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Aanleiding
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Stakeholders overleg Tunnelveiligheid

 Inventarisatiefase (2017)

 Afstemming RWS en Hulpdiensten cruciaal, maar weinig hulpmiddelen

 Daarnaast: verplichting cf Rarvw, artikel 7:  



Inventarisatiefase
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Inventarisatiefase
Geen generieke landelijke richtlijnen beschikbaar

 Eigen opvattingen, eigen begrippen

 Grote variëteit aan inzetprocedures
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Doelstelling en doelgroep
 kader t.b.v. (lokale) multidisciplinaire samenwerking in relatie tot 

incidentbestrijding in wegtunnels
 functionarissen van de hulpverleningsdiensten en de 

tunnelorganisatie
̶ het opstellen en afstemmen van regionale afspraken (incidentbestrijdingsplannen en 

calamiteitenbestrijdingsplannen; conform artikel 7 van de Rarvw).

̶ het vorm en invulling geven aan multidisciplinaire activiteiten met betrekking tot 
opleiden, trainen en oefenen

̶ Evt. operationele functionarissen 
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Aanpak
Projectteam:

 RWS, Meldkamer, brandweer, GHOR, politie, kennisburo’s

 Activiteiten

̶ Projectteam leden: input en reflectie op stukken

̶ Twijnstra Gudde: procesmanagement

̶ IFV: schrijfwerk
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Uitgangspunten

 Geldende wetten, regels, richtlijnen en 
standaarden

 Veiligheid voor snelheid

 Monodisciplinaire basiskennis is 
aanwezig
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Basis: calamiteiten (a t/m c) en incidenten (d) 
conform de Rarvw (artikel 6, lid 3 en 4): 

 een brand of het vermoeden daarvan.
 het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of het vermoeden 

daarvan.
 een ernstige aanrijding of een kettingbotsing.
 een aanrijding met (vermoeden van) letsel.

9
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Wie communcieert met wie, over wat, wanneer: 
cf fasen in de incidentbestrijding
 Melding en initiële maatregelen
 Alarmering
 Aanrijden
 Opstellen
 Verkennen
 Incidentbestrijding
 Herstel en afschaling
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Basis voor elk scenario, muv …. per spec. scenario
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Standaard voor elk scenario, muv ….
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Standaard voor elk scenario, muv ….
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Standaard voor elk scenario, muv ….
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Standaard voor elk scenario, muv ….
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 Vast te stellen door stakeholders-overleg

 Hoe te implementeren? RWS, hulpdiensten, anderen, ..

̶ planvoorbereiding, operationeel



Wat als de brandweer ook 
niets ziet?

Hans Godding
Brandweer Zuid Limburg





Geen temperatuurverschil en zelfde materiaal 
= geen gat zichtbaar



Brand parkeergarage “Markenhoven” in Amsterdam 8-1-2013

De inzet wordt afgebroken omdat de brandhaard niet gevonden wordt met de 

WBC. De rook is al zodanig ontwikkeld dat zelfs met de WBC niets te zien is 

beneden





Dikke rook vermindert het WBC “zicht”



Indien de rookdeeltjes net zo groot worden als de 
golflengte zal verstrooiing plaatsvinden.

Bij onvolledige verbranding of sterke roetvorming zal 
ook de langgolvige IR straling verstrooien.



Snel, groot oppervlak en hoogteverschillen aftasten.



Afgezochte gebied

Waterwinning

(nood) uitgang



Slangen management 
vereist ruimte 



Help ons en hou het eenvoudig
• Maatwerk voorzieningen en object specifieke afspraken leiden 

tot vertraagde of onjuiste inzet;

• Maak gebruik van de standaard bepakking van de voertuigen;

• Maak gebruik van de standaard inzetprocedures;

De kracht zit in de eenvoud 
van het ontwerp


