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Managementsamenvatting  
De werkgroepleden onderschrijven de tijdens de bijeenkomst ‘Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO)’ naar 
voren gebrachte bevinding dat het breed delen van leer- en verbeterpunten uit oefen- en incidenteva-
luaties (nog) niet afdoende is georganiseerd en dat in de huidige systematiek de leer- en verbeterpunten 
een gezamenlijke aanpak behoeven.

Op basis van de constateringen bij het analyseren van de beschikbare evaluaties, het beschreven 
oefen- en evaluatieproces alsmede de eigen ervaringen van de werkgroepleden zijn aanbevelingen 
geformuleerd om het collectief leren en breed delen van informatie te verbeteren. Deze aanbevelingen 
zijn hieronder samengevat. De landelijke aanbevelingen zijn mede gericht aan het landelijk opererend 
Stakeholdersoverleg Tunnelveiligheid.

1. Organisatie
De bij oefening- en incidentevaluatie betrokken organisaties wijzen functionarissen en verant-
woordelijken aan voor het actueel houden van de plannen, afstemming tussen de partijen en 
opvolging van de leer- en verbeterpunten.

2. Communicatie (afstemming plannen/procedures)
Zorg voor laagdrempelige en regelmatige contactmomenten tussen betrokken partijen, eenduidige 
terminologie (nomenclatuur) en borg dit in de plannen, en houd periodieke (minimaal jaarlijkse) 
kleinschalige (communicatie-)oefeningen. 

3. Regionale aanbevelingen
Bepaal wat onder ‘significant voorval’ wordt bedoeld in het kader van incidentenregistratie en 
-evaluatie en evalueer ook een reeks van niet-significante voorvallen op bepaalde trends via bij-
voorbeeld meta-analyse.

4. Landelijke aanbevelingen (aanbevelingen aan het Stakeholdersoverleg Tunnelveiligheid)
 – Maak op landelijk niveau een ‘objectonafhankelijke’ evaluatiestrategie/vorm voor incidenteva-

luaties, bijvoorbeeld de leertafel zoals gebruikelijk bij de hulpverlening.

 – Organiseer een landelijke oefenbank met goed oefenmateriaal, evaluatiemethodieken en een 
database met bevindingen en leerpunten. Analyseer deze bank op verbeterpunten die landelijk 
aandacht behoeven en agendeer die in de daarvoor in aanmerking komende gremia.

 – Zorg op landelijk niveau voor besluitvorming over de implementatie van een gemeenschappelijk 
uitvraagprotocol bij de gemeenschappelijke meldkamers (geïntegreerd meldkamersysteem) en 
de bediencentrales.

 – Bepaal gezamenlijk onderzoeksdoelen en -vormen.
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1 Inleiding 1 
Mede op basis van wet- en regelgeving wordt in de Nederlandse wegtunnels regelmatig, op grote en 
kleine schaal, mono- en multidisciplinair geoefend. De leer- en verbeterpunten die voortkomen uit 
deze oefeningen worden net als de verbeterpunten van de daadwerkelijke voorvallen opgetekend in 
evaluatierapporten. Op grond daarvan zijn de afgelopen jaren per regio vele bevindingen en leerpun-
ten succesvol doorgevoerd in planvorming, zijn nieuwe samenwerkingsrelaties gesmeed en zijn werkwij-
zen voor implementatie van aanbevelingen geïmplementeerd.

Tijdens de bijeenkomst ‘Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO)’ op 9 juni 2015 van het COB-platform 
Veiligheid is door de deelnemers naar voren gebracht dat het collectief leren en breed delen van de 
oefen- en incidentevaluaties nog onvoldoende is ingebed. Genoemd zijn het ontbreken van een lan-
delijke systematiek en één loket om informatie uit evaluaties te delen. Om hierin een volgende stap te 
kunnen zetten, vraagt het leren van oefen- en incidentevaluaties derhalve op organisatieniveau en over 
de organisatiegrenzen heen een impuls.

Om de vraag uit de bijeenkomst te faciliteren is een werkgroep van tunnelexperts geformeerd. Deze 
werkgroep is aan de slag gegaan met de vraag: hoe kunnen we met elkaar meer leren van oefen- en 
incidentevaluaties? Eerst is gekeken naar beschikbare evaluaties. Hieruit zijn overeenkomsten gehaald 
en van daaruit mogelijke aanbevelingen geformuleerd om het gehele oefen- en evaluatiesysteem 
verder te optimaliseren. Het gaat hierbij niet altijd om kant-en-klare oplossingen, maar eerder om 
beginpunten die tot doel hebben om discussie en onderzoeksprojecten te starten en richting te geven 
aan verbeteringen in de organisatie, de werkwijze en de aanpak van tunnelincidenten en (evaluaties 
van) oefeningen. Deze handreiking is de resultante van de inspanningen van de werkgroep.

1.1 Doelstelling
Doel van deze handreiking is het faciliteren van het collectief leren en breed delen van oefen- en 
incidentevaluaties in tunnels. 

De handreiking gaat uitsluitend over de manier waarop de organisatorische leer- en verbeterpunten 
uit oefeningen en incidenten kunnen worden geïmplementeerd en niet over de manier waarop tech-
nische leer- en verbeterpunten worden geïmplementeerd. Ook de link met opleiden en oefenen wordt 
niet besproken, maar is uiteraard wel relevant. 

Doelgroep
Deze handreiking is primair bedoeld voor alle direct bij het oefen- en evaluatieproces betrokken partijen, 
zoals tunnelbeheerders, veiligheidsbeambten, hoofden van bedien- en meldcentrales, hulpdiensten en 
toezichthoudende partijen.

Status
Dit document heeft de status van een handreiking, hetgeen betekent dat organisaties de aanbevelingen 
en verbetersuggesties in dit document naar eigen vrijheid kunnen overnemen.

1.2 Intermezzo's en aanbevelingen
In alle hoofdstukken worden de observaties van de werkgroep aangevuld aan de hand van ‘intermezzo’s’. 
Hierin worden bijvoorbeeld mogelijke oplossingen gegeven (‘wat te doen bij’), evenals vakinhoudelijke 
beschouwingen en reflecties van collega’s uit het veld. Deze aanvullingen zijn in de tekst herkenbaar 
doordat zij in kaders zijn geplaatst.

In HOOFDSTUK 3 t/m HOOFDSTUK 5 worden aanbevelingen gedaan. Die zijn genummerd en uitgelicht in roze. 
In HOOFDSTUK 6 worden de aanbevelingen per categorie weergegeven.

Figuur 1 / Ope
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2 Wettelijke bepalingen 2 

2.1 Oefenen in wegtunnels
De wettelijke basis voor het oefenen in tunnels is vastgelegd in artikel 9 van de Wet aanvullende regels 
veiligheid wegtunnels (Warvw) en in artikel 11 van de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels 
(Rarvw). Daarnaast is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van toepassing voor de hulpdiensten.

Warvw en Rarvw
Artikel 9 Warvw bepaalt: “De Tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten […] houden in samen-
werking met de veiligheidsbeambte gemeenschappelijke oefeningen voor het tunnelpersoneel en die 
diensten. De Tunnelbeheerder stelt daartoe in overleg met de veiligheidsbeambte en de betrokken 
hulpverleningsdiensten een oefenprogramma op. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over 
de oefenfrequentie en kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het oefenen.” Deze regels 
zijn opgenomen in artikel 11 van de Rarvw. In dit artikel is vastgelegd dat de tunnelbeheerder ervoor 
zorgdraagt dat ten minste eens in de vier jaar een realistische oefening en in elk tussenliggend jaar een 
gedeeltelijke of simulatieoefening wordt uitgevoerd met betrekking tot een tunnel (lid 2). In afwijking 
van dit lid kan, als binnen een veiligheidsregio twee of meer tunnels van één tunnelbeheerder liggen 
en voor zover het een realistische oefening betreft, worden volstaan met het houden van één oefening 
in ten minste één van die tunnels (lid 3). De tunnelbeheerder en hulpverleningsdiensten evalueren 
gezamenlijk, in samenwerking met de veiligheidsbeambte, de in de voorgaande leden bedoelde 
oefeningen (lid 4). Tevens bepaalt artikel 11 van de Rarvw dat de veiligheidsbeambte nagaat of het 
bedienend personeel en de hulpverleningsdiensten zijn geoefend en meewerkt aan de organisatie van 
de oefeningen. 

Wvr
In de Wvr is vastgelegd dat veiligheidsregio’s ten minste eenmaal per vier jaar een beleidsplan moeten 
opstellen, met daarin het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Dit beleidsplan is 
gebaseerd op het zogeheten ‘risicoprofiel’. Het risicoprofiel beschrijft de risicovolle situaties binnen 
de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden. Op basis daarvan wordt ook een 
oefenbehoefte bepaald – het ‘oefenbeleidsplan’ wordt afgestemd op het risicoprofiel van die speci-
fieke regio. Afhankelijk van de aard van de risico’s, kunnen ook wegtunnels onderdeel uitmaken van 
het oefenbeleidsplan.

Wanneer een Veiligheidsregio de wegtunnel(s) in het eigen inzetgebied niet als risico aanmerkt in 
het regionaal risicoprofiel, betekent dit echter niet dat er niet hoeft te worden geoefend. Er is dan nog 
steeds de gezamenlijke opdracht vanuit de tunnelwetgeving om invulling te geven aan de verplichtingen 
omtrent het (cyclisch) oefenen zoals aangegeven in de Warvw en de Rarvw.

2.2 Incidentregistratie en -evaluatie
In de Europese richtlijn voor tunnelveiligheid (nr. 2004/54/EG) wordt de term ‘significant incident 
of ongeluk’ gebruikt. De term ‘significant’ is overgenomen in artikel 10 van de Regeling aanvullende 
regels veiligheid wegtunnels (Rarvw), waarin gesproken wordt van ‘significant voorval’. Overigens be-
vatten noch de Europese richtlijn, noch de Warvw en de Rarvw een definitie van ‘significant incident/
voorval’ (zie aanbeveling [16] op PAGINA 24).

De Rarvw bevat in artikel 10 en in bijlage 3 artikel 15 de wettelijke basis voor het evalueren van ‘signifi-
cante voorvallen’. Tevens dient de tunnelbeheerder in het veiligheidsbeheerplan van een tunnel vast te 
leggen op welke wijze significante incidenten worden geëvalueerd en aangemerkte verbeteringen worden 
doorgevoerd. Artikel 10 Rarvw stelt voor ‘significante voorvallen’ de volgende proces- en inhoudelijke 
eisen waaraan de tunnelbeheerder moet voldoen:

•	 Elk significant voorval in de tunnel moet worden geëvalueerd. 

Figuur 2 / Test
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•	 Binnen vier weken na het incident moeten het bevoegd gezag van de tunnel (college van B en W), de 
hulpverleningsdiensten en de veiligheidsbeambte via een toelichtend verslag worden geïnformeerd 
over het significante incident. 

•	 uiterlijk tien weken na het incident dient de evaluatierapportage te worden gezonden naar de in het 
vorige punt genoemde partijen. 

•	 De evaluatierapportage moet bestaan uit een procesevaluatie en een systeemevaluatie (deze evalu-
atie heeft betrekking op de technische component van het tunnelsysteem). Tevens is in de Rarvw 
bepaald dat de veiligheidsbeambte meewerkt aan de evaluatie van significante voorvallen.
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3 Aandachtspunten oefen- en 
incidentevaluaties 3 
De afgelopen jaren is er regelmatig geoefend in wegtunnels, getuige het overzicht van bij de werkgroep 
bekende oefeningen (zie BIJLAGE B). Ook is volop geanalyseerd en geëvalueerd bij in omvang variërende 
oefeningen en incidenten. Recente oefeningen en voorvallen hebben al de nodige stroomlijning in 
registratie- en evaluatieprocessen opgeleverd, maar van een landelijke systematiek is nog geen sprake. 
In de evaluatierapportages leest de werkgroep regelmatig overeenkomstige aandachtspunten. Vooral 
de onderwerpen vakbekwaamheid, samenwerking en communicatie komen regelmatig voor. 

In de navolgende paragrafen worden deze aandachtspunten nader toegelicht. In de intermezzo's (‘Wat 
te doen bij…') worden door de werkgroep, bestaande uit functionarissen bij tunnelbeheerders en in de 
hulpverlening, die in de praktijk enige ervaring hebben opgedaan met de in de handreiking genoemde 
thema’s, mogelijke oplossingen aangedragen.

3.1 Elkaar en het object kennen
De tunnelbeheerder en de hulpdiensten zijn op elkaar aangewezen bij tunnelincidenten. Het aantal 
contactmomenten tussen het operationeel personeel van de tunnelbeheerder en hulpdiensten is in de 
dagelijkse praktijk laag. Bovendien werken er in de beheerfase vanuit de hulpdiensten meestal andere 
mensen dan tijdens calamiteiten. Tel daarbij op dat een groot aantal operationele functionarissen van de 
hulpdiensten weinig tot geen ervaring heeft met incidenten in tunnels. Zaken als wissel- en piketdien-
sten, het werken met een groot aantal vrijwilligers en een kleiner aantal beroepspersoneel, maken het 
lastig voor het operationele personeel van de hulpdiensten om zich goed voor te bereiden op een incident 
in een tunnel. Nog moeilijker voor de operationele medewerkers van de hulpdiensten is het leren kennen 
van het personeel van de tunnelbeheerder en de procedures waarmee de tunnelmedewerkers werken. 

1 • Zorg voor laagdrempelige en regelmatige contactmomenten tussen degenen die de calamiteiten 
daadwerkelijk afhandelen alsmede tussen de degenen die de calamiteiten-, oefen- en opleidings-
plannen voor de verschillende partijen opstellen.

3.2 Tunnelgenerieke versus tunnelspecifieke informatie
uit oefen- en incidentevaluaties blijkt dat tunnelgenerieke en -specifieke informatie nog wel eens 
door elkaar worden gehaald. Voor een goede afhandeling van voorvallen in tunnels zijn vaak met name 
de verschillen tussen die twee van belang. Er zijn veel overeenkomsten tussen tunnels, maar óók 
veel uiteenlopende verschillen (bereikbaarheid, wel/geen afslagen in tunnels, gebouwen op tunnels, 
vluchtregimes, ventilatieregimes e.d.). Dit maakt het in de regel nodig om (per tunnel) tunnelspecifieke 
procedures/instructies op te stellen voor de betreffende zaken. 

2 • Houd in de gaten dat er voor de afhandeling van voorvallen in wegtunnels in de regel ook (meestal 
meerdere) tunnelspecifieke procedures/instructies zijn vastgelegd in de plannen. Essentieel is dat 
de partijen/functionarissen die betrokken zijn bij de afhandeling van voorvallen in de wegtunnels, 
bekend zijn met de tunnelspecifieke procedures. Hiervoor is nodig dat de betreffende informatie 
goed wordt gedeeld door/tussen partijen en dat zij die informatie verankeren in (naast de inzet-
plannen en -procedures) opleiding, training en oefening van alle betrokken functionarissen.

INTERMEZZO	•	VOORBEELDEN	VAN	KENNISDELING

Kennisuitwisseling (of überhaupt kennismaking) door betrokkenen over de disciplines heen kan en wordt 
op regionaal niveau al wel georganiseerd. In de Leidsche Rijntunnel worden tijdens onderhoudsnachten 
regelmatig objectbezoeken georganiseerd voor hulpdiensten. Ook een oefening bleek een geschikte gele-
genheid om kennisuitwisseling op gang te brengen. Voorafgaand aan de gemeenschappelijke realistische 

Figuur 3 / Test
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oefeningen in de Coentunnel (2014) en de Velsertunnel (2016) is een OTO-programma uitgevoerd. Het 
OTO-programma was primair bedoeld voor het personeel van de tunnelbeheerder, maar op onderdelen is 
ook deelgenomen door medewerkers van politie en brandweer. Het programma omvatte diverse werkbe-
zoeken aan de tunnels (oriëntatiemomenten) met uitleg over aanwezige voorzieningen, kleine oefeningen 
(zoals aanrijdoefeningen) en maquetteoefeningen waarin procedures en protocollen in relatie tot de tunnel 
werden besproken. 

Tijdens de multidisciplinaire oefeningen in de Koning Willem-Alexandertunnel (2016) bleek het feit dat de 
tunnelbeheerder en de hulpdiensten door omstandigheden maar beperkt gezamenlijk hadden opgetrokken 
in hun OTO-programma’s een gemiste kans. Zeker in een regio waarin partijen elkaar op ‘tunnelvlak’ nog 
niet goed kenden (de Koning Willem-Alexandertunnel was de eerste rijkstunnel voor de veiligheidsregio 
Zuid-Limburg), bleek aanvullende aandacht voor het kennen en ondersteunen van elkaars processen in 
relatie tot de tunnel noodzakelijk. In de laatste weken voor ingebruikname werd het aanrijden en commu-
niceren daarom nogmaals op kleinere schaal beoefend (zie ook het tweede intermezzo op PAGINA 14).

3 • Zorg voor periodieke (minimaal jaarlijkse) kleinschalige (communicatie-)oefeningen.

3.3 Het achterliggende ‘plan’ is voor iedereen helder
Naast kennis van elkaar en het object (de ‘wie’, ‘wat’ en ‘waar’) is ook inzicht in en een goed begrip 
van achterliggende plannen, procedures en protocollen (het ‘waarom’) van belang voor een effectief 
optreden bij voorvallen in tunnels. Of het nu gaat om een inzetprocedure van de brandweer of een 
‘checklist normaliseren’ van een tunneloperator, een regelmatig genoemde observatie is dat men niet 
precies op de hoogte was van wat precies op welk moment van wie werd verwacht. Ten tijde van een 
voorval zorgen verkeerde verwachtingen van elkaar voor misverstanden. Daarnaast kan het leiden tot 
stress, frustratie of een afwachtende houding. 

4 • Zorg voor een gezamenlijke begrippenlijst en een lijst met protocollen en procedures die van 
belang zijn voor gezamenlijk optreden. 

5 • Wijs per organisatie functionarissen aan die garant staan voor de afstemming tussen elkaar.

3.4 Gestructureerde, systematische afstemming van plannen en procedures 
In oefen- en incidentevaluaties is regelmatig opgemerkt dat de kennis van plannen of procedures bij 
betrokkenen in onvoldoende mate aanwezig was. Individuele functionarissen hadden niet altijd helder 
voor ogen wat van hen werd verwacht. Maar veel vaker bleek dat plannen en procedures onvoldoende 
met elkaar in overeenstemming zijn.

6 • Zorg ervoor dat de calamiteitenplannen van de tunnelbeheerder en hulpdiensten actueel zijn en 
op elkaar zijn afgestemd. 

7 • Wijs binnen de betrokken organisaties functionarissen aan die belast zijn met het actueel houden 
van de plannen en de afstemming ervan met externe partners. Let daarbij ook op de actualiteit 
van gegevens van de hulpverleningspartners, Inspectie Leefomgeving en Transport en bergers. 

3.5 Plancultuur
In voorkomend geval kunnen geconstateerde misverstanden worden teruggebracht tot het hanteren 
van een andere plancultuur bij de verschillende diensten. Waar binnen de ene dienst een procedure als 
een soort wet wordt gezien is het bij een andere dienst meer een leidraad waar met redenen van mag 
worden afgeweken (vergelijkbaar met het verschil tussen de letter en de geest van de wet). Elkaar beter 
leren kennen zowel voor als na een oefening of incident helpt om deze misverstanden te overbruggen. 

8 • Voorkom misverstanden door van tevoren te bepalen of de plannen binnen de betreffende 
organisatie een verplichtend karakter hebben of als een leidraad worden gezien.
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3.6 Communicatie
De leer- en verbeterpunten uit oefen- en incidentevaluaties bevatten vrijwel altijd opmerkingen die 
betrekking hebben op communicatie. Goede samenwerking begint met goede communicatie, maar 
dat kan lastig zijn. Soms is er sprake van een slechte verbinding (technisch) en soms is er sprake 
van mensen die elkaar niet goed begrijpen. Er wordt te weinig informatie verstrekt of juist te veel, 
er wordt niet altijd voldoende uitgevraagd of geverifieerd, of partijen gebruiken voor dezelfde zaken 
verschillende benamingen. Het betreft hier zaken die bijdragen aan overzicht en een eenduidig 
beeld bij partijen. Met name in de eerste tien tot vijftien minuten na een incident zijn er ‘kritische 
communicatiemomenten’. 

Een aantal in de werkgroep gemelde gevolgen van een niet-optimaal verlopen communicatie staat 
hieronder vermeld.

•	 Verkrijgen en behouden van overzicht
Het verkrijgen en behouden van overzicht is cruciaal om te voorkomen dat overhaaste of onjuiste 
beslissingen worden genomen. Overzicht is ook nodig om situaties te voorkomen waarin het nemen 
van beslissingen uitblijft. Overzicht komt onder andere tot stand als de juiste informatie door be-
trokkenen op de juiste wijze en op het juiste tijdstip wordt geduid en gedeeld. In de hectische fase 
(eerste vijftien minuten) van een incident, waarbij een veelheid aan stakeholders moet worden 
gealarmeerd, geïnformeerd én op de hoogte moeten worden gehouden, is het lastig om op een ge-
structureerde wijze invulling te geven aan het informatiemanagement. Hierin ligt een belangrijke 
rol voor de bediencentrales en de gemeenschappelijke meldkamers. 

•	 Who’s in charge?
Veel tunnels (inclusief de verdiepte liggingen) liggen op de grens tussen twee gemeenten of zelfs 
veiligheidsregio’s, hetgeen de communicatie kan bemoeilijken. Niet alleen loopt de operationele 
communicatie via andere C2000-kanalen (technisch), ook speelt hierin het feit mee dat mensen 
elkaar niet goed kennen.

•	 Gebruikte terminologie (zie ook aanbeveling [4])
Ook als informatie wordt gedeeld en er een gedeeld beeld bestaat van de situatie van een tun-
nelincident, kan de kwaliteit van de informatievoorziening alsnog tekortschieten. Waar meerdere 
organisaties samenwerken, kunnen misverstanden ontstaan als gevolg van de gebruikte termi-
nologie. Omdat men niet precies weet wat een bepaald begrip inhoudt, of omdat verschillende 
termen de ronde doen voor eenzelfde onderwerp. Enkele voorbeelden:

 – uit oefen- en incidentevaluaties blijkt dat over de ‘buisbenaming’ misverstanden bestaan. Voor 
de verwijzing naar tunnelbuizen zijn diverse termen in omloop, zoals links en rechts of oost 
en west. In de Rarvw wordt de buis naast de incidentbuis de ‘niet-incidentbuis’ genoemd. In 
de Landelijke Tunnelstandaard wordt de term ‘ondersteunende buis’ gebruikt. Maar op straat 
worden ook ‘nevenbuis’, ‘veilige buis’ of ‘aanvalsbuis’ gebruikt.

 – De aanduiding van calamiteitendoorsteken, afsluitbomen of vluchtdeuren in relatie tot de 
verkeersbuizen zorgen ook nog wel eens voor verwarring. Omdat de nummers véél te lang zijn, 
of omdat ze simpelweg ontbreken.

 – ’Sein veilig’ wordt gebruikt om aan te geven dat politie, ambulance, beheerder en eventuele 
andere aanwezige nood- en hulpdiensten pas de tunnel mogen betreden nadat de ter plaatse 
van het incident aanwezige hoogst leidinggevende bij de brandweer daarvoor expliciet toestem-
ming geeft. Bij een aantal evaluaties bleek onduidelijkheid te bestaan over de term ‘sein veilig’, 
of werd een door de brandweer gegeven ’sein veilig‘ niet breed gecommuniceerd waardoor dit 
niet doorkwam bij alle andere disciplines. Tevens bleek in voorkomend geval niet de term ’sein 
veilig‘ te worden gebruikt, maar de term ’brand meester’. ‘Brand meester’ betekent dat de brand 
onder controle is en met het aanwezige potentieel kan worden bestreden. Deze term is niet 
tunnelspecifiek en wordt bij alle branden gehanteerd. Het ‘sein veilig’ is wel tunnelspecifiek 
en betekent dat het voor andere hulpverleners veilig is om de tunnel te betreden. Ook hier is er 
nog weleens een misverstand of het ‘sein veilig’ letterlijk moet worden uitgesproken of dat een 
vergelijkbare tekst volstaat in de communicatie.
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INTERMEZZO	•	VOORBEELDEN	GECONSTATEERDE	COMMUNICATIEMISVERSTANDEN	EN	OPLOSSINGEN

Aanduiding van afsluitbomen en calamiteitendoorsteken bij de Coentunnel
Op basis van leer- en verbeterpunten naar aanleiding van de multidisciplinaire oefeningen in de Coentunnel 
in 2014 heeft de tunnelbeheerder in samenspraak met de brandweer en politie in Amsterdam-Amstelland 
eenvoudige nummers aangebracht op de afsluitbomen en calamiteitendoorsteken (CaDo’s) van de tunnel. 
De nummering komt overeen met de nummers van deze voorzieningen in de bedienapplicatie van de 
tunnel. Zo is bij een verzoek tot openen van een afsluitboom of CaDo voor beide kanten helder om welke 
deelinstallatie het gaat. Ook zijn bij de aanrijroutes voor de hulpverlening borden geplaatst waarop de 
routes naar de verschillende tunnelbuizen zijn aangegeven. Deze informatie is ook opgenomen in een ge-
zamenlijk opgestelde calamiteitenkaart. De calamiteitenkaart maakt onderdeel uit van de toolkit van het 
personeel van de tunnelbeheerder, de bereikbaarheidskaart van de operationele eenheden van de hulp-
verleningsdiensten en is opgenomen in ‘CityGis’ van de gemeenschappelijke meldkamer (GMK). Met deze 
maatregelen is het risico op onduidelijkheid over de wijze van aanrijden en opstellen geminimaliseerd. 
Voor een optimaal effect blijft (de kwaliteit van de) informatievoorziening en -uitwisseling tussen de GMK, 
de operationele eenheden en de bedienaar van de tunnel echter cruciaal.

Figuur 3.1 / Schematische weergave Coentunnel (calamiteitenkaart). Bron: Rijkswaterstaat West-Nederland Noord.

Figuur 3.2 / Korte benamingen CaDo’s en afsluitbomen. De aanduidingen corresponderen een-op-een met de aanduidingen op de 
bediening (MMI) in de verkeerscentrale. Bron: Rijkswaterstaat West-Nederland Noord.
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Wijkertunnel (2014) en Velsertunnel (2016)
Naar aanleiding van resultaten van in de Wijkertunnel (2014) en Velsertunnel (2016) gehouden 
multidisciplinaire oefeningen, werkt de brandweer Kennemerland (afdeling Preparatie & Nazorg) in 
samenwerking met de andere hulpverleningsdiensten en tunnelbeheerders in het gebied van de vei-
ligheidsregio Kennemerland (VRK) aan aanpassingen van het inzetplan en -procedures en de bereikbaar-
heidskaarten van de brandweer voor de tunnels in Kennemerland. Hierin wordt onder andere expliciet 
het ‘sein veilig’ opgenomen en toegelicht. Ook wordt een begrippenlijst opgenomen die is afgestemd op 
de door de beheerders gebruikte terminologie. Deze zaken worden, samen met Rijkswaterstaat West-Ne-
derland Noord (tunnelbeheerder), de provincie Noord-Holland en Bureau Veiligheidsbeambte van Rijks-
waterstaat, afgestemd met de andere hulpverleningsdiensten in de VRK en met de wegtunnelbeheerder 
van de gemeente Amsterdam en hulpverleningsdiensten in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

9 • Zorg op landelijk niveau voor besluitvorming over de implementatie van een gemeenschappelijk 
uitvraagprotocol bij de gemeenschappelijke meldkamers (geïntegreerd meldkamersysteem) en 
de bediencentrales. 

Noot: De tunnelregelgeving (Rarvw) stelt het gebruik van een gemeenschappelijk uitvraagprotocol door onder meer 

de gemeenschappelijke meldkamer en de bediencentrale verplicht. Tevens bepaalt de Rarvw welke onderdelen dit 

protocol moet bevatten.

10 • Communicatieproblemen bij gemeente/regiogrensoverschrijdende tunnels kunnen worden 
voorkomen door in goede planvorming te voorzien en oog te hebben voor de verschillende aanpak 
en procedures. 

11 • Besteed bij het opstellen van de verschillende ‘tunnelplannen’ nadrukkelijk aandacht aan de 
naamgeving of aanduiding van bijvoorbeeld tunnelbuizen, afsluitbomen en calamiteitendoor-
steken op de aanrijroutes voor de hulpdiensten en vluchtdeuren.

12 • Zorg voor eenduidige terminologie (nomenclatuur) en borg dit in de plannen/procedures en in 
het programma voor opleiding, training en oefening.

Noot 1: Rijkswaterstaat heeft de procedures en instructies landelijk vastgelegd in de Landelijke Tunnelstandaard 

(uniforme primaire processen). Tevens zijn daarin afspraken met de hulpdiensten vastgelegd.

Noot 2: In opdracht van het Stakeholdersoverleg Tunnelveiligheid wordt door het Instituut fysieke Veiligheid 

gewerkt aan een Handreiking Incidentbestrijding Wegtunnels waarin aandacht wordt geschonken aan de proble-

matiek van begripsverwarring.
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4 Oefenen 4 
In dit hoofdstuk beschrijft de werkgroep wat oefenen volgens hen inhoudt en wat de best practices zijn 
wanneer het op het managen van voorgenoemde oefenuitdagingen aankomt. Wat dat laatste betreft 
spitsen zij zich met name toe op de voorbereidingsfase: welke voorbereiding moet je zéker treffen voor 
een geslaagde oefening? En hoe evalueer je na afloop van de oefening om tot een zo concreet mogelijk 
evaluatieverslag met toepasbare leer- en verbeterpunten te komen?

4.1 Oefenvereisten
Alvorens een oefening te initiëren, is een gedeeld en breed gedragen beeld van de minimale oefenver-
eisten gewenst: waaraan moet een oefening ten minste voldoen om als zodanig te worden aangemerkt 
in de door de wet vereiste oefencyclus?

De wet- en regelgeving (zie HOOFDSTUK 2) schrijft voor dat, per tunnelbeheerder en per veiligheidsregio, 
ten minste eens in de vier jaar een realistische oefening plaatsvindt in (een van) de tunnels van de 
tunnelbeheerder. In de tussenliggende jaren dient een gedeeltelijke of simulatieoefening te worden 
uitgevoerd. Deze oefeningen moeten worden geëvalueerd. Aan welke vereisten een (gemeenschap-
pelijke) realistische oefening (GRO) moet voldoen, wordt door de wet- en regelgeving echter niet in-
gevuld. Duidelijk is wel dat de G staat voor ‘gemeenschappelijk’ en niet voor ‘groot’. Voorafgaand aan de 
openstelling van een nieuwe tunnel wordt er ook een OTO-traject doorlopen. Dit traject kan, maar hoeft 
niet, afgesloten te worden met een GRO. Het voordeel kan zijn dat hiermee voor de eerste maal invulling 
gegeven wordt aan een oefening in het kader van de vierjarige cyclus. Een nadeel kan zijn dat er tijdens 
deze allesomvattende oefening zaken aan het licht komen die de tijdige openstelling in gevaar brengen.

Rondom de openstelling van de Coentunnel in 2013 is, naar aanleiding van een advies van de veilig-
heidsbeambte van Rijkswaterstaat (d.d. 19 september 2013), door de tunnelbeheerder (van rijkstun-
nels) een interpretatie1 gegeven van de vereisten in de wet- en regelgeving.

Interpretatie van de oefenvereisten voor rijkstunnels
Een GRO dient ‘op locatie’ plaats te vinden. Dat wil zeggen ter plaatse van de desbetreffende tunnel en 
diens bedienlocatie. Als betrokken partijen worden minimaal de tunnelbeheerder (bediencentrale en 
operationele eenheden op de weg van Rijkswaterstaat), brandweer, gemeenschappelijke meldkamer 
(GMk), politie en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)2 genoemd. Daar-
naast moet de oefening ten minste de volgende onderdelen beoefenen:

•	 Instellen van (een) initiële maatregel(en)3.

•	 Doen van de melding, het alarmeren en de communicatie.

•	 Het aanrijden.

•	 De verkenning (door de brandweer).

•	 Samenwerking en afstemming (in de relevante overlegvorm – motorkapoverleg of ‘commando 
plaats incident’, COPI).

•	 Herstellen en normaliseren.

Interpretatie van de oefenvereisten voor niet-rijkstunnels
Bovenstaande interpretatie van de minimale oefenvereisten is gericht op rijkstunnels. Anders dan bij 
rijkstunnels, bepalen de tunnelbeheerders van niet-rijkstunnels in overleg met de eigen veiligheids-
beambte en betrokken hulpverleningsdiensten wat wordt verstaan onder de door de Warvw en Rarvw 
voorgeschreven GRO.

1 Rijkswaterstaat heeft dit ook verwerkt in de Landelijke Tunnelstandaard (Leidraad OTO) vanaf release 1.2 SP2.

2 In de praktijk betreft dit dan vaak de ambulancevoorziening in de regio.

3 Initiële maatregelen zijn maatregelen die de verkeersleider/operator in de bediencentrale in de eerste minuten na het incident 
treft. Dit varieert, afhankelijk van de aard van het voorval, van het afkruisen van rijstroken tot het afsluiten van de gehele tunnel 
in combinatie met een ontruiming (het instellen van het zogeheten ‘evacuatiebedrijf’).

Figuur 4 / Test



Pagina 14 van 36

HOOfDSTuk 4 - Oefenen

Aanvullende (oefen)afspraken zijn noodzakelijk
Met het vaststellen van de oefenvereisten is men er echter nog niet. De wet- en regelgeving biedt maar 
beperkt handvatten voor de praktische invulling van wegtunnel-gerelateerd oefenen. 

Dat geldt voor een GRO, maar des te meer voor de voorgeschreven jaarlijkse ‘gedeeltelijke of simulatie-
oefening’ en voorafgaande opleiding en training. Dit vraagt derhalve een aanvullende inspanning van 
de betrokken verantwoordelijken. Niet alleen om ‘zinnig’ te kunnen oefenen, maar ook om elkaar op 
de juiste momenten te kunnen vinden en partijen niet onnodig te belasten. Roland Joustra, mede-
werker operationele voorbereiding bij de brandweer kennemerland, licht toe hoe de veiligheidsregio 
kennemerland daar samen met tunnelbeheerders invulling aan geeft:

INTERMEZZO	•	SAMENWERKING	TUNNELBEHEERDER	EN	VEILIGHEIDSREGIO	KENNEMERLAND

Roland Joustra, medewerker operationele voorbereiding, brandweer Kennemerland
Het is erg belangrijk dat goed wordt samengewerkt door tunnelbeheerders en veiligheidsregio’s. De vei-
ligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft een groot aantal tunnels binnen de regio. De laatste jaren zijn er 
ook veel infrastructurele projecten in uitvoering, waaronder renovatieprojecten van wegtunnels. De VRK 
is in dergelijke gevallen aan de voorkant betrokken om afspraken te maken over de incidentbestrijding 
tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie. De VRK voert daarnaast regulier overleg met de tun-
nelbeheerders over onder andere de incidentbestrijding in wegtunnels. Ook is er een multidisciplinaire 
oefenkalender waarin tunneloefeningen een vast onderwerp zijn. De multidisciplinaire oefenkalender is in 
beheer bij het Veiligheidsbureau Kennemerland. Eind 2014 zijn door de brandweer, geneeskundige hulp-
verleningsorganisatie in de regio (GHOR), bevolkingszorg, de politie-eenheid Noord-Holland, de Konink-
lijke Marechaussee en de tunnelbeheerders (dat wil zeggen de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, 
Schiphol en ProRail) afspraken gemaakt over de aard, opzet en planning van de voorziene oefeningen. 
Hieruit is een afgestemde meerjarenplanning voortgekomen, zodat elke tunnelbeheerder weet wanneer 
‘zijn’ tunnel aan de beurt is voor de verplichte vierjaarlijkse oefening. De oefeningen die tot nu toe op basis 
van dit programma zijn uitgevoerd, betroffen oefeningen op niveau ‘motorkapoverleg’.

De afspraken zorgen voor een gestructureerde, systematische aanpak, zodat de verschillende tunnelbe-
heerders niet (meer) los van elkaar bij de VRK (moeten) aankloppen met de boodschap dat er een wet is die 
bepaalt dat er gemeenschappelijk moet worden geoefend. Het voordeel voor de VRK is dat ook inzichtelijk 
is wat van welke hulpverleningsdienst voor capaciteit wordt gevraagd voor de oefeningen.

Kleinschaliger oefenen op eigen wijze
Dat de opzet van bijvoorbeeld een jaarlijkse oefening of vierjaarlijkse oefencyclus niet wordt voorge-
schreven, biedt in voorkomende gevallen ook ruimte aan een originele invulling van oefenbehoeften. 
Geïnspireerd door project Spoorzone Delft (Willem van Oranjetunnel), werd vlak voor de openstelling 
van de koning Willem-Alexandertunnel te Maastricht in december 2016 bijvoorbeeld tijdens een 
zogeheten integraal proefbedrijf op kleinschalige wijze ‘doorgeoefend’ na een reeks multidisciplinaire 
oefeningen. Emilie van der Spil, OTO-coördinator bij NedMobiel, vertelt:

INTERMEZZO	•	KLEINSCHALIG	MAAR	BREED	OEFENEN	TIJDENS	HET	INTEGRAAL	PROEFBEDRIJF	VAN	DE	
KONING WILLEM-ALEXANDERTUNNEL

Emilie van der Spil, OTO-coördinator bij NedMobiel
Op 16 december 2016 is de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht in gebruik genomen. In de jaren 
voorafgaand aan deze datum is een intensief testtraject en programma voor opleiden, trainen en oefenen 
(OTO) doorlopen, waaronder site integration tests (SIT) en mono- en multidisciplinaire modules voor onder 
andere bedienend en bewakend personeel, de instandhoudingsorganisatie en de hulpdiensten. De laatste 
drie weken vóór ingebruikname zijn benut voor een ‘integraal proefbedrijf’, oftewel IPB, waarin alle test- 
en oefeninspanningen samenkwamen ter voorbereiding op het moment suprême van openstelling.

Enerzijds bood het IPB de gelegenheid om de spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten en restpunten 
weg te werken in een situatie die de werkelijkheid na ingebruikname al zo dicht mogelijk benaderde. 
Zo werd een live verkeerstest georganiseerd, oefenden wegverkeersleider hun objectnavigatievaardighe-
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den en oefenden de verkeerscentrale Zuid-Nederland en het instandhoudingsteam diverse procedures 
omtrent onderhoudssluitingen. Anderzijds stelde het IPB betrokkenen in de gelegenheid al iets te doen 
met de voorlopige inzichten en conclusies uit de vlak daarvoor gehouden multidisciplinaire oefeningen. 
Zo hebben de brandweer, meldkamer en verkeerscentrale tijdens het IPB een aantal keer aanvullend 
geoefend op het stroomlijnen van de communicatie en het delen van (beeld)informatie direct na de 
eerste melding en tijdens het aanrijden van het verkenningsvoertuig in geval van een calamiteit in de 
tunnel. Ook oefende de brandweer de verkenning – in samenwerking met de aannemer, die de rook op 
vernuftige wijze ‘binnenhield’ – in een scenario met flinke rookontwikkeling achterin een file.

Hoewel dit wettelijk niet verplicht is, is het sluitstuk van het OTO-traject voor ingebruikname vaak een 
grote, multidisciplinaire oefening met een meeslepend scenario waarin de gehele keten wordt beoefend 
van de eerste melding tot aan vrijgave van de tunnel. Dergelijke oefeningen zijn in een regio zonder 
‘tunnelervaring’ absoluut nuttig. Wat kleinschaligere oefeningen, zoals die tijdens het IPB zijn georga-
niseerd, vooral de moeite waard maken, is dat ze partijen de kans bieden specifieke ‘stukjes’ van proce-
dures, protocollen en bijbehorend gedrag nog eens nader te beoefenen en, waar nodig, te verbeteren. En 
dat in een situatie waarin de tunnel, alle installaties en de omliggende infrastructuur al zo goed als af 
zijn! Uiteraard vergt dat een zekere welwillendheid en wat lef in de toch altijd spannende laatste weken 
voor ingebruikname. In het geval van de Koning Willem-Alexandertunnel is men daar, mede dankzij het 
IPB, goed in geslaagd.

Ook in de regio Midden-Nederland werd naar aanleiding van aanbevelingen uit een oefening op eigen 
wijze invulling gegeven aan de aanvullende oefenbehoeften van de tunnelbeheerorganisatie en de 
hulpdiensten. Patrick Elferink, decentraal veiligheidsfunctionaris Rijkswaterstaat Midden-Nederland, 
legt uit hoe men in de regio gezamenlijk een cyclus van kleinschalige maar effectieve oefeningen heeft 
opgezet, waardoor opgedane kennis gestructureerd werd geborgd.

INTERMEZZO	•	OEFENINGEN	EN	HET	LAAGHANGEND	FRUIT	PLUKKEN	BIJ	DE	LEIDSCHE	RIJNTUNNEL

Patrick Elferink, Rijkswaterstaat Midden-Nederland Zuid
In januari 2012 is de Leidsche Rijntunnel geopend en sindsdien hebben we samen met de veiligheidsregio 
veel geleerd en ervaring opgedaan. Al gauw werd duidelijk dat alleen aan de wettelijke kaders voldoen niet 
voldoende is om de opgedane kennis te borgen. Daarom is gezamenlijk een leertafel opgezet, waarbij alle 
significante en niet-significante incidenten worden besproken en waarvan vooral wordt geleerd. Wat moet 
terug naar procedure, opleiding en oefenen?

Een uitkomst van de leertafel was dat er korte alarmeringsoefeningen zijn georganiseerd voor het trainen 
op het juiste gebruik van de calamiteitendoorsteken. In de laatste oefening hebben we geconstateerd dat 
zeer effectief en snel werd aangereden doordat men zich de procedures eigen had gemaakt. Ook oefe-
ningen vanaf de meldtafel, waarbij een centralist en een wegverkeersleider in een half uur een scenario 
doorlopen zonder inbreuk op de operationele gang, zijn zeer effectief gebleken.

Tot slot organiseren we vier keer per jaar oriëntatiemomenten voor de hulpverleningsdiensten tijdens on-
derhoudsnachten, waarbij de tunnel onder begeleiding wordt bezocht en uitleg wordt gegeven. Het animo 
hiervoor is steeds weer groot.

Een jaarlijkse oefening kan ook gelegenheid bieden andere zaken te beoefenen dan de geijkte proce-
dures, protocollen en onderlinge communicatie. Tijdens een GRO beoefent men doorgaans een ‘sys-
teem’; de werking van de totale keten wordt beschouwd en daarbij wordt niet gelet op de specifieke 
prestaties van personen of technische installaties. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de tun-
nelbeheerder naar het systeem ’tunnel’ kijkt en de hulpdiensten naar het systeem ‘hulpverlening’. 
Dit laatste systeem wordt echter regelmatig beoefend buiten een tunnel en voor de hulpdiensten 
zullen dan ook vaker het functioneren van teams centraal gesteld worden bij oefeningen. Tijdens 
een jaarlijkse oefening, kan gemakkelijker gelegenheid voor maatwerk worden gecreëerd. Hylke 
Visser, decentraal veiligheidsfunctionaris in Oost-Nederland (Rijkswaterstaat) en Peter de kok, 
adviseur tunnelveiligheid (Arcadis), beschrijven hoe daar in het geval van de Salland-Twentetunnel 
op is ingespeeld.
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INTERMEZZO	•	JAARLIJKSE	GEDEELTELIJK	EN/OF	SIMULATIEOEFENING

Hylke Visser (decentraal veiligheidsfunctionaris) en Peter de Kok (adviseur tunnelveiligheid vanuit Arcadis) 
van tunnelbeheerorganisatie Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Salland-Twentetunnel
In 2016, een jaar na openstelling van de Salland-Twentetunnel, heeft de tunnelbeheerorganisatie (TBO) 
het initiatief genomen de in de wet beschreven jaarlijkse gedeeltelijke en/of simulatieoefening te orga-
niseren. De TBO heeft hiervoor de veiligheidsregio Twente betrokken en de brandweer Hellendoorn (als 
onderdeel van de veiligheidsregio). Door de drie partijen is gezamenlijk een oefenopzet gemaakt die is ge-
deeld met de minimaal noodzakelijke partijen, te weten de verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland, de 
gemeenschappelijke meldkamer Twente en Bureau Veiligheidsbeambte (BVB) van Rijkswaterstaat. Tevens 
zijn operationeel verkeersmanagement van Rijkswaterstaat, de politie, ambulance, gemeente en ProRail 
geïnformeerd. Alle partijen is de mogelijkheid geboden om bij de oefening aan te haken. Operationeel 
verkeersmanagement van Rijkswaterstaat heeft hiervan gebruikgemaakt.

Om de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, is geoefend voorafgaand aan een onder-
houdsnacht. De onderhoudsaannemer heeft de tunnel verkeersvrij gemaakt, waarna er een uur de moge-
lijkheid was om te oefenen. Tijdens deze oefening is een brandscenario beoefend, waarbij de focus lag op 
de eerste fase van het incident: van de eerste melding tot aan de verkenning.

De TBO, de deelnemende partijen en BVB kijken terug op een leerzame oefening die een aantal concrete 
verbeterpunten naar voren heeft gebracht. Het bleek bovendien waardevol dat zowel de procedures als 
de techniek op een aantal punten konden worden getest. In een jaarlijkse oefening is met name voor dat 
laatste doorgaans meer ruimte dan in een GRO.

4.2 Oefenfasen: best practices van voorbereiding, uitvoering en evaluatie
De wet- en regelgeving biedt zoals gezegd wat betreft de oefenvereisten een beperkt aantal richtlijnen. 
In de praktijk blijkt dit niet direct problematisch – de ruimte die de wet laat, biedt ruimte aan eigen 
invulling en initiatief. Dan blijft echter nog wel de vraag hoe je er als betrokken partij(en) voor zorgt 
dat de juiste oefeninspanning wordt gedaan, mét het gewenste resultaat. De sleutel tot een optimale 
oogst is volgens de werkgroep gelegen in een goede voorbereiding. Die goede voorbereiding vraagt 
weer om een ‘bewuste’ invulling. 

13 • Zorg ervoor dat oefeningen onderdeel uitmaken van een doordachte, getrapte meerjarenprogram-
mering, waarin de link naar opleiding en training doelmatig wordt gelegd. Alleen het streven naar 
de afzonderlijke ‘vinkjes’ op de oefenkalender sorteert weinig effect.

Een grootschalige, realistische oefening kan dienen als systeemtest, maar is over het algemeen niet 
geschikt als middel om de vakbekwaamheid van individuele functionarissen te vergroten. De meerjaren-
programmering dient dus ook te voorzien in (kleinschaligere) oefeningen, opleidingen en trainingen 
die zich wel lenen voor vergroting van de vakbekwaamheid. Zoals de oefeningen die in de voorgaande 
paragraaf werden aangehaald.

14 • Besteed aandacht aan het kiezen van de juiste oefenopzet en -middelen. 

In de navolgende paragraaf wordt nader ingegaan op de diverse aspecten die van belang worden 
geacht in de voorbereidingsfase van een oefening; de zogeheten best practices. In de rest van dit 
hoofdstuk wordt stilgestaan bij de uitvoerings- en evaluatiefase van een oefening.

4.2.1 Voorbereidingsfase
Voordat men start met de organisatie van een oefening is het verstandig met de betrokken partijen bij 
een aantal zaken stil te staan (zie ook FIGUUR 4.1):

1. Breng de oefengeschiedenis in kaart en borduur voort op voorgaande leer- en verbeterpunten.

2. Zorg voor actuele planvorming voor de oefendeelnemers.

3. Beschrijf helder de bredere/algemene oefendoelstelling(en).
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4. formuleer concrete oefendoelen: zorg voor educatieve doelen, tunnelspecifiek, vergelijkbaar voor 
deelpartijen, concreet waarneembaar.

5. Stel duidelijke randvoorwaarden.

6. Bepaal de betrokken partijen.

7. Bepaal de juiste oefenvorm.

8. Zorg voor een goed passend scenario. 

9. Zorg voor een goede oefenorganisatie.

10. Maak een oefendraaiboek.   

1. (Oefen)geschiedenis
In veruit de meeste gevallen hebben betrokken partijen, zoals de tunnelbeheerder en de hulpdiensten, 
maar ook bergers en calamiteitenaannemers, afzonderlijk al oefenervaring opgedaan en/of is er 
sprake van enige gezamenlijke (oefen- of operationele) geschiedenis met betrekking tot tunnels. Door 
het in kaart brengen van die (gezamenlijke) geschiedenis, worden eventuele aandachtspunten met 
betrekking tot de voorbereidingsfase al in een vroeg stadium onderkend. Leer- en verbeterpunten uit 
evaluaties van incidenten, bevindingen (en de opvolging daarvan) van eerdere oefeningen of juist het 
constateren van een gebrek aan oefenervaring, vormen waardevolle input voor het vervolgtraject.

2. Planvorming
De planvorming dient in een vroegtijdig stadium te worden getoetst. Voor het bepalen van de oefen-
doelstelling, oefendoelen, betrokken partijen, oefenvorm en het scenario is het van belang dat de 
laatste versies van plannen beschikbaar, (onderling) afgestemd én bekend zijn. Dat geldt zowel voor 
plannen op organisatieniveau als voor de ‘operationele doorvertaling’ (mono en multi) zoals de cala-
miteitenbestrijdingsplannen en bijbehorende inzetplannen. Belangrijk is daarbij dat men zich realiseert 
dat, zoals al eerder is geconstateerd, het sterk cultuurgebonden is hoe er binnen de verschillende 
organisaties met planvorming wordt omgegaan. Zo is bijvoorbeeld binnen de gemeenschappelijke 
meldkamer de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio veel meer protocollair georgani-
seerd dan de brandweer.

3. Algemene oefendoelstelling(en)
Bij het bepalen van de algemene (bredere) oefendoelstelling, stelt men zichzelf de vraag welk (over-
koepelend) doel aan de oefening ten grondslag ligt. Wat wil men met het oefenen bereiken? Wil 

Figuur 4.1 / Schematische weergave voorbereidingsfase.
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men bijvoorbeeld een systeem beoefenen, een bepaald stukje van de keten of heeft men tot doel het 
samenspel tussen procedures en techniek te beoefenen? Het antwoord op dergelijke vragen is in hoge 
mate bepalend voor de wijze van voorbereiding en uitvoering.

Door vroegtijdig scherp te hebben waarop de focus van een oefening ligt, kunnen oefendoelen (organi-
satie)specifieker worden verwoord en kan beter worden bijgestuurd op zaken die de oefendoelstelling 
niet ondersteunen. 

Belangrijk is daarbij niet het onderscheid uit het oog te verliezen tussen oefeningen die zijn opgezet als 
systeemtest en oefeningen/trainingen waarbij de vakbekwaamheid van de functionaris centraal staat. 
In de praktijk blijkt het ook lastig om oefeningen te organiseren waarbij meer dan twee leidinggevende 
niveaus voldoende aandacht krijgen, zoals manschap, bevelvoerder en officier van dienst of (multi-)
operationeel, ‘commando plaats incident’ en operationeel team.

4. Concrete oefendoelen
Algemene/bredere oefendoelstelling(en) kunnen worden bereikt door het formuleren van concrete 
oefendoelen. Hierbij is een aantal zaken van belang:

•	 De geformuleerde oefendoelen komen voort uit leer- en verbeterpunten van eerdere incidenten, 
opleidingen en trainingen. Een oefening organiseren zonder dat duidelijk is wat men in aanloop 
daarnaartoe heeft gedaan om een bepaald niveau van kennis en kunde te bereiken, is niet gewenst. 
Het is van belang dat in de oefenprogrammering een zekere logische ‘getraptheid’ zit, zodat sprake 
is van ‘educatieve’ oefendoelen.

•	 Er bestaat een directe relatie tussen oefendoelen en de tunnel. Hiermee wordt voorkomen dat een 
veelheid aan oefendoelen wordt geopperd die geen directe relatie hebben met de tunnel of het doel 
van de oefening. Zo is het uit een voertuig ‘knippen’ van beknelde personen niet tunnelspecifiek, 
of anders gezegd ondersteunend aan een tunneloefening. Indien er wel ruimte is om dergelijke 
(organisatiespecifieke) oefendoelen op te nemen, kan het beste onderscheid worden gemaakt tussen 
primaire (plenair te bespreken, aan de tunnel gerelateerde) en secundaire oefendoelen. Met een 
dergelijk onderscheid worden te gedetailleerde discussies tijdens een evaluatiebijeenkomst voor-
komen, zonder het leereffect voor een bepaalde organisatie te verkleinen.

•	 Vergelijkbare oefendoelen zijn van een vergelijkbaar abstractieniveau. Wanneer de oefendoelen van 
verschillende stakeholders qua abstractieniveau te veel verschillen, bestaat het risico dat leer- en 
evaluatiepunten ook van een verschillend abstractieniveau zijn en/of niet kunnen worden geabstra-
heerd tot algemene geleerde lessen. Er zit bijvoorbeeld een groot verschil tussen de oefendoelen 
‘het beoefenen van de communicatie’ en ‘het beoefenen van het portofoonverkeer met portofoon 
merk X, type Y’.

•	 Oefendoelen zijn concreet en (objectief) waarneembaar. Om een oefenwaarnemer in staat te 
stellen een steekhoudende terugkoppeling te verzorgen, is het belangrijk dat de manier waarop 
aan het oefendoel wordt voldaan zo concreet mogelijk (stapsgewijs) wordt omschreven. Ook dient 
het oefendoel (objectief) waarneembaar te zijn. Het oefendoel ‘de operator kan de tunnelbuis na 
detectie op juiste wijze sluiten’ bestaat uit een aantal concrete en objectief waarneembare (bedien-
technische) stappen. Het oefendoel ‘de operator geeft met vertrouwen invulling aan de eigen rol 
en taken’ is weinig concreet en over het algemeen voornamelijk subjectief waarneembaar. Hoewel 
oefendoelen waarvoor geen concrete waarnemingspunten kunnen worden benoemd wel in beeld 
kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld met behulp van een schaalverdeling), maakt dit het formu-
leren van leer- en verbeterpunten doorgaans wel lastiger.

5. Randvoorwaarden
Het kan zijn dat vanuit de deelnemende organisaties randvoorwaarden worden gesteld aan de uitvoe-
ring van de oefening. Bijvoorbeeld aan de omvang, deelname, datum of tijdstip. Voordat wordt gestart 
met het bepalen van de betrokken partijen (punt 6), oefenvorm (punt 7) en het scenario (punt 8), is 
het goed te inventariseren met welke (beperkende) omstandigheden of omgevingsfactoren rekening 
moet worden gehouden. 
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Voorbeelden van omstandigheden en/of beperkingen die tot randvoorwaarden kunnen leiden zijn:

•	 De beschikbaarheid van de tunnel. Welke buis/buizen zijn wanneer beschikbaar? Zijn in de tunnel 
gelegen nevenbuizen voor andere vervoersmodaliteiten ook beschikbaar c.q. onderdeel van de oefe-
ning? Of leveren deze juist een risico op voor de oefening?

•	 Evenementen of kritische objecten in de omgeving van de tunnel. Zijn er gevolgen voor de bereikbaar-
heid van eventuele evenementen of kritische objecten (bijvoorbeeld een ziekenhuis) in de omgeving 
van de tunnel? Hoe kan daarmee rekening worden gehouden (bijvoorbeeld het toestaan van spoed-
transporten door één buis)?

•	 Beschikbaarheid bij deelnemende organisaties. Welke organisaties hebben wanneer welke capaciteit 
beschikbaar en zijn er bijzonderheden waarmee rekening dient te worden gehouden (bijvoorbeeld het 
tijdstip van de dienstwissel op de oefendag of de manier waarop de oefening zich verhoudt tot andere 
geplande opleidingsactiviteiten)?

•	 Oefenlocaties. Vanaf welke locaties moet c.q. kan er, gelet op de oefendoelstelling(en) en oefendoelen, 
worden geoefend? Worden bedienhandelingen bijvoorbeeld ingezet vanaf een bediencentrale, of 
worden installaties (ook) lokaal of plaatselijk bediend?

6. Betrokken partijen
Welke partijen zijn betrokken bij (de organisatie van) een oefening, is mede afhankelijk van zaken als 
de (oefen)geschiedenis, de planvorming en de (algemene) oefendoelstelling. Daarnaast kan een spe-
cifieke oefenbehoefte of wettelijke verplichting van een organisatie of dienst aanleiding geven om als 
deelnemer4 aan te sluiten bij een oefening. De oefenvorm (punt 7) en het scenario (punt 8) kunnen 
vervolgens worden afgestemd op de deelnemende organisaties en diensten. Een aandachtspunt daarbij 
is wel dat deelname van een partij of organisatie relevant moet zijn gelet op het tunnelscenario. Partijen 
moeten ‘iets te doen’ hebben, maar het heeft over het algemeen weinig meerwaarde om niet-tunnel-
gerelateerde handelingen uit te voeren als dat de oefendoelstelling(en) niet of maar ten dele ondersteunt.

Anderzijds kan partijen met een bescheiden rol, zoals een berger of calamiteitenaannemer, een ‘dubbele’ 
rol worden toebedeeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een berger die deelneemt aan de oefening, maar 
die ook wordt ingezet om de oefenenscenering in de tunnel te plaatsen en verwijderen.

7. Oefenvorm
De oefenvorm wordt in de regel bepaald nadat alle voorgenoemde punten zijn besproken en daarover 
overeenstemming is bereikt. Met name de oefendoelstelling(en), oefendoelen en randvoorwaarden leveren 
belangrijke input voor het kiezen van een (of meerdere) oefenvorm(en). kies je bijvoorbeeld voor een 
grootschalige, realistische oefening, een table-top of een virtuele oefening? Of voor een hybride oefen-
vorm? En wordt daarbij wel of niet gebruikgemaakt van een responscel? 

Het belangrijkste is dat de oefenvorm aansluit op de oefenbehoeften, inclusief de daaraan gestelde 
uitgangspunten en (rand)voorwaarden. Daarnaast is de (kosten)efficiëntie van de oefenvorm van belang. 
Een virtuele oefenomgeving vraagt een investering, maar is in verhouding vrijwel altijd goedkoper dan 
(grootschalig) realistisch oefenen.

8. Scenario
Hoewel het in de voorbereidingsfase verleidelijk is te starten met het bedenken van een pakkend scenario, 
is het verstandiger daarmee te wachten totdat bovenstaande stappen zijn doorlopen. Een goed, passend 
scenario faciliteert namelijk nadrukkelijk het behalen van de oefendoelstelling(en) en oefendoelen.

Aan de keuze voor het scenario zijn verder geen voorwaarden verbonden. Over het algemeen blijkt echter 
uit oefeningen dat de communicatie over en afhandeling van het voorval al genoeg van de betrokkenen 
vragen. Het blijkt derhalve met name van belang de balans te bewaken ten aanzien van het detailniveau 
van het scenario. Zowel een te complex als een te weinig gedetailleerd scenario roept vragen, discussie 
en, in het slechtste geval, weerstand op.

4 Onder deelnemers aan een oefening wordt hier verstaan het totaal aan deelnemende partijen, waaronder de beoefenden, 
waarnemers, procesbegeleiders en/of de oefenstaf.
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9. Oefenorganisatie
Besluiten en keuzes ten aanzien van de voorgenoemde punten hebben vaak invloed op de organisatori-
sche opgave van een oefening. Afhankelijk van de oefendoelstelling(en), oefendoelen en de oefenvorm, 
kan bijvoorbeeld behoefte zijn aan een bepaald type (virtuele) oefenenscenering, figuranten (zoals lotus-
slachtoffers) en overige ondersteunende hulpmiddelen (zoals een rookmachine). Wanneer een van 
de oefendoelstellingen ‘het beoefenen van de manier waarop de beheer- en calamiteitenorganisatie 
omgaat met vluchtende personen’ is, dan is het bijvoorbeeld wenselijk een relatief grote groep figuranten 
in te zetten die als vluchtende kunnen optreden. In het hier hierna genoemde praktijkvoorbeeld wordt 
geschetst waaraan men in dat geval moet denken én hoe de inzet van dergelijke figuranten een dubbel 
doel kan dienen.

INTERMEZZO	•	PRAKTIJKVOORBEELD	VELSERTUNNEL:	DE	DUBBELE	MEERWAARDE	VAN	DE	INZET	VAN	
FIGURANTEN

Bij de oefening in de Velsertunnel in 2016 is specifiek gelet op het vluchtconcept en -proces. Door de deel-
nemende disciplines (te weten brandweer, politie, ambulance en Rijkswaterstaat) zijn daarom oefendoelen 
geformuleerd met betrekking tot de opvang van vluchtende en achtergebleven weggebruikers in de tunnel. 
In de oefening zijn daartoe circa veertig figuranten ingezet, waarvan een groot deel passagier was in een 
touringcar. Om een zo realistisch mogelijk optreden van alle partijen te faciliteren, werden de figuranten 
van tevoren niet geïnformeerd over het precieze oefenscenario. Ook ontvingen zij van tevoren geen instructies 
ten aanzien wat er van hen werd verwacht.

De figuranten zijn na de oefening geënquêteerd. Hun respons heeft veel waardevolle informatie opgeleverd 
betreffende het voor de tunnel gekozen vluchtconcept en de opvang van vluchtende bij een echt voorval. 
Hun terugkoppelingen hebben onder meer geresulteerd in (fysieke) maatregelen ter verbetering van de 
bewegwijzering naar de verzamelplaats.

10. Oefendraaiboek
Om een oefening goed op poten te kunnen zetten, is het van belang om na te denken over de manier 
waarop de veiligheid tijdens de oefening wordt geborgd en hoe, in het onfortuinlijke geval van ongevallen 
en/of schade, eventuele aansprakelijkheid is afgedekt. Is het oefenterrein bijvoorbeeld nog officieel 
een bouwterrein, dan kan het nodig zijn alle betrokkenen een verplichte veiligheidsinstructie te laten 
volgen. Bovendien is het zinvol om van tevoren na te gaan wie aansprakelijk is voor onverhoopte schade 
aan mensen, techniek of de tunnelconstructie en niet te wachten tot het kwaad is geschied. 

De gemaakte (organisatorische) afspraken, rol- en taakverdeling, contact- en locatiegegevens en overige 
praktische zaken die van belang zijn voor de uitvoering van de oefening, worden opgetekend in het oefen-
draaiboek. Elementen die onder andere van belang zijn, zijn de benodigde oefenenscenering, hoe tegen-
spel wordt verzorgd, de deelnemende partijen, de invulling van de oefenstaf, de werkwijze van de waar-
nemers (inclusief een eventueel waarnemingsformulier), het tijdspad van de oefening/het scenario, het 
programma op de dag zelf, verbindingen en een beschrijving van de manier waarop de oefening (tijdelijk) 
kan worden gestaakt in geval van onverwachte gebeurtenissen (de zogeheten ‘NO PLAY’-procedure). 

4.2.2 Uitvoeringsfase
De uitvoeringsfase betreft de oefening zelf. Deze fase valt of staat met goede voorbereiding. Het oe-
fendraaiboek vormt daarvoor de voornaamste leidraad. Als onderdeel van de uitvoeringsfase worden 
daarnaast op de dag van de oefening nog de nodige voorbereidende activiteiten getroffen, zoals:

1. Nulmeting van de techniek
Defecten of storingen in bijvoorbeeld communicatieapparatuur of (verkeers-) en tunneltechnische 
installaties kunnen een behoorlijk verstorend effect op de uitvoering van de oefening hebben. Het is 
daarom verstandig om voor aanvang van een oefening een ‘nulmeting’ van de techniek uit te voeren. 
Daarbij wordt enerzijds getoetst of installaties naar behoren werken. Anderzijds wordt geverifieerd of 
voor reeds bekende storingen een werkinstructie (inclusief een eventuele workaround) beschikbaar is.
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2. Briefing
Op alle oefenlocaties wordt voor aanvang van de oefening door de (locatieverantwoordelijke) 
oefenleider/-staf een briefing verzorgd. Tijdens de briefing kunnen zaken als de oefendoelstelling(en), 
de oefenvorm en het programma kort worden toegelicht, evenals de belangrijkste ‘spelregels’, contact-
informatie en communicatiekanalen. De belangrijkste informatie kan tijdens de briefing eveneens 
(nogmaals) op papier worden uitgereikt.

3. Procesbegeleiding
Afhankelijk van de opzet van de oefening kan het goed zijn om procesbegeleiders in te zetten. Het 
inzetten van procesbegeleiders is met name wenselijk wanneer de verwachting is dat de deelnemers 
moeten worden ‘meegenomen’ in het scenario. Zoals de naam al doet vermoeden, stuurt deze per-
soon alléén op het oefenproces en niet op de inhoudelijke afhandeling van het oefenscenario door 
de deelnemer(s). Met name oefeningen die vragen om inlevingsvermogen, bijvoorbeeld omdat een 
fysieke enscenering ontbreekt, zijn geschikt voor de inzet van een procesbegeleider.

4. Logging en registratie
Tijdens de uitvoerings- én de evaluatiefase is het cruciaal dat gegevens worden vastgelegd zodat deze 
later kunnen worden gebruikt voor reconstructie-, analyse- en evaluatiedoeleinden. Deelnemers loggen 
hun acties bijvoorbeeld door middel van het invullen van een (digitale) registratie, en waarnemers 
door middel van het invullen van een (digitaal) waarnemingsformulier. 

Systeemgegevens en beeldinformatie worden doorgaans automatisch gelogd, maar moeten vaak 
wel handmatig, conform een daarvoor bestemde procedure, worden opgevraagd en bewaard dan wel 
na gebruik worden vernietigd. Het is daarom verstandig van tevoren afspraken te maken over het ter 
beschikking stellen van de systeem- of beeldinformatie die nodig is voor de reconstructie en evalu-
atie van de oefening. Ook de status van die informatie (bijvoorbeeld ‘vertrouwelijk’) dient bij voorkeur 
vooraf te worden vastgesteld.

4.2.3 Evaluatiefase
Na een oefening vindt de evaluatiefase (ook wel ‘nafase’) plaats. Deze evaluatie omvat de volgende 
stappen, die hierna worden toegelicht:

Stap 1: (korte) nabespreking na afloop van de oefening.

Stap 2: Analyse van de loggings.

Stap 3: Analyse van oefenbevindingen.

Stap 4: Reflectie op oefendoelen en geconstateerde feiten.

Stap 5: Reflectie op oefendoelstelling(en).

Stap 6: formuleren van leer- en verbeterpunten.

Stap 1: (Korte) nabespreking na afloop van de oefening
De korte nabespreking met de deelnemers direct na afloop van de oefening kan verschillende vormen 
hebben. In de vaakst gehanteerde werkwijze bespreken de waarnemers van de multi-teams (motorkap/
COPI) eerst plenair de procesgang binnen de teams. Hierbij kunnen ook de inhoudelijke multidiscipli-
naire zaken aan de orde komen, maar vaak zal de evaluatie zich beperken tot het proces. Hierna gaan 
de partijen uiteen om monodisciplinair verder te evalueren. De waarnemers nemen hun bevindingen 
op in de waarnemingsformulieren. Direct aansluitend kan ook een plenaire evaluatie volgen met alle 
disciplines (de multidisciplinaire evaluatie) onder leiding van de algemeen oefenleider. Tijdens deze 
sessie delen de waarnemers en oefenstafleden hun eerste indrukken en koppelen zij de bevindingen 
terug aan de deelnemers aan de oefening.
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Stap 2: Analyse van de loggings
In de tweede stap in het evaluatieproces worden de beschikbare (systeem)loggings geanalyseerd. Op 
basis daarvan wordt een beeld geschetst van het verloop van de oefening. Het feitelijke oefenverloop 
wordt desgewenst afgezet tegen het oefenscenario. Het resultaat is een eenduidig, feitelijk beeld 
van de (individuele) handelingen en uitingen van personen en/of systeemhandelingen die hebben 
bijgedragen aan het oefenverloop. Belangrijk is daarbij dat géén (waarde)oordeel wordt gegeven over die 
handelingen of uitingen, maar dat slechts sprake is van een feitenrelaas.

Stap 3: Analyse van oefenbevindingen
Nadat het feitenrelaas is opgesteld op basis van de loggings, worden de overige bevindingen van be-
oefenden, waarnemers en de oefenstaf verzameld en geanalyseerd. De feitelijke handelingen worden 
daarbij omkleed met de (persoonlijke) ervaringen, bevindingen en constateringen van de deelnemers.

Stap 4: Reflectie op oefendoelen en geconstateerde feiten
Daarna volgt een reflectie op de oefendoelen. Op basis van de informatie die is verzameld tijdens de 
eerste twee stappen, wordt voor alle vooraf vastgestelde oefendoelen bepaald of deze zijn behaald, 
welke bevindingen hieruit naar voren komen en, waar nodig, welke concrete verbeterpunten per oefen-
doel kunnen worden onderscheiden.

Naast het reflecteren op de oefendoelen is een reflectie op de geconstateerde feiten en het waarom 
erachter ook van belang. Op die wijze kunnen dieperliggende oorzaken, zogeheten ‘basisrisicofactoren’, 
worden gevonden, die weer kunnen resulteren in verbeterpunten. 

Stap 5: Reflectie op oefendoelstelling(en)
Als vijfde stap in de evaluatie wordt een reflectie gegeven op het al dan niet behalen van de oefen-
doelstelling(en). kan op basis van de evaluatie van de loggings, de oefenbevindingen en de reflectie 
op de oefendoelen onderbouwd worden geconcludeerd of de doelstellingen van de oefening zijn be-
haald of niet? Belangrijk daarbij is dat op het totale oefenverloop en desgewenst op het verloop per 
discipline wordt gereflecteerd, maar dat géén oordeel wordt gegeven over het individuele optreden 
van deelnemers.

Stap 6: Formuleren van leer- en verbeterpunten
uit de evaluatie van de oefening volgen tot slot leer- en verbeterpunten. Het is van belang om deze 
punten zo concreet mogelijk te formuleren.

Leer- en verbeterpunten kunnen over het algemeen in drie groepen worden onderverdeeld:

1. Technische punten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet (volledig) juist werken van technische 
voorzieningen.

2. Punten ten aanzien van plannen, procedures en protocollen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
informatie op een referentiekaart5 die onjuist of onvolledig blijkt te zijn, of procedures die in een 
tijdens de oefening nagebootste praktijksituatie niet toereikend blijken.

3. Punten ten aanzien van het functioneren van een discipline. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om 
een geconstateerde kennislacune, omdat een bepaald onderwerp niet (voldoende) is behandeld in 
het opleidingstraject voor de desbetreffende discipline.

De genoemde aandachtspunten kunnen op meerdere manieren worden geformuleerd. Vaak werkt het 
goed om ze enerzijds op een wat abstract niveau te formuleren verwijzend naar de basisrisicofactoren 
en ze anderzijds toe te lichten met concreet waargenomen zaken tijdens een oefening.

Het doel van evalueren is altijd leren. Het is daarom nodig om leer- en verbeterpunten mee te nemen 
naar volgende activiteiten in de OTO-programmering. Alvorens te worden geïmplementeerd, worden 

5 Een specifiek type tunnelspecifieke instructiekaart voor wegverkeersleiders (WVL) en weginspecteurs/officiers van dienst van 
Rijkswaterstaat, waarop afwijkingen van de uniforme primaire processen (UPP) worden aangegeven.
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de geïdentificeerde leer- en verbeterpunten door het management beoordeeld of deze punten alleen 
relevant zijn voor de betreffende oefening of ook betrekking hebben op de organisatie alsmede uit-
voerbaarheid (rendement, kosteneffectiviteit). 

Voor de meeste leer- en verbeterpunten volgt dan implementatie conform de PDCA-verbetercyclus, zie 
FIGUUR 4.2. 

Maar soms vallen punten buiten de boot. Bijvoorbeeld als de investeringskosten van een maatregel 
hoog zijn en het veiligheidsniveau zonder die maatregel niet wezenlijk in het geding is of vanwege 
noodzakelijke prioriteitstellingen.  

Het is ook verstandig leer- en verbeterpunten te koppelen aan de organisaties die het betreffen. 
Op deze wijze kunnen die organisaties concreet met deze aanbevelingen aan de slag. De leer- en 
verbeterpunten kunnen bij oefeningen daarna weer als oefendoelen worden opgenomen. In een 
volgende bijeenkomst, bijvoorbeeld een half jaar na de oefening, kan de voortgang vervolgens worden 
besproken. Veiligheid is een lijnverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor het overnemen 
van de leerpunten kan dan ook niet worden belegd bij bijvoorbeeld een medewerker kwaliteitszorg. De 
uitvoering uiteraard wel.

15 • Wijs verantwoordelijke actiehouders aan om te zorgen voor opvolging van leer- en verbeterpunten 
bij betrokken partijen. Dit is bovendien een wettelijke eis, zie Rarvw bijlage 2.

Figuur 4.2 / 'Plan-do-check-act'-cyclus. Bron: brandweer Amsterdam-Amstelland.
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5 Incidentregistratie en -evaluatie 5 
Net als bij de gesimuleerde variant, brengen ook daadwerkelijke voorvallen in wegtunnels regelmatig 
belangrijke aandachtspunten aan het licht. Ernstige voorvallen komen in Nederlandse wegtunnels 
gelukkig relatief weinig voor. In vergelijking met bijvoorbeeld woningbranden, is het ervaringsniveau 
wat betreft brand in een tunnel derhalve in feite beperkt. Dat maakt een goede evaluatie en opvolging 
van leerpunten des te belangrijker. Zoals aangegeven in HOOFDSTUK 2, is in de tunnelwetgeving de 
verplichting tot evalueren van zogeheten ‘significante voorvallen’ vastgelegd. In dit hoofdstuk worden 
de mogelijke wijzen van incidentregistratie en -evaluatie nader beschouwd.

5.1 Significante voorvallen
In de wet- en regelgeving (zie HOOFDSTUK 2) wordt gerefereerd aan 'significante voorvallen'. Een definitie 
wordt door de Rarvw echter niet gegeven. Het is derhalve aan de tunnelbeheerder om te besluiten wat 
voor een bepaalde tunnel wel of niet als significant voorval geldt. 

Significante voorvallen in rijkstunnels
Ten aanzien van rijkstunnels is in de Landelijke Tunnelstandaard wel een nadere invulling gegeven aan 
het begrip. Voor tunnels waarvan Rijkswaterstaat de tunnelbeheerder is, geldt dat ten minste sprake is 
van een significant voorval indien een of meerdere van onderstaande gebeurtenissen zich voordoen:

•	 Een voorval met ernstige letselschade tot gevolg (dat wil zeggen, doden en/of gewonden in triage-
klasse T1 of T2).

•	 Een brand en/of explosie.

•	 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

•	 Grote schade aan de tunnel(omgeving), inclusief milieuschade.

•	 Overige incidenten waarbij de tunnelbeheerder of hulpverleningsdiensten uitgebreide registratie 
noodzakelijk achten.

Significante voorvallen in niet-rijkstunnels
Voor niet-rijkstunnels bestaat geen algemene, eenduidige definitie van een significant voorval. 
Echter, de bovengenoemde situaties kunnen doorgaans ook in deze tunnels als significant worden 
aangemerkt.

Relevante voorvallen in wegtunnels
Wellicht is het in het kader van leren van incidenten interessanter om te spreken van relevante voor-
vallen dan van significante voorvallen. Ook relatief kleine voorvallen kunnen interessante leerpunten 
opleveren en sommige voor de wet significante voorvallen zijn weinig interessant om te evalueren. Ge-
lukkig laat de wet voldoende speelruimte om hierover op regionaal niveau nadere afspraken te maken.

INTERMEZZO	•	SIGNIFICANTE	INCIDENTEN	IN	DE	WESTERSCHELDETUNNEL	

Jan Verbrugge, projectleider bij NV Westerscheldetunnel
Bij de Westerscheldetunnel wordt nagenoeg ieder incident beschouwd op verbetermaatregelen. Wij zijn een 
toltunnel en verkopen een dienst aan de klant. Hierdoor kijk je misschien net iets anders naar de dienstverle-
ning rondom incidenten. Een stremming heeft bij ons bovendien directe invloed op de exploitatie.

16 • Bepaal op regionaal niveau tussen tunnelbeheerder en hulpdiensten wat onder ‘significant 
voorval’ wordt bedoeld in het kader van incidentenregistratie en -evaluatie1.

1 De Leidraad incidentregistratie en –evaluatie d.d. 20 november 2015, release 1.2 SP1 B3 van Rijkswaterstaat maakt deze slag 
wel. Alhoewel geen wettelijke basis is dit wel het kader voor (in ieder geval) rijkstunnels.
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5.2 Evaluatie voorvallen 
5.2.1 Evaluatie van significante voorvallen

Niet alleen is in de wet- en regelgeving niet vastgelegd wat onder significant voorval wordt verstaan, 
ook is de vorm van evalueren niet bij wet bepaald. Hoewel de Rarvw voorschrijft dat de rapportage van 
een significant voorval minimaal moet bestaan uit een proces- en systeemevaluatie en dat de Veilig-
heidsbeambte mee moet werken aan de evaluatie, is het aan de tunnelbeheerder om de precieze 
invulling te bepalen. Dit doet de tunnelbeheerder in eerste aanleg, conform de Rarvw, in het veilig-
heidsbeheerplan.

5.2.2 Evaluaties/onderzoeken door andere partijen
Naast de door de Rarvw voorgeschreven evaluaties kunnen er ook nog evaluaties en/of onderzoeken 
door andere partijen worden uitgevoerd. Grip-incidenten worden bijna standaard geëvalueerd door 
alle veiligheidsregio’s. Ook monodisciplinair kunnen incidenten aanleiding geven tot een nadere eva-
luatie. Buiten deze intern op leren gerichte evaluaties is het ook mogelijk dat er meer formele onder-
zoeken plaatsvinden zoals bijvoorbeeld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Arbeidsinspectie 
of het Openbaar Ministerie.

5.2.3 Objectonafhankelijk evalueren
De wijze van evalueren hoeft niet per tunnel te verschillen2. Zo worden in de praktijk vaak op regionaal 
niveau afspraken gemaakt die gelden voor meerdere tunnels van meerdere tunnelbeheerders binnen 
dezelfde (veiligheids)regio. Mogelijke, voor de hand liggende voordelen van een dergelijke ‘objectonaf-
hankelijke’ evaluatiestrategie is dat evaluaties gestructureerder verlopen. Bovendien neemt de onder-
linge ‘vergelijkbaarheid’ toe. Ook op landelijk niveau zou een dergelijk uniform systeem tot een betere 
vergelijkbaarheid kunnen leiden. 

5.2.4 Evaluatievormen
De evaluatie van significante voorvallen is dus niet (verplicht) vormvast3. Over het algemeen geldt 
dat de achterliggende vraag in hoge mate bepaalt welke evaluatievorm het meest geschikt is. Des te 
zwaarder het voorval (gemeten in het aantal slachtoffers en/of in termen van constructieve of econo-
mische schade), des te meer informatie moet worden verzameld en vastgelegd en des te uitgebreider 
de evaluatierapportage doorgaans is.

Afhankelijk van de ernst van het voorval, kan eveneens worden gevarieerd in evaluatieopzet, variërend 
van een schriftelijke evaluatie tot (een) evaluatiebijeenkomst(en) of zelfs een reconstructie. Met name 
bij hulpverleningsdiensten is het fenomeen ‘leertafel’ een manier om de (eigen) inzet tijdens een 
bijeenkomst te evalueren. Een leertafel is erop gericht om samen met deelnemers de inzet op gestruc-
tureerde wijze te evalueren, te analyseren en om geleerde lessen te verzamelen met als doel het verhogen 
van het algehele kennis- en ervaringsniveau binnen de eigen organisatie. Het organiseren van een 
leertafel doet wel een fors beroep op de organisatie en is mede daarom ook niet geschikt als standaard 
evaluatietool voor ieder incident.

5.2.5 Evaluatiedoeleinden en benodigdheden
Los van de gekozen evaluatievorm, is het van belang om vooraf te bepalen wat men wil onderzoeken en 
wat hiervoor nodig is. Vragen die hierbij ten minste moeten worden beantwoord zijn:

2 Bij Rijkswaterstaat is (door het kernteam van de coördinerend tunnelbeheerder) in Q4 2017, met advies van de veiligheids-
beambte een landelijk uniforme evaluatiemethodiek vastgesteld. De tunnelbeheerorganisaties bij Rijkswaterstaat passen deze 
methode toe bij evaluaties van incidenten in de tunnels. De methode komt in belangrijke mate overeen met de methode die al 
in Noord-Holland door tunnelbeheerders en hulpdiensten wordt gebruikt op basis van hun werkafspraken voor het uitvoeren 
van multidisciplinaire evaluaties van tunnelincidenten. Aan de in Q4 2017 vastgestelde methode zijn wel enkele zaken toege-
voegd, te weten: onderzoek naar oorzaak/oorzaken (indien mogelijk) en menselijk gedrag.

3 De evaluatiestrategie van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord is bijvoorbeeld in een regiospecifieke ‘procesflow’ gegoten 
(zie BIJLAGE A). De procesflow is bedoeld als praktische tool, die past binnen de in wet- en regelgeving gegeven kaders en bevat 
verwijzingen naar werkafspraken tussen de tunnelbeheerder en hulpverleningsdiensten ten aanzien van de multidisciplinaire 
evaluatie van (significante) voorvallen in tunnels.
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•	 Waarom… (met welk doel) wordt de evaluatie uitgevoerd en welke vragen moeten zéker worden 
beantwoord?

•	 Wie… heb je nodig voor het uitvoeren van de evaluatie? Welke rol spelen bijvoorbeeld de betrokkenen 
in de evaluatie? 

•	 Wat… heb je nodig voor het uitvoeren van de evaluatie? Logging? Camerabeelden? Audio-opnames 
vanuit de bediencentrale of de gemeenschappelijke meldkamer? 

•	 Tot… welke niveau evalueer je? Gaat het om de operationele inzet of wil je ook verder onderzoek 
doen naar de achterliggende oorzaken van het voorval? 

•	 Hoe… organiseer je de evaluatie en deel je eventuele verbeterpunten? Wordt er breed gecommuni-
ceerd of worden evaluatiepunten alleen met betrokkenen gedeeld?

Praktijkvoorbeelden
Ron Beij, brandweer Amsterdam-Amstelland, en frenk Swaak, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 
(RWS WNN), vertellen over de aanpak die in Noord-Holland wordt gehanteerd:

INTERMEZZO	•	MULTIDISCIPLINAIRE	EVALUATIE	VAN	VOORVALLEN	IN	DE	TUNNELS	IN	BEHEER	BIJ	RWS	WNN

Ron Beij, brandweer Amsterdam-Amstelland en Frenk Swaak, RWS WNN
Tussen RWS WNN, de brandweer Amsterdam-Amstelland, de veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de 
politie-eenheden Amsterdam en Noord-Holland zijn werkafspraken gemaakt betreffende de evaluatie van 
(verkeers)incidenten in de tunnels in beheer van RWS WNN. Het doel van deze afspraken is duidelijkheid 
verschaffen over of een voorval dusdanig relevant en significant is dat het dient te worden geëvalueerd. 
De provincie Noord-Holland (als tunnelbeheerder) en de genoemde hulpdiensten maken van deze af-
spraken eveneens gebruik voor de tunnels in beheer van de provincie. Hieronder worden de gemaakte 
afspraken nader toegelicht. 

Start beperkt
In de praktijk zijn de meeste verkeersincidenten in tunnels relatief beperkt in hun omvang en gevolgen. 
Als een van de betrokken partijen aangeeft multidisciplinair te willen evalueren, dan start het proces 
met een zogeheten ‘beperkte evaluatie’. Bij zo’n beperkte evaluatie worden de primaire en ondersteu-
nende processen beschouwd, waarbij de van tevoren vastgestelde contactpersonen de op dat moment 
beschikbare informatie bij elkaar brengen en indien nodig aanvullende informatie opvragen bij dege-
nen die direct waren betrokkenen bij de incidentafhandeling. Bij deze ‘beperkte evaluatie’ blijft de eva-
luatie beperkt tot mono- en multidisciplinaire invalshoeken die geen diepgaand onderzoek vereisen, 
die zijn gericht op praktische hulpverleningselementen, zoals de alarmering, bereikbaarheid, samen-
werking of veiligheid. Hiermee wordt voorkomen dat de eindrapportage omvangrijk wordt en zaken 
bevat die niet voor alle organisaties relevant zijn. Bovendien wordt zo de doorlooptijd van de evaluatie 
aanzienlijk verkort.

Onder de noemer ‘beperkte incidenten’ vallen ook incidenten die – ook als deze formeel gezien signi-
ficant zijn in de zin van de Landelijke Tunnelstandaard – slechts een gering effect hadden op de veilig-
heid van de gebruikers (inclusief hulpverleners) van de tunnel. Voorbeelden zijn kleine incidenten met 
beperkte gevolgen, zoals de uitstroom van een kleine hoeveelheid diesel, of een beperkte motorbrand 
waarbij zich geen onverwachte omstandigheden hebben voorgedaan. Naast het formuleren van speci-
fieke leerdoelen wordt er altijd gezocht naar de meer onderliggende basisrisicofactoren.

Schaal op wanneer nodig
Als uit een ‘beperkte evaluatie’ blijkt dat een uitgebreidere evaluatie nodig is, dan kan worden besloten 
tot de uitvoering daarvan. Een ‘uitgebreide evaluatie’ kent dezelfde elementen als een beperkte evalu-
atie. De tunnelbeheerder en contactpersonen bij de hulpverleningsdiensten bepalen in dat geval welke 
vorm van evalueren noodzakelijk is. Tevens zal de tunnelbeheerder in deze gevallen de in artikel 10 
van de Rarvw voorgeschreven procedure volgen (zie HOOFDSTUK 2). Daarover wordt ook afstemming 



HOOfDSTuk 5 - Incidentregistratie en -evaluatie

Pagina 27 van 36

gepleegd met de veiligheidsbeambte. Tevens kan de tunnelbeheerder in deze gevallen besluiten om een 
gespecialiseerd extern bureau in te schakelen voor het verlenen van ondersteuning bij de evaluatie. Bij 
de extra activiteit kan gedacht worden aan een diepgaandere analyse van de loggingrapporten of aan-
vullende interviews met de betrokkenen.

Wees elkaar van dienst bij een mono-evaluatie
Naast een multidisciplinaire evaluatie kan behoefte bestaan aan een monodisciplinaire evaluatie. Partijen 
hebben afgesproken dat in een dergelijk geval informatie die nodig is om de mono-evaluatie mogelijk te 
maken, binnen grenzen van redelijkheid wordt verstrekt.

Resultaat
Op basis van de werkafspraken zijn vanaf 2014 meerdere incidenten (met brand) mono- en multidiscipli-
nair geëvalueerd. De resultaten van de multidisciplinaire evaluaties zijn opgenomen in rapportages, die 
in directe samenwerking met de diverse contactpersonen zijn opgesteld. De tunnelbeheerder heeft deze 
rapportages vervolgens, conform de Rarvw, toegezonden aan de bevoegde gezagen van de tunnels, het 
management van de hulpverleningsdiensten en de veiligheidsbeambte.

Mark Goudzwaard, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, vertelt hoe hij, na een voorval met brand in de 
Heinenoordtunnel in 2014 bij een leertafel van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aanschoof:

INTERMEZZO	•	LEERTAFEL	VRACHTWAGENBRAND	HEINENOORDTUNNEL	

Mark Goudzwaard, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Op 21 mei 2014 was er sprake van een vrachtwagenbrand in de Heinenoordtunnel. Deze tunnel in de A29 
bevindt zich op de grens van Barendrecht (veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, VRR) en Binnenmaas 
(veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid). De Warvw schrijft voor dat voorvallen als deze moeten worden ge-
evalueerd. Toen ik contact opnam met de VRR om afspraken te maken over een evaluatie bleek dat zij al 
het initiatief hadden genomen tot een leertafel. In plaats van vanuit Rijkswaterstaat een eigen evaluatie 
op te starten, met waarschijnlijk dezelfde mensen aan tafel, besloten we gezamenlijk op te trekken bij 
de organisatie van de leertafel. Het was voor Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een nieuwe vorm van 
evalueren. Centraal stonden de beleving en de dilemma’s van de eerstelijns hulpverleners van de verschil-
lende disciplines. Het ging bij de leertafel niet om het geven van een waardeoordeel over het toepassen van 
procedures of het functioneren van voorzieningen, maar vooral om het genereren van inzicht in en begrip 
voor elkaars handelen. Waarom zijn zaken gegaan zoals ze gingen? Dit alles uiteraard wel met als doel hier 
leerpunten uit te destilleren.

Deelnemers
Aan de leertafel namen de twee veiligheidsregio’s, de politie-eenheid Rotterdam, Rijkswaterstaat en Bureau 
Veiligheidsbeambte deel. Daarnaast was ook de projectmanager van het landelijk expertisecentrum trans-
portveiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) aanwezig om te bezien of ook leerpunten ten 
behoeve van het landelijk georganiseerde onderwijs voor andere regio’s uit deze leertafel volgden.

Ervaringen
De bijeenkomst werd door alle deelnemende partijen als positief en waardevol ervaren en heeft een aantal 
belangrijke leerpunten opgeleverd. Bij een incident een jaar later hebben de partijen gezamenlijk ge-
keken of aantoonbaar was geleerd van de leertafel. Geconstateerd werd dat een aantal punten die bij de 
vrachtwagenbrand tot bevindingen hadden geleid, bij het voorval een jaar later wél goed gingen. Hierbij 
moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de afstemming tussen de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat, de 
gemeenschappelijke meldkamers en de eenheden ter plaatse over plaatsbepaling en het interregionaal 
schakelen tussen de twee veiligheidsregio’s.

Praktische uitdagingen
Tot slot kwamen nog enkele praktisch punten naar voren waar we bij het organiseren van de leertafel 
tegenaan liepen, maar die ook voor andere evaluatievormen relevant zijn:
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•	 De groepsgrootte en bijbehorende uitdagingen met betrekking tot het vinden van een passende lo-
catie: de VRR was gewend een leertafel te organiseren voor de eigen brandweerorganisatie en nu was 
er sprake van deelname van twee veiligheidsregio’s, politie én Rijkswaterstaat. Gelukkig konden we 
terecht op de brandweerkazerne Barendrecht.

•	 Het prikken van een datum: we streefden naar maximale aanwezigheid en dat is lastig te organiseren 
als je te maken hebt met veel personen, uit verschillende regio’s, met wisselende werktijden én een 
vakantieperiode.

•	 Doorlooptijd: de Warvw schrijft een doorlooptijd voor van tien weken. De praktijk leert echter dat het 
lastig kan zijn de evaluatie binnen deze termijn af te ronden. Je hebt bijvoorbeeld te maken met het 
voorbereiden van de evaluatie, het uitwerken van het verslag en de reviewrondes. Rijkswaterstaat heeft 
uiteindelijk uitstel gevraagd aan het bevoegd gezag van de tunnel, het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Barendrecht. Het verzoek om uitstel is ingewilligd, omdat ook zij veel 
waarde hechten aan een zorgvuldige evaluatie.

17 • Maak op landelijk niveau een ‘objectonafhankelijke’ evaluatiestrategie voor tunnelincidenten.

18 • Organiseer een landelijke oefenbank met goed oefenmateriaal, evaluatiemethodieken en een 
database met geleerde lessen.

19 • Analyseer de eerdergenoemde databank op verbeterpunten die landelijk aandacht behoeven en 
agendeer die in de daarvoor in aanmerking komende gremia.

20 • kies gezamenlijk voor een evaluatievorm voor incidentevaluaties. 

21 • Bepaal gezamenlijk onderzoeksdoelen en -vormen.

5.3 Niet-significante voorvallen 
Naast significante voorvallen, kunnen ook niet-significante voorvallen interessant genoeg zijn om te 
evalueren. Met name een reeks niet-significante voorvallen zou, samengenomen, wel eens significant 
genoeg kunnen zijn om nader te beschouwen in een evaluatie.

Van een niet-significant voorval wordt in de wet- en regelgeving evenmin een definitie gegeven. Los 
van elkaar gezien laten niet-significante voorvallen zich het beste karakteriseren als ‘kleine verstoringen 
met een beperkte impact wat betreft (verkeers)effecten en bestrijding’. Een voorbeeld van een niet-
significant voorval is een pechgeval of een voorwerp op de rijbaan. 

Op grond van de Rarvw worden dergelijke voorvallen wel geregistreerd, maar hoeven ze niet verplicht 
te worden geëvalueerd. Dat neemt zoals gezegd niet weg dat het voor een tunnelbeheerder of hulp-
dienst niet relevant is om zicht te hebben op deze groep voorvallen. Met name wanneer het gaat om 
een nieuwe of onlangs gerenoveerde tunnel. Een veelheid aan kleine, op het oog niet gerelateerde, 
verstoringen kan soms meer zeggen dan een of twee significante voorvallen.

Meta-analyse
Een methode om niet-significante voorvallen te analyseren is het werken met een meta-analyse. 
In het geval van een meta-analyse wordt allereerst op basis van de loggings bekeken of bepaalde 
voorvallen opvallend vaak plaatsvinden en onder welke omstandigheden – bijvoorbeeld vaak bij een 
laagstaande zon of tijdens de spitsuren. Indien sprake lijkt te zijn van een trend, wordt een nadere 
analyse uitgevoerd (bijvoorbeeld met behulp van camerabeelden) om mogelijke oorzaken te achter-
halen, waarna eventueel een of meer beheersmaatregelen worden ingezet.

22 • Evalueer een reeks van niet-significante voorvallen op bepaalde trends via meta-analyse. 
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5.4 Storingen
Of een storing in bijvoorbeeld een (verkeers- en) tunneltechnische installatie wel of niet een significant 
voorval betreft, is ter beoordeling van de tunnelbeheerder. Met name bij storingen waarbij de verkeers-
doorstroming en/of de veiligheid in het geding komt, kan sprake zijn van een significant voorval.

Voor storingen geldt doorgaans een apart storingsmeldingsproces, waarbij het aanmelden, onderzoeken 
en verhelpen van de storing door betrokken partijen, zoals een storingsdienst of onderhoudsaan-
nemer, wordt gelogd op grond van afspraken die zijn gemaakt in een onderhoudscontract. Dergelijke 
‘bewijsvoering’ wordt bijvoorbeeld gebruikt om indien nodig een beroep op een boeteclausule te doen 
en is vaak uitgebreider dan de logging van een tunneloperator. 

Indien de tunnelbeheerder bepaalde storingen als significant aanmerkt, is het van belang goede af-
spraken te maken over de wijze van loggen en de rol van een tunneloperator daarin.
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6 Overzicht aanbevelingen6
Op basis van de constateringen bij het analyseren van de beschikbare evaluaties, het oefen- en 
evaluatieproces en de eigen ervaringen van de werkgroepleden zijn aanbevelingen geformuleerd om 
het collectief leren en breed delen van informatie te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn hieronder 
samengevat in categorieën: organisatie, communicatie, regionaal en landelijk. De landelijke aanbe-
velingen zijn mede gericht aan het landelijk opererend Stakeholdersoverleg Tunnelveiligheid. Voor de 
tracering is tussen accolades vermeld om welke aanbeveling het gaat.

Organisatie
•	 Wijs binnen de oefening- en incidentevaluatie betrokken organisaties:

 – functionarissen aan die belast zijn met het actueel houden van de plannen en de afstemming 
ervan met externe partners. Let daarbij ook op de actualiteit van gegevens van de hulpverle-
ningspartners, Inspectie Leefomgeving en Transport en bergers [7],

 – verantwoordelijke actiehouders aan om te zorgen voor opvolging van de leer- en verbeterpunten 
bij de betrokken partijen. Dit is bovendien een wettelijke eis, zie Rarvw bijlage 2 [15],

 – functionarissen aan die garant staan voor de onderlinge afstemming [5].

•	 Zorg ervoor dat oefeningen onderdeel uitmaken van een doordachte, getrapte meerjarenprogram-
mering, waarin de link naar opleiding en training doelmatig wordt gelegd [13].

•	 Besteed aandacht aan het kiezen van de juiste oefenopzet en -middelen [14].

Communicatie (afstemming plannen/procedures)
•	 Zorg dat calamiteitenplannen van de tunnelbeheerder en hulpdiensten:

 – actueel zijn met de laatste wijzigingen in protocollen, procedures en draaiboeken [6]. Houd in 
de gaten dat voor de afhandeling van voorvallen in wegtunnels in de regel ook (meestal meer-
dere) tunnelspecifieke procedures/instructies zijn vastgelegd in de plannen. Essentieel is dat de 
partijen/functionarissen die betrokken zijn bij de afhandeling van voorvallen in de wegtunnels, 
bekend zijn met de tunnelspecifieke procedures. Hiervoor is nodig dat de betreffende informatie 
goed wordt gedeeld door/tussen partijen en dat zij die informatie verankeren in (naast de inzet-
plannen en - procedures) opleiding, training en oefening van alle betrokken functionarissen [2].

 – op elkaar zijn afgestemd [6]. Voorkom misverstanden door van tevoren te bepalen of de plannen 
binnen de betreffende organisatie een verplichtend karakter hebben of als leidraad worden 
gezien [8]. Communicatieproblemen bij gemeente/regiogrensoverschrijdende tunnels kunnen 
worden voorkomen door in goede planvorming te voorzien en oog te hebben voor de verschil-
lende aanpak en procedures [10].

•	 Zorg voor laagdrempelige en regelmatige contactmomenten tussen degenen die de calamiteiten 
daadwerkelijk afhandelen alsmede tussen de degenen die de calamiteiten-, oefen- en opleidings-
plannen voor de verschillende partijen opstellen [1].

•	 Besteed bij het opstellen van de verschillende ‘tunnelplannen’ nadrukkelijk aandacht aan de naam-
geving of aanduiding van bijvoorbeeld tunnelbuizen, afsluitbomen en calamiteitendoorsteken 
op de aanrijroutes voor de hulpdiensten en vluchtdeuren [11]. Zorg voor eenduidige terminologie 
(nomenclatuur) en borg dit in de plannen/procedures en in het programma voor opleiding, training 
en oefening [12]. Denk hierbij aan een gezamenlijke begrippenlijst en een lijst met protocollen en 
procedures die van belang zijn voor gezamenlijk optreden [4].

Noot 1: Rijkswaterstaat heeft de procedures en instructies landelijk vastgelegd in de Landelijke Tunnelstandaard 

(uniforme primaire processen). Tevens zijn daarin afspraken met de hulpdiensten vastgelegd.

Noot 2: In opdracht van het Stakeholdersoverleg Tunnelveiligheid wordt er door het Instituut fysieke Veiligheid 

gewerkt aan een Handreiking Incidentbestrijding Wegtunnels waarin aandacht wordt geschonken aan de pro-

blematiek van begripsverwarring.

•	 Zorg voor periodieke (minimaal jaarlijkse) kleinschalige (communicatie-)oefeningen [3].
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Regionale aanbevelingen:
•	 Bepaal op regionaal niveau tussen tunnelbeheerder en hulpdiensten wat onder ‘significant voorval’ 

wordt bedoeld in het kader van incidentenregistratie en -evaluatie [16].

•	 Evalueer een reeks van niet-significante voorvallen op bepaalde trends via meta-analyse [22].

Landelijke aanbevelingen (aanbevelingen aan het Stakeholdersoverleg Tunnelveiligheid):
•	 Maak op landelijk niveau een ‘objectonafhankelijke’ evaluatiestrategie voor tunnelincidenten [17]. 

Noot: Bij Rijkswaterstaat is (door het kernteam van de coördinerend tunnelbeheerder) in Q4 2017, met advies 

van de veiligheidsbeambte een landelijk uniforme evaluatiemethodiek vastgesteld. De tunnelbeheerorganisaties 

bij Rijkswaterstaat passen deze methode toe bij evaluaties van incidenten in de tunnels. De methode komt in 

belangrijke mate overeen met de methode die al in Noord-Holland door tunnelbeheerders en hulpdiensten 

wordt gebruikt op basis van hun werkafspraken voor het uitvoeren van multidisciplinaire evaluaties van tunnel-

incidenten. Aan de in Q4 2017 vastgestelde methode zijn wel enkele zaken toegevoegd, te weten: onderzoek 

naar oorzaak/oorzaken (indien mogelijk) en menselijk gedrag.

•	 Organiseer een landelijke oefenbank met goed oefenmateriaal, evaluatiemethodieken en een data-
base met geleerde lessen [18].

•	 Analyseer de eerdergenoemde databank op verbeterpunten die landelijk aandacht behoeven en 
agendeer die in de daarvoor in aanmerking komende gremia [19].

•	 Zorg op landelijk niveau voor besluitvorming over de implementatie van een gemeenschappelijk 
uitvraagprotocol bij de gemeenschappelijke meldkamers (geïntegreerd meldkamersysteem) en de 
bediencentrales [[9].

Noot: De tunnelregelgeving (Rarvw) stelt het gebruik van een gemeenschappelijk uitvraagprotocol door onder 

meer de gemeenschappelijke meldkamer en de bediencentrale verplicht. Tevens bepaalt de Rarvw welke onder-

delen dit protocol moet bevatten.

•	 kies gezamenlijk voor een evaluatievorm voor incidentevaluaties, bijvoorbeeld de leertafel zoals 
gebruikelijk bij de hulpverlening [20].

•	 Bepaal gezamenlijk onderzoeksdoelen en -vormen [21].
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Bijlage A Procesflow incidentregistratie- en 
evaluatie RWS WNN Bijlage A A

Incident in overdekt deel tunnel

UDLS-veld 'Evalueren' 
aanvinkenVerzoek	evalueren	van	WVL/

WIS,	OVD-RWS	of	HD

Opname camerabeelden starten

Logging completeren in tabblad 
'Tunnels' (UDLS) en toevoegen 

aan shiftjournaal

Binnen 24 uur melden aan E-uTB 
met korte motivatie en aanvul-

lende informatie

Verzamelen	informatie	binnen	7	
werkdagen na incident

Leveren:
•	 VC-registraties	(MTS,	UDLS),	

shiftjournaal
•	 Geluidsopnamen (met toe-

stemming betrokkene)

Leveren:	camerabeelden

Leveren:	systeemlogging	+	korte	
analyse	systeemlogging

Leveren:	registraties	hulpdiensten	
(incl. GMK)

Evaluatie Crisismanagement 
WNN/DCC	IenM

Onderzoek/analyse	door	
adviseur verkeersveiligheid naar 
oorzaken/gevolgen	incident	

in relatie tot de infrastructuur 
(verplichting van beheerder op 

basis van EU Directive)

Informatievoorziening aan DT

Uitvoeren evaluatie significant 
incident

Afstemmen concept rapportage 
(RWS-verbeteracties in samen-

spraak	met	AIV)

Vaststellen	rapportage

Evaluatierapportage significant 
incident

Verspreiden	en	archiveren	
rapportage

Uitvoeren evaluatie niet-
significant incident

Afstemmen	concept	rapportage/
verslag (RWS-verbeteracties in 

samenspraak	met	AIV)

Vaststellen	rapportage/verslag

Evaluatierapportage/-verslag	
niet-significant incident

Verspreiden	en	archiveren	rappor-
tage/verslag	(incl.	Bureau	VB)

Binnen 4 weken na 
incident:toelichtend	verslag	van	
college B en W (bevoegd gezag 
in	de	zin	van	de	Warvw),	VB	en	

betrokken hulpverleningsdiensten. 
Ondertekening door operationeel 
tunnelbeheerder (Rarvw art. 10)

Rapportage binnen 10 weken na 
incident per officiële brief van de 

operationeel tunnelbeheerder 
zenden naar college van B en W 
(bevoegd	gezag),	VB	en	betrokken	

hulpverleningsdiensten (Rarvw 
art. 10). Tevens verspreiden naar 
overige betrokkenen. Archivering 

rapportage.

Uitvoeren verbetermaatregelen

Ingeval	terreurdreiging:	
overdragen aan Crisis-

management WNN

Ingeval	(bijna)	ongeval	waarbij	personeel	RWS/aannemer	als	slachtoffer	is	
betrokken, direct doormelden aan verbeterregister veiligheidsmaatregelen

Ingeval	dodelijk	verkeersongeval:	
direct melden aan verbeterregister 

veiligheidsmaatregelen

Aanpak/methode:	bij	beslissing	
gebruikmaken van met HD 
afgesproken	werkafspraken/

toetskader

Teamleider VC

Beheerder camerabeelden Unit TB

Assetmanager incidentmanager ITIL

Contactpersonen HD

E-uTB

E-uTB

WVL

WVL

cWVL

cWVL

E-uTB

E-uTB

E-uTB en AIV

E-uTB

E-uTB

Betrokken 
partijen

Operationeel 
tunnelbeheerder

E-uTB

E-uTB

E-uTB

Betrokken 
partijen

Operationeel 
tunnelbeheerder

E-uTB

E-uTB

E-uTB

E-uTB

E-uTB

Adviseur IV

Crisismanagement WNN/DCC IenM

I.o.m.	partijen	bepalen:	
evalueren niet-significant 

incident?

Overleg met (Bureau) 
VB,VWM	en	HD:	significant?

Aanpak/methode

JA

NEE
Rapportage akkoord?

JA

NEERapportage/verslag	
akkoord?

JA

NEE

JA

NEE

E-uTB = Evaluatieverantwoorde-
lijke unit tunnelbeheer 
RWS WNN

AIV = Adviseur integrale 
veiligheid

 = binnen 24 uur na 
incident

 = binnen 7 werkdagen 
na incident

 = binnen 10 weken na 
incident

•	 Ernstige letselschade (doden of zwaargewonden)
•	 Brand, explosie, vrijgekomen gevaarlijke stoffen
•	 Grote schade aan tunnel of omgeving (incl. milieuschade)
•	 Incident	dat	RWS	(WVL,	cWVL,	WIS,	OVD)	en/of	operationeel	

personeel hulpdienst(en) (HD) wil(len) evalueren

De evaluatiestrategie van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (RWS WNN) in de vorm van een ‘procesflow’. De procesflow betreft een interne procesbeschrijving 
(inclusief taken en verantwoordelijkheden). De procesflow is organisatie-specifiek en bedoeld als praktische tool. Bij het maken van de procesflow is terdege gelet 
op de tunnelregelgeving (Rarvw) en de Leidraad evalueren van significante voorvallen van de Landelijke Tunnelstandaard (servicepack 2) van Rijkswaterstaat. 
De procesflow past binnen deze kaders. De procesflow bevat ook een verwijzing naar de werkafspraken tussen de beheerder en de hulpverleningsdiensten in 
Amsterdam-Amstelland en Kennemerland voor multidisciplinaire evaluatie van (significante) incidenten in de tunnels.
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Bijlage B Realistische oefeningen vanaf 2014 Bijlage B B

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de, bij de werkgroep bekende, realistische oefeningen vanaf 
2014. Het doel van deze bijlage is inzicht geven in de realistische oefeningen die zijn gehouden, om wat voor 
soort scenario’s het dan gaat en bij welke partijen de informatie van deze oefeningen beschikbaar is.

Datum Locatie Scenario Beheerder Toelichting

03-02-2014 Waterwolftunnel PN NH Voor openstelling na nieuwbouw

16-04-2014 Coentunnel Meerdere scenario’s. Bij tweede 
oefening: pechgeval + (gevolgd 
door) aanrijding in achteropkomend 
verkeer in buis tussen meerdere 
voertuigen + brand 

RWS, WNN Twee GRO’s (niveau motorkapoverleg) 
vóór openstelling na grootschalige 
renovatie 

07-10-2014 Abdijtunnel PN NH

08-11-2014
15-11-2014

Salland-Twentetunnel Brand + technische hulpverlening en 
gelijktijdig incident spoortunnel

RWS, ON I.v.m. vertraging niet als GRO 
opgevoerd

09-12-2014 Wijkertunnel kettingbotsing, brand RWS, WNN GRO (niveau motorkapoverleg) 

04-2015 Sluiskiltunnel NV WST Voor openstelling na nieuwbouw

30-06-2015 Salland-Twentetunnel Vijf scenario’s: van brand bus tot 
pechgeval

RWS, ON Voor openstelling na nieuwbouw

16-09-2015 Vlaketunnel RWS, ZN

09-10-2015 Roertunnel RWS, ZN

01-11-2015 Leidsche Rijntunnel RWS, MN

18-11-2015 ketheltunnel Autobrand + geschaarde vrachtwagen RWS, WNZ Voor openstelling na nieuwbouw

26-11-2015 koning Willem-
Alexandertunnel

Vrachtwagenbrand + gewonden 
achteropgereden verkeer

RWS, ZN Voor openstelling na nieuwbouw

05-10-2016 Velsertunnel Meerdere scenario’s: personenauto 
die banden lekrijdt + (gevolgd door) 
kettingbotsing in achteropkomend 
verkeer in buis incl. touringcar met 
passagiers (rol: vluchters) + (gevolgd 
door) autobrand

RWS, WNN GRO (niveau motorkapoverleg) 
vóór openstelling na grootschalige 
renovatie

05-11-2016 Vliettunnel Incident trambuis RWS, WNZ

01-06-2017 Abdijtunnel Brand + frontale aanrijding bussen PN NH Voor openstelling na renovatie

04-03-2017 Noordtunnel Twee scenario’s: brand en technische 
hulpverlening, en technische hulpver-
lening

RWS, WNZ

15-07-2017 Maastunnel Twee scenario’s: kettingbotsing met 
escalatie naar brand in verkeersbuis 
+ brand in werkbuis

Gemeente 
Rotterdam

4-10-2017 Hubertustunnel Twee scenario’s: brand en technische 
hulpverlening, en dreiging

Gemeente 
Den Haag

Scenario 1 als invulling van wettelijke 
oefenverplichting. Scenario 2 als 
aanvulling en gericht op objectkennis 
organisatie.
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Mede op basis van wet- en regelgeving wordt in de Nederlandse wegtunnels regelmatig, 
op grote en kleine schaal, mono- en multidisciplinair geoefend. Daarnaast worden ver-
beterpunten van voorvallen opgetekend in evaluatierapporten. Deze handreiking biedt 
aanbevelingen en suggesties om collectief – tussen organisaties en over regiogrenzen 
heen – meer te leren van evaluaties.

Op basis van een analyse van beschikbare evaluaties, het oefen- en evaluatieproces alsmede de 
eigen ervaringen van de werkgroepleden zijn aanbevelingen geformuleerd om het gehele oefen- 
en evaluatiesysteem verder te optimaliseren. Het gaat niet altijd om kant-en-klare oplossingen, 
maar eerder om beginpunten die tot doel hebben een brede discussie en onderzoeksprojecten 
te starten en richting te geven aan verbeteringen in de organisatie, de werkwijze en de aanpak 
van tunnelincidenten en (evaluaties van) oefeningen.

De aanbevelingen zijn onder te verdelen in vier categorieën: organisatie, communicatie, 
regionaal en landelijk. Er wordt bijvoorbeeld aanbevolen om voor eenduidige terminologie 
te zorgen, laagdrempelige en regelmatige contactmomenten tussen betrokken partijen 
te organiseren en verantwoordelijken aan te wijzen voor de opvolging van leer- en ver-
beterpunten. Andere aanbevelingen zijn onder meer het uitwerken van een landelijke 
systematiek en het opzetten van één loket om informatie uit evaluaties te delen. 

Deze handreiking is primair bedoeld voor alle direct bij het oefen- en evaluatie-
proces betrokken partijen, zoals tunnelbeheerders, veiligheidsbeambten, 
hoofden van bedien- en meldcentrales, hulpdiensten en toezichthoudende 
partijen. Organisaties kunnen de aanbevelingen en verbetersuggesties 
naar eigen vrijheid overnemen.

Al doende leert men
Handreiking voor het collectief leren en delen van 

oefen- en incidentevaluaties in tunnels


