
en "technische" indruk. De vluchtweg is ongeveer 135 cm breed en ongeveer
240 cm. Op de grond liggen roosters met mazen van 33 mmoWanden en plafonds
zijn van beton. De vluchtweg loopt de hele tunnel door maar is in het midden afge-
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sloten; daar bevinden zich pompinstallaties. Men moet dus altijd naar één bepaalde
kant evacueren.

Kort voor het einde van de vluchtweg moet men een trappenhuis langs. Dit trap-
penhuis is alleen voor de tunnelbeheerder en niet voor evacués. Het trappenhuis is
"frontaal" afgesloten met een stalen hek. Evacués moeten langs het trappenhuis.
Daar is de vluchtweg slechts ongeveer 75 cm breed. De Bouwdienst van Rijkswa-
terstaat heeft met een evacuatiemodellaten onderzoeken of de vernauwing van het
vluchtpad tot knelpunten leidt. Dit blijkt niet het probleem te zijn [6]. Het desbe-
treffende rapport is niet in het bezit van TNO en derhalve niet nader geverifieerd.

Einde vluchtweg
Het rniddenkanaal eindigt kort na het trappenhuis op twee deuren met bordjes UIT
erboven. Slechts een van beide deuren is openen. De UIT -deuren hebben een ge-
wone deurkruk. Via de deur bereikt men de buitenlucht. In de buitenlucht staat men
op een smal pad tussen de rijbanen. Dat pad loopt circa 80 m door.
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6. Onderhoud en inspectie van de veiligheidsvoorzieningen

6.1 Beheer en onderhoud

Voor het beheer van de snelwegen, tunnels en de installaties op en rondom de we-
gen is beheersplan opgesteld. Dit beheersplan heeft betrekking op heel Noord-
Holland en bevat ook veiligheid.

Het civiel technische beheer van de tunnel valt onder de dienstkring Alkmaar van
Rijkswaterstaat. Het beheer van de elektrotechnische en mechanische installaties
val onder DVMEM (de Verkeerscentrale). Het daadwerkelijke onderhoud en repa-
raties wordt uitbesteed aan een aannemer. De wijze waarop de aannemer dit uit zal
voeren, is vastgelegd in een bestek. Het huidige bestek (van de elektrotechnische
en mechanische installaties) beslaat een periode van 3 jaar, waarvan nu het eerste
jaar loopt. In het bestek is een kwaliteitsborging opgenomen. Er zijn kwaliteitscri-
teria geformuleerd, waar de aannemer zich aan dient te houden. Er zijn eisen opge-
nomen betreffende de beschikbaarheid van de installaties per jaar, die door de aan-
nemer gegarandeerd moeten worden.

6.2 Inspecties

In aanvulling op de kwaliteitsgaranties voert de Dienstkring technisch inhoudelijke
inspecties/audits uit om te controleren of alles volgens verwachting werkt. De aan-
nemer moet te allen tijde kunnen aantonen wat de status van de installatie is. De
aannemer overlegt tevens inspectierapporten. Per half jaar wordt een volledige
technische audit gehouden, waarbij de gehele technische installatie wordt nagelo-
pen en op werking gecontroleerd.

De werking van de veiligheidsvoorzieningen wordt periodiek getest door de Aan-
nemer. De werking van de aansturing middels de calamiteitenknop wordt niet ge-
test. Mocht deze aansturing niet werken dan kunnen de operators de verschillende
installaties die onder deze knop zitten ook afzonderlijk bedienen. Overigens is de
werking van de calamiteitenknop van de Velsertunnel wel zeer recent getest. Wel-
licht wordt naar aanleiding hiervan besloten om ook de knop van de Wijkertunnel
en het gelijktijdig functioneren van de verschillende installaties onder deze knop te
testen.

6.3 Storingen

Met betrekking tot het verhelpen van storingen aan installaties is een indeling in
3 categorieën gemaakt, waarbij de invloed van de werking van de installatie op de
veiligheid het bepalende criterium is. Het betreft de volgende categorieën:
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Categorie 1:
Categorie 2:

De storing moet binnen een uur verholpen zijn
De situatie moet worden veiliggesteld, maar de storing mag ook de
volgende dag worden verholpen
In principe hoeft dit niet direct verholpen te worden, wel moet
worden vastgesteld dat de schade niet groter wordt.

Categorie 3:

Storingen komen via de Verkeerscentrale binnen. De operator neemt contact op
met de helpdesk van de afdeling DVMEM. Overdag is deze aanwezig in de Ver-
keerscentrale. 's Avonds en 's nachts is hiervoor een consignatiedienst, die door de
operator van de Verkeerscentrale kan worden bereikt.een Indien nodig wordt ter
plekke bekeken wat de precieze storing is. Er wordt vervolgens een sto-
rings/meldingsformulier ingevuld en naar de aannemer gestuurd. Deze onderzoekt
de melding, doet een reparatie, analyseert de melding en meldt dit aan de helpdesk
(DVMEM).

Er worden standaard storingsanalyses uitgevoerd om te achterhalen waarom be-
paalde installaties in storing gaan. Op basis hiervan worden verbetervoorstellen cq.
aanpassingen gedaan.

6.4 Periodiek overleg

Periodiek vindt overleg plaats met andere diensten binnen de regio die betrokken
zijn bij het beheer van de weg en de voorzieningen langs de weg (zoals de civiele
afdeling, verantwoordelijk voor de status van het wegdek). Op operationeel niveau
is er geen landelijk overleg hierover. Wel vindt er landelijk overleg plaats op tech-
nisch inhoudelijk gebied plaats over de te volgen strategieën bij beheer en onder-
houd.

Eens in de veertien dagen is er overleg tussen de verkeerscentrale, de systeem-
beheerders en de technische uitvoering met betrekking tot de verkeerstechnische
zaken .
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7. De bewaking van het verkeer in de tunnel

7.1 Algemeen

De regeling van het verkeer in en rondom de tunnel wordt verzorgd door Verkeers-
centrale Noord-Holland. Deze centrale verzorgt de verkeersregeling van een groot
deel van Noord-Holland, waaronder ook enkele andere tunnels (zoals de Velser-
tunnel en de Coentunnel). In de tunnel en de snelwegen rondom de tunnel is auto-
matische verkeersignalering aanwezig. Bij calamiteiten kan de toegang van verkeer
tot een of meerdere rijbanen van de tunnel worden afgesloten door op de matrix-
borden een rood kruis te tonen. Tevens zijn bij de tunnelingangen verkeerslichten
aanwezig. Bij afsluiting van de gehele tunnelbuis kunnen ook slagbomen worden
gebruikt.

Bij een incident alarmeert de verkeerscentrale de bindingsman van het rayon en
eventueel (afhankelijk van het incident) politie en of brandweer en neemt in veel
gevallen al een aantal maatregelen. Hieronder wordt met name ingegaan op de rol
van de verkeerscentrale bij de regeling van het verkeer en afhandelingen van inci-
denten.

7.2 Personeel, opleiding en oefeningen

De Verkeerscentrale heeft 22 mensen in dienst als operator. Zij werken in ploe-
gendienst, waarbij er steeds 3 à 4 operators aanwezig zijn. Het personele verloop is
beperkt, minder dan één persoon per jaar. Naast de aanwezige bezetting is er een
piket-rooster, waardoor er bij extreme drukte een extra persoon kan worden opge-
roepen. Deze persoon dient er binnen een half uur te zijn.

Er was geen specifieke opleiding voor de centralist. Deze wordt nu echter ontwik-
keld. De eerste van totaal vier modules is inmiddels gereed en reeds door alle ope-
rators van de centrale gevolgd. Enkele eigenschappen vaardigheden die vereist
zijn: in een groep kunnen werken en stressbestendig. Er is een inwerkperiode van
3 maanden waarin nieuwe medewerkers meelopen met een ervaren medewerker en
op die manier het vak leren. Na deze 3 maanden is een nieuwe medewerker inzet-
baar. Er is een procedureboek, waarin de verschillende te volgen procedures in
staan beschreven (o.a. Bestrijdingsplan Wijkertunnel). Hier wordt tijdens de in-
werkperiode veel aandacht aan besteed. In de opleiding van de functionarissen
vindt, naast het uit het hoofd laten leren van de procedures bij calamiteiten, geen
andere voorbereiding op incidenten plaats

Specifieke trainingen of oefeningen voor de operators in de centrale m.b.t, tot zeer
ernstige incidenten (bijvoorbeeld ongevallen met brand) vinden niet plaats. Op
kleinere incidenten zoals aanrijdingen is men in principe geoefend, omdat deze



TNo-raPport

TNo-MEP - R 2001/196 21 van 33

--.

regelmatig voorkomen. Hierdoor is er altijd wel iemand in de verkeerscentrale
aanwezig die daar ervaring mee heeft.

7.3 Alarmering van de operator

In de snelwegen in en rondom de tunnel is snelheidsdetectie aanwezig. Indien een
of meerdere auto's tot stilstand komen in de tunnel (bijvoorbeeld ten gevolge van
een ongeval) kan dit dus door de snelheidsdetectie worden gesignaleerd. Tevens
worden dan automatisch de beelden van de dichtstbijzijnde camera op het scherm
getoond. Dit werkt niet als de operator al handmatig andere camerabeelden heeft
geactiveerd. Wel kan de operator op het beeldscherm zien dat het verkeer stagneert
en gaat er een akoestisch alarm.

Een tweede mogelijkheid is dat de bestuurder de verkeerscentrale via de intercom
in de hulppost alarmeert. Bij het openen van een hulppost en het gebruik van de
intercom gaat er een akoestisch alarm in de meldkamer. Tijdens het bezoek van
TNO aan de tunnel duurde het 2 minuten voordat de intercom door de operator
werd beantwoord. Een mogelijke oorzaak is dat op dat moment een rijbaan van-
wege onderhoud was afgesloten. De desbetreffende operator gaf daarnaast aan dat
men op dat moment met een incident (te hoge vrachtwagen in andere tunnel) bezig
was en de oproep daardoor niet snel beantwoordde.

7.4 Registratie en evaluatie van incidenten

Registratie incidenten
In de verkeerscentrale is een registratiesysteem operationeel waarin de operators de
handelingen die zij verrichten bij de afhandeling van een incident, registreren. Ach-
terafkan worden bekeken welke handelingen zijn verricht en welke systemen/voor-
zieningen zijn ingeschakeld. Telefoongesprekken worden ook opgenomen. Ook
kunnen de beelden die met de verschillende bewakingscamera' s gemaakt, worden
opgenomen en bewaard. Er is geen procedure over wanneer dit wel of niet wordt
gedaan.

Evaluatie incidenten
Er is geen duidelijke richtlijn wanneer een evaluatie van de afhandeling (en even:
tueel oorzaak) van een incident plaats vindt. In principe worden alle grotere inci-
denten (ongevallen met doden) geëvalueerd en incidenten waarbij een van de be-
trokken partijen (bijvoorbeeld de dienstkring of de politie) niet tevreden is over de
afhandeling. Bij een dergelijke evaluatie wordt gerapporteerd aan het hoofd Beheer
en Onderhoud. Terugkoppeling naar operators vindt niet structureel plaats.
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7.5 Overleg, coördinatie

Bij afwisseling van ploegen vindt tussen de operators een overdrachtsgesprek
plaats. Er is, voortvloeiend uit de reguliere werkzaamheden, regelmatig contact met
de bindingsmensen van het rayon.

Wegens ziekte is er geruime tijd geen afdelingsoverleg (onderling overleg voor de
operators) gevoerd. Dit is inmiddels weer opgestart. Vanwege de ploegenroosters
kan het voorkomen dat bepaalde operators al geruime tijd niet in de gelegenheid
zijn geweest om dit afdelingsoverleg te bezoeken.

Op het niveau van de operators in de centrale is er geen overleg tussen de ver-
schillende verkeerscentrales, de meldkamers van brandweer, politie en GGD, en
hulpverleners die ter plaatse van het ongeval voor de verdere afhandeling zorgen.
Wel is er een landelijk overleg van leidinggevenden van de verkeerscentrales. Het
overleg met de meldkamers van de hulpverleningsdiensten heeft wel bestaan, maar
is door personele wisselingen bij verschillende diensten al geruime tijd niet gehou-
den. Aangegeven is dat dit weer zal worden opgestart.
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8. De voorbereiding op een incident

8.1 Algemeen

In dit onderzoek is alleen de rol van de beheerder en onder het gezag van de be-
heerder opererende organisaties m.b.t. de veiligheid van de tunnel beschouwd. De
hulpverleningsdiensten die uiteraard ook een zeer belangrijke taak hebben in de
afhandeling van incidenten (en de voorbereiding hierop) blijven dus buiten be-
schouwing.

Ter voorbereiding op ernstige incidenten in het Bestrijdingsplan Wijkertunnel op-
gesteld. Hierin zijn de benodigde acties per type incident en per functionaris uitge-
werkt. Damaast is er een uitgebreide toelichting op deze acties gegeven en is be-
schreven welke noodvoorzieningen er zijn ten behoeve van de afhandeling van
calamiteiten. Het bestrijdingsplan is aanwezig in de verkeerscentrale.

Bij alle verkeersongevallen wordt een zogenaamde bindingsman van het rayon
gewaarschuwd. Dit zijn medewerkers van Rijkswaterstaat die langs de weg de sta-
tus van de weg en het wegmeubilair inspecteren en daar waar nodig optreden om
de normale status te herstellen. De bindingsman kan contact opnemen met de ver-
keerscentrale en aanwijzingen geven voor verder te nemen acties.

De verkeerscentrale heeft een directe lijn met de meldkamer van politie en brand-
weer. Bij verkeersongevallen wordt de politie altijd gewaarschuwd, de brandweer
alleen bij ongevallen met brand en/of rookontwikkeling. Politie en brandweer kun-
nen vervolgens vanaf de plaats van het ongeval instructies aan de verkeerscentrale
geven.

Indien zich bijzondere omstandigheden aankondigen, zoals uitgebreide wegwerk-
zaamheden, dan wordt dit van te voren doorgesproken met de betrokken disciplines
(zoals verkeerskundigen en het technisch beheer).

8.2 Actiesvan de operator tijdens calamiteiten

De acties die moeten worden genomen door de operator om de aanwezigen in de
tunnel veilig te stellen en de tunnel voor verdere toevoer van voertuigen afte slui-
ten zijn beschreven in het Bestrijdingsplan Wijkertunnel. In dit plan is een vrij
uitgebreide beschrijving van de acties die door verschillende betrokkenen vanuit de
verkeerscentrale en diensten van Rijkswaterstaat moeten worden genomen. In feite
zijn voor de operator alleen de schema's waarin de acties die zij moeten uitvoeren
bij de verschillende calamiteiten van belang.
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Met name bij brand en/of rookontwikkeling is een adequate afhandeling door de
verkeerscentrale van groot belang om slachtoffers onder de aanwezigen ten gevol-
ge van rook belasting te voorkomen. Voor dit soort calamiteiten is in de verkeers-
centrale een calamiteitenknop aangebracht (zie ook hoofdstuk 4). Voordat de cala-
miteitenknop wordt ingedrukt, moet eerst de tunnel worden afgesloten voor ver-
keer. Daarnaast is het van inschakelen van de ventilatie van belang. Deze zit voor
de Wijkertunne1 niet onder de calamiteitenknop. Voor andere tunnels die onder de
Verkeerscentrale Noord-Holland vallen is dit wel het geval. De geïnterviewde per-
sonen van de Verkeerscentrale gaven wel aan dat zij wisten dat bij brand in de
Wijkertunnel de ventilatie moet worden ingeschakeld (in de ongevalsbuis in de
richting van het verkeer en in de andere buis tegen de rijrichting in). In de actielijst
van het bestrijdingsplan is de actie "inschakelen" ventilatie niet opgenomen. In de
tekst in het bestrijdingsplan wordt aangegeven dat er overleg plaats vindt over het
al dan niet inschakelen van de ventilatie.
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9. Veiligheidsniveau Wijkertunnel

9.1 Inleiding

De doelstelling van het onderzoek is om te bepalen hoe het veiligheidsniveau van
de Wijkertunnel zich verhoudt tot de thans gangbare opvattingen over tunnel veilig-
heid. Om een dergelijk vergelijking te kunnen maken moet men er rekening mee
houden dat tunnelveiligheid is opgebouwd uit de verschillende schakels uit de vei-
ligheidsketen:

Proactie ~ preventie ~ preparatie ~ repressie ~ evaluatie/nazorg

In feite komt Proactie niet in dit onderzoek voor omdat al tot aanleg van de Wijker-
tunnel is besloten en men ook al heeft vastgesteld dat categorie I gevaarlijke stof-
fen door de tunnel vervoerd mogen worden. Repressie, Evaluatie en nazorg komen
in dit onderzoek slechts beperkt ter sprake omdat hierbij naast EWT en Rijkswater-
staat ook de hulpverleners betrokken zijn. De vergelijking zal zich daarom concen-
treren op de aspecten preventie en preparatie. In de aanbevelingen zal wel op de
aspecten repressie, evaluatie en nazorg teruggekomen worden, aangezien deze
schakels toch een wezenlijk onderdeel uitmaken van het uiteindelijke veiligheids-
niveau van de Wijkertunnel.

9.2 Preventief veiligheidsniveau

De huidige Nederlandse opvattingen op het gebied van tunnelveiligheid houden in
dat de volgende uitgangspunten ten aanzien van veiligheid gerealiseerd moeten zijn
in een tunnel:

• Voor elke rijrichting een aparte tunnelbuis
• Longitudinale ventilatie om de rookgasconcentratie en temperatuur in de

tunnel bij brand te verlagen.
• Een rookvrije vluchtweg in het middenkanaal die na maximaal 96 m te be-

reiken is.
• Veiligheidsinstallaties (CCTV, SOS, alarmeringen hulpposten, intercom

enz.) waardoor operators bij calamiteiten gealarmeerd worden en bestuur-
ders en medereizigers optimaal kunnen informeren en beschermen over
wat ze moeten doen bij een calamiteit.

• Aanvullende maatregelen bij het transport van gevaarlijke stoffen categorie
I, zoals bijvoorbeeld omschreven in de WUT [1].

De Wijkertunnel is een van de nieuwste tunnels in Nederland en voldoet qua in-
richting aan bovenstaande opvattingen ten aanzien van tunnelveiligheid. Daarom
mag geconcludeerd worden dat het veiligheidsniveau van de Wijkertunnel voldoet
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aan de huidige Nederlandse en internationale opvattingen op het gebied van tun-
nelveiligheid.

Er is in het verleden wel eens een overzicht opgesteld van de ongevalfrequenties in
de Nederlandse tunnels. Dit overzicht was gebaseerd op cijfers uit de periode 1990-
1995, voordat de Wijkertunnel in bedrijf was. Recente cijfers zijn echter niet ge-
publiceerd zodat bovenstaande conclusie niet met een vergelijking van ongeval-
cijfers in Nederlandse tunnels verder onderbouwd kan worden.

9.3 Operationeelveiligheidsniveau

Naast het preventieve veiligheidsniveau is het operationele veiligheidsniveau van
belang. Hierbij komen vooral de andere schakels uit de veiligheidsketen aan de
orde:

• Hoe is het niveau van instandhouding van de veiligheidsvoorzieningen.
• Hoe goed zijn de Verkeerscentrale Noord-Holland, de dienstkring Alkmaar

en de andere hulpverleners maar voorbereid op een calamiteit.
• Hoe staat het met de nazorg en evaluatie.

Instandhouding veiligheidsvoorzieningen
In hoofdstuk 6 is aangegeven hoe de tunnelveiligheidsinstallaties worden onder-
houden en geïnspecteerd. Door middel van een kwaliteitsborgingsysteem zijn on-
derhoud en inspecties in hoge mate gedelegeerd naar de aannemer. Rijkswaterstaat
oefent nog beperkte inspecties uit, aangevuld met een halfjaarlijkse volledige audit.
In principe is dit een verantwoorde aanpak.

Calamiteitenvoorbereiding
De voorbereiding op de regelmatig optredende verkeerscalamiteiten (alarm hoge
voertuigen, pech en ongevallen in de tunnel) is goed. Operationeel is de afhande-
ling van deze incidenten ook met de Politie geregeld.

Door de lage frequentie van optreden is alleen een voorbereiding vanuit de praktijk
op ongevallen met brand of vrijkomen van gevaarlijke stoffen onvoldoende. Dit
zou aangevuld moeten worden met simulaties en oefeningen.

De afstemming voor de afhandeling van dit soort calamiteiten met Brandweer en
Ambulancediensten is onvoldoende geregeld. Met name voor het inschakelen van
de longitudinale ventilatie bij brand moet duidelijk geregeld worden:

• Wie de ventilatie inschakelt en in welke richting en wanneer dit gebeurt.
• Wie bevoegd is de ventilatie te regelen, ook na de komst van de brand-

weer.

Bij deze punten dient men zich te realiseren dat Officier van Dienst mogelijk pas
na uitvoering van een verkenning een overzicht heeft over de situatie. Hiermee kan

I

I
I
I

jL... -----
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al snel een half uur liggen tussen het ontstaan van de brand en daadwerkelijke inzet
van de Brandweer. Binnen deze tijd zullen alle slachtoffers al gevallen zijn en ont-
staat schade aan de tunnel.

Nazorg/evaluatie
Voertuigen met pech worden door een gecontracteerde sleepdienst, welke perma-
nent ter plaatse is, onmiddellijk verwijderd.

Voor het herstel van tunnel en inrichting heeft de dienstkring en de afdeling
DVMEM afspraken met aannemers. Kleine schades (asfalt, verlichting, losgetrok-
ken isolatieplaten enz.) kunnen hierdoor op zeet korte termijn (binnen 0,5 dag)
worden hersteld. Voor grote schades (Spattend beton, afgevallen ventilatoren! ver-
lichting bij een grote brand) zijn geen afspraken. De tunnel zal dan langere tijd
buiten bedrijf zijn. Ook bij andere tunnels in binnen- en buitenland bestaan dat
soort afspraken niet.

De evaluatie is vooral gericht op de snelheid en effectiviteit waarmee de tunnel
weer in bedrijf komt. Een duidelijke evaluatie procedure richting operators, met het
doel om van incidenten te leren, ontbreekt.
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10. Conclusies en aanbevelingen

10.1 Conclusies

Uit dit onderzoek naar het veiligheidsniveau van de Wijkertunnel kan worden ge-
concludeerd dat in de Wijkertunnel genomen preventieve veiligheidsmaatregelen
voldoen aan de huidige nationale en internationale opvattingen ten aanzien van
tunnelveiligheid. De volgende maatregelen zijn aanwezig:

• Voor elke rijrichting een aparte tunnelbuis
• Twee rijstroken met een vluchtstrook.
• Longitudinale ventilatie van rookgassen bij brand.
• Een rookvrije vluchtweg in het middenkanaal die na maximaal 96 m te be-

reiken is.
• Veiligheidsinstallaties waardoor operators bij calamiteiten gealarmeerd

worden en bestuurders en medereizigers optimaal kunnen informeren en
beschermen over wat ze moeten doen bij een calamiteit.

• De WUT maatregelen voor transport van gevaarlijke stoffen categorie 1.

Op het gebied van de operationele veiligheidsmaatregelen zijn nog een aantal ver-
beteringen mogelijk ten aanzien van:

• De aanduiding van de intercom in de hulpposten te verduidelijken en er
voor zorg te dragen dat het intercomcontact tussen personen in de tun-
nel en de operator ten alle tijden snel en duidelijk verloopt.

• Een aanduiding van de vluchtwegen en de te volgen vluchtweg in het
middenkanaal moet worden verbeterd.

• De training van operators in de Verkeerscentrale Noord-Holland verbe-
terd moet worden ten aanzien van de voorbereiding op zeer ernstige in-
cidenten

• De procedure en aanwijzingen voor het inschakelen van de ventilatie
bij brand verduidelijkt moeten worden

• Er een betere afstemming van het incident-bestrijdingsplan met de
hulpverleningsdiensten moet komen.

10.2 Aanbevelingen

Veiligheidsniveau
Gezien het geconstateerde veiligheidsniveau van de Wijkertunnel wordt niet aan-
bevolen om een volledige kwantitatieve risico analyse met het TNO risicoanalyse
model voor brand uit te voeren. Dit zou op dit moment weinig bijdragen aan de
verbetering van de veiligheid in de Wijkertunnel, aangezien de mogelijkheden tot
verbetering vooral liggen op het gebied van de calamiteitenpreparatie en de af-
stemming hiermee met de hulpverleningsdiensten .
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Om de conclusie dat het veiligheidsniveau van de Wijkertunnel voldoet aan de
huidige Nederlandse en internationale opvattingen t.a.v. tunnelveiligheid verder te
onderbouwen wordt aanbevolen om een recent overzicht van de ongeval:frequenties
in Nederlandse en buitenlandse tunnels (laatste op basis PIARC gegevens) op te
stellen. Hieruit kan dan worden afgeleid hoe de Wijkertunnel zich verhoudt tot
andere Nederlandse en buitenlandse tunnels.

Aanbevolen wordt om de Intercom in de hulpposten duidelijker zichtbaar aan te
brengen.

Aanbevolen wordt om te onderzoeken hoe stilstaande files in de tunnel voorkomen
kunnen worden.

Vluchtwegen
De (groene) aanduidingen boven de vluchtdeuren branden alleen bij evacuatie.
Aanbevolen wordt de aanduidingen altijd te laten branden. De aanduidingen boven
de vluchtdeuren moeten opvallend gemaakt worden. De huidige aanduidingen zijn
volstrekt onduidelijk. De vluchtdeuren zelf moeten als zodanig gemarkeerd wor-
den. De huidige opschriften bestaan uit een voor het publiek onbegrijpelijk en
schrikken eerder af dan dat ze helpen.

Eén en hetzelfde pictogram wordt aanbevolen voor de hele vluchtweg, zowel voor
de markeringen die vanuit de tunnel zichtbaar zijn (voor het autoverkeer) als voor
de markeringen in het middenkanaaI. Wel kan het bordje UIT blijven staan aan het
eind van de vluchtweg door het middenkanaal.

Het lopen door het middenkanaal duurt lang, zeker in de beleving van evacués.
Aanbevolen wordt onderweg enkele informatieborden aan te brengen met aanwij -
zingen over wat van de evacués verwacht wordt. "The first need of the victim of a
disaster is information" en om de ca. 30 meter bevestigende richtingsaanduidingen
aan te brengen.

Het trappenhuis dat men kort voor het einde van het middenkanaai moet passeren
is frontaal afgesloten met een stalen hek. Aanbevolen wordt dit hek te voorzien van
een bord met een pijl.

In het algemeen wordt een analyse aanbevolen, waarin is aangegeven wat van de
evacués wordt verwacht. Vandaar uit dient informatie verstrekt te worden, uiter-
aard op ergonomisch verantwoorde wijze.
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Opleiding, trainingen en oefeningen
Aanbevolen wordt om de medewerkers in de verkeerscentrale beter voor te berei-
den op minder frequent voorkomende incidenten. Hierbij kan worden gedacht aan
het opzetten van simulaties waarin operators worden getraind in de afhandeling van
ernstige calamiteiten. Naast het uitvoeren van de verschillende handelingen, moet
daarbij ook de communicatie met andere diensten (van Rijkswaterstaat en de hulp-
verleningsdiensten) worden geoefend. i)

Alarmering van de operator
Vastgesteld moet worden ofhet alarmeren ten gevolge van het openen van een
hulppost en het gebruiken van de intercom voldoende de aandacht trekken bij de
operators. Zo nodig moet dit alarm worden aangepast en moet worden gewaar-
borgd dat er snel op dit alarm wordt gereageerd.

Acties van de operator tijdens calamiteiten, calamiteitenknop
Aanbevolen wordt om een nadere studie te doen naar het inschakelen van de longi-
tudinale ventilatie bij brand, dit met het oog op beperking van het aantal slachtof-
fers en schade aan de tunnel. Hierbij moeten aspecten als de richting van de venti-
latie, wie bevoegd is tot inschakelen (ook bij aanwezigheid van de Brandweer) en
de afstemming hiervan met de brandweer, bij voorkeur op landelijk niveau, worden
geregeld. Op basis van een dergelijk onderzoek zou bepaald moeten worden of de
ventilatie onder de calamiteitenknop moet. Hiermee wordt ook uniformiteit tussen
de verschillende tunnels die de verkeerscentrale bedient verkregen. Bovendien
wordt daarmee de huidige onduidelijkheid in de procedure weggenomen.

Registratie en evaluatie van incidenten
Aanbevolen wordt om een procedure op te stellen waarin is vastgelegd wanneer
TV -beelden worden opgenomen, waar deze beelden voor kunnen en mogen wor-
den gebruikt en wie beschikking heeft over deze beelden.

Het registratiesysteem van incidenten zou kunnen worden gebruikt voor statische
gegevens over incidenten. Deze gegevens kunnen dan worden gebruikt in kwanti-
tatieve risicoanalyses. Indien de statistische gegevens ook gegevens over de onge-
valoorzaak kunnen worden afgeleid, kan hier mogelijk de effectiviteit van kansre-
ducerende maatregelen worden aangetoond.

Aanbevolen wordt om een meer structurele wijze van evaluatie van incidenten op
te zetten, waarbij wordt vastgelegd welke categorie incidenten geëvalueerd dient te
worden, wie bij deze evaluatie betrokken worden, hoe terugkoppeling naar de ver-
schillende partijen plaats vindt en hoe gewaarborgd wordt dat lessen die uit deze
evaluatie volgen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

1) Inmiddels wordt door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een Landelijk
Tunneloverleg Rampen en Ongevallen (LtoRO) opgestart [7].
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Overleg hulpverlening
Ten behoeve van een goede communicatie tijdens incidenten en calamiteiten is het
van belang dat er met enige regelmaat een overleg is tussen meldkamers en perso-
nen die ter plaatse van het ongeval voor de verdere afhandeling zorgen. Ook moet
er een goede afstemming komen tussen het Bestrijdingsplan calamiteiten Wijker-
tunnel en de plannen van de Hulpverleners.
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