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afgevoerd. De indiener van een wijzigingsverzoek zal een terugkoppeling krijgen over de beoordeling van de beheergroep. Wijzigingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen als deze
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Bijlage 1: Vaststellingsbesluit
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zeeland,
Overwegende en / of gelet op artikel 16 van de Wet Veiligheidsregio’s en op het belang van een
goede afstemming in het kader van de preparatie op de gevolgen van een incident in Wegtunnels
specifiek voor de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel;
Besluit:
het incidentbestrijdingsplan Wegtunnels Veiligheidsregio Zeeland vast te stellen voor een periode voor vier jaar;
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2015 te Middelburg.

De Secretaris,

De Voorzitter,
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Bijlage 2: Factsheet IBP Wegtunnels
Opbouw incidentbestrijdingsplan wegtunnels Zeeland.
1. Inleiding
Doel
Westerscheldetunnel (WST)
Sluiskiltunnel (SKT)
Overige tunnels (toekomst)
2. Maatgevende scenario’s
Aanrijdscenario’s ; 0 – 1- 2 (basis alarmering)
Maatgevende scenario’s 1 t/m 9
3. Randvoorwaardelijke processen
Melding en alarmering
Meldingsprocedure
Op- en afschaling
Grip niveau (start Grip 0)
Leiding en coördinatie
Informatiemanagement
Crisiscommunicatie
4. Incidentbestrijding Wegtunnels
Algemene bestrijdingsfilosofie WST
Algemene bestrijdingsfilosofie SKT
Inzetprocedures WST
Inzetprocedure SKT
Bijlagen:
Maatregelen per aanrijdscenario
Basisaanpak incidentbestrijding
Overzichtskaarten
Opstelplan
Inzetmethode brandbestrijding wegtunnels
Verbindingskanalen C 2000
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Algemene wijzigingen WST / SKT:
 De veilige tunnelbuis is de tunnelbuis waarin het incident niet heeft plaatsgevonden
 Incidentbuis = tunnelbuis waar het incident heeft plaatsgevonden.
 Aanrijdscenario 0 – 1 – 2
wordt door GMK bepaald nav van melding
is gekoppeld aan alarmering eenheden / diensten
Aanrijdscenario 0 = informeren OVD’s OHD
Aanrijdscenario 1 = eenzijdig benaderen*
Aanrijdscenario 2 = tweezijdig benaderen **
 Maatgevende scenario’s 1 t/m 9
scenario’s waarop de voorbereiding voor hulpverlening plaatsvindt.
 GRIP = standaard 0, hoogst leidinggevende schaalt op.
 Een inzetmethode brandbestrijding wegtunnels Zeeland.
* Alarmeren + uitruk eenheden die betrokken incidentbuis direct inrijden.
incident W - buis WST > eenheden Noord
incident O - buis WST > eenheden Zuid
incident N - buis SKT > eenheden Oost zijde kanaal
incident Z – buis SKT > eenheden Westzijde kanaal
**Alarmeren + uitruk eenheden conform protocol 2 zijdig (N – Z / O-W) aanrijden.
De (technische)uitvoering van Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel is bijna gelijk.
In onderstaande tabel worden de belangrijkste afwijkingen / overeenkomsten weergegeven.
Omschrijving
Camera’s
Bluswatervoorraad primair
Tegengesteld verkeer bij onderhoud of calamiteit
Cado (calamiteiten doorgang)
Ventilatiesysteem
Naam tunnelbuizen
Copi locatie:

Wegdekluik
Technische ruimten
C-2000 (SLC)

Geluidsbaken boven Dwarsverbinding
Digitale camera beeld incident > VRZ,
MDT eenheden, OVD en Copi
N 62 Km aanduiding
Dwarsverbindingen
Nummering van Zuid - Noord
Hulpposten

Westerscheldetunnel
Vast
120 m3
Ja
Nee
38 Ventilatoren verspreid over de
tunnel
Oost- / Westbuis
1: Tolplein
2: COH
opstelplaats tunneldak (N/Z)
Bij elke E- Kelder
E- Kelders onder wegdek
Pompkelder
Ja standaard (bank 12/13)
BZL-ZWSVL-M
Opschalen naar
BZL-PC-B- 100
Nee
Nee

Sluiskiltunnel
Draaibaar
240 m3
Nee omleiding via brug Skl
Ja
12 Ventilatoren in 1 cluster bij ingang
tunnel
Noord- / Zuidbuis
1: Wrakkenplaats calamiteiten weg
Oost en West
2: COH
opstelplaats OHD (O/W)
1 bij pompkelder
E -ruimte in dienstgebouwen Pompkelder
Ja standaard ………….?
……………….?
Opschalen naar
BZL-PC-C-100?
ja
ja

21,2 1 t/m

13,5 - 14,9
1 t/m 6

Elke 50m

27,6
26

Elke 50 m.
Nieuwe uitvoering
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Bijlage 3: Afkortingenlijst
Lijst met gebruikte afkortingen
AC
Algemeen Commandant óf Actiecentrum
AC-Bz
Algemeen Commandant Bevolkingszorg
AC-GZ
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
AC-P
Algemeen Commandant Politiezorg
AGS
Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AOE
Aanhoudings- en ondersteuningseenheid
AOV’er
Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid
AMW
Algemeen Maatschappelijk Werk
AT
Arrestatieteam
BRZO
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
BT
Beleidsteam
CaCo
Calamiteiten Coördinator
CBRNE
Chemisch, Biologisch, Radioactief, Nucleair, Explosief
CC
Compagniescommandant
CCB
Bureau Conflict en Crisisbeheersing
CdK
Commissaris der Koningin
CGV
Coördinator Gewonden Vervoer (CGV)
CGOR
Centrum voor Gezondheids-onderzoek bij Rampen
COH
Commando Haakarmbak
CoPI
Commando Plaats Incident
CRAS
Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB
Centrale Registratie en Informatie Bureau
DPG
Directeur Publieke Gezondheid
DSI
Dienst Speciale Interventies van het Korps landelijke politiediensten
GAGS
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT
Gemeentelijk Beleidsteam
GGD
Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GGZ
Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland
GNK-C
Geneeskundige Combinatie
GRIP
Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure
HID RWS
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat
HIN
Hoofd Informatie
HGN
Hoofd Gewondennest
HON
Hoofd Ondersteuning
HovD
Hoofd Officier van Dienst
HOvJ
Hoofd Officier van Justitie
HPG
Hoofd Publieke Gezondheidszorg
HPSHOR
Hoofd Psychosociale Hulpverlening
HSMH
Hoofd Spoedeisende Medische Hulpverlening
IAC
Informatie en Advies Centrum
IBP
Incidentbestrijdingsplan
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IM
KB
B.V. KKS
KLPD
KNRM
LBCB
LCMS
LOCC
LTFO
MMT
MOTTO
MPL
MPO
MsOT
NBC
NCC
NVC
OE
OM
OGS
OIV
OOV
OvD-G
OvD-P
OvD-B
OvD-Bz
OvD-KLPD
OvD-RWS
OvD-M
OT
PC
PDM
PGZ
PSHOR
RAV
RBT
RCC
RCP
ROT
RWS
SAR
SIGMA
SGBO
SHN
SKT
SMH

Informatiemanagement
Koninklijk Besluit
Besloten Vennootschap Kanaalkruising Sluiskil
Korps Landelijke Politiediensten
Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
landelijk beraad crisisbeheersing
Landelijk Crisismanagement Systeem
Landelijke Operationeel Coördinatie Centrum
Landelijke Team Forensische Opsporing
Medisch Mobiel Team
Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Testen, Oefenen
Meet Plan leider
Medewerker Psychosociaal Opvangteam
Medewerker Sectie Ondersteuning
Nucleair Biologisch Chemisch
Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Voorlichtingscentrum
Ontsmettingseenheid
Openbaar Ministerie
Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen
Operationele Informatievoorziening
Openbare Orde en Veiligheid
Officier van Dienst – Geneeskundige Zorg
Officier van Dienst – Politiezorg
Officier van Dienst – Brandweerzorg
Officier van Dienst – Bevolkingszorg
Korps landelijke politiediensten
Officier van Dienst Rijkswaterstaat - water- en scheepvaartzorg
Officier van Dienst
Observatieteam
Pelotonscommandant
Plaats Delict Management
Publieke Gezondheidszorg
Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen
Regionale Ambulance Voorziening
Regionaal Beleidsteam
Regionaal Coördinatiecentrum
Regionaal Crisisplan
Regionaal Operationeel Team
Rijkswaterstaat
Search and Rescue
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
Slachtofferhulp Nederland
Sluiskiltunnel
Spoedeisende Medische Hulp
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TAS
TGO
TPH
USAR
VC
VRZ
WARV
WAS
WPG
WST
WVD
Wvr

Tankautospuit
Team Grootschalige Opsporing
Teamleider Psychosociale Hulpverlening
Urban Search and Rescue
Verbindings- en Commandowagen
Veiligheidsregio Zeeland
Wet aanvullende regels wegtunnels
Waarschuwings- en alarmeringssysteem
Wet Publieke Gezondheid
Westerscheldetunnel
Waarschuwings- en verkenningsdienst
Wet veiligheidsregio’s
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Bijlage 4: Bereikbaarheidsgegevens
De bereikbaarheidsgegevens zijn uitgewisseld met betrokken partijen .
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Bijlage 5: Veiligheidsinstructie weggebruiker
Veiligheidinstructie N.V. Westerscheldetunnel

bron: Veiligheidsinstructies N.V. Westerscheldetunnel
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Vluchten via een dwarsverbinding in N.V. Westerscheldetunnel
Een cruciale rol in de veiligheid van de tunnel spelen de dwarsverbindingen en de beschikbaarheid van de deuren daarin voor vluchtende weggebruikers.

bron: beelden uit de video ANWB Veilig in een tunnel
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Bijlage 6: Incidentbestrijding Westerscheldetunnel
Maatregelen per aanrijdscenario 0,1,2 Westerscheldetunnel
1 Incidentclassificatie: Incidentscenario en aanrijdscenario 0, 1 of 2 (let op: geen GRIP!!)

A
B
C
D

E
F
G

H

Incidentclassificatie
Pech en obstakels
Onwelwording in stilstaand voertuig
Incidenten in het verkeer met letsel/ brand
Brand of letsel in dienstruimte

aanrijdscenario
0
1
2
1

Binnen tunnel (bv. E-kelder – WST)
Binnen tunnel (bv. E-nis - SKT)

2

Onderhoudswerkzaamheden
Ordeverstoring
Verkeersvrij maken tunnel

2

Verkeersvrij maken tunnel: technische storing

0
0

Verkeersstremming

0
0

Maatregelen aanrijdscenario 0
informeren OVD’s hulpverleningsdiensten over een langdurige stremming
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Maatregelen aanrijdscenario 1 Westerscheldetunnel (eenzijdig benaderen)
Alarmeren op basis van beeldvorming en classificatie incidenttypen.
Dienst
Actie
Aanrijden
MeldkaAanname en classifica- n.v.t.
mer
tie
BevolOptreden op aanwijzing Naar behoefte
kingszorg
GMK Reguliere inzet.
Indien de situatie
daartoe aanleiding
geeft:
- 1 x OvD-Bz ZeeuwsVlaanderen.
- 1 x OvD-Bz Borsele
Brandweer

Westbuis Borsele/ Oostbuis Tnz

1 x SIV (incidentbuis)
1 x CAFS(SB) (incidentbuis
1 x HV (incidentbuis)
1 x TS (wachten bij tunnelingang incidentbuis)
1 OvD-B
Politie

Inzet:
- 1x OvD-P waarschuwen
Buiten de tunnel:
- 2x politieambtenaren (1 eenheid)
aan de zuidzijde (Willemskerkeweg)
- 2x politieambtenaren (1 eenheid)
aan de noordzijde(Steendammeweg)
Optreden op aanwijzing GMK Reguliere inzet

GHOR

1 x ambulance
Opschaling en inzet
naar behoefte
Informeren OvD-G
Contact met OvD-B met
C2000

Tunnelbeheerder

Rijrichting
Opschaling en inzet naar
behoefte
Tunnelwacht

Taken
Uitgifte aanrijdscenario
Optreden op aanwijzing
GMK Reguliere inzet
- Pers- en publieksvoorlichting
- Verwanteninformatie
- Opvang
- CRIB (slachtofferregistratie)
- Nafase
- Verzorgen blussing,
redding en borgen veiligheid omgeving (geen
herontsteking);
- geeft z.s.m. incidentbuis
vrij voor andere hulpverleners.
- ontruimen
- verzorgen orde in
incidentbuis (na vrijgave)
- afzetten
- verzorgen verkeer beide
zijden tunnel
- verzorgen orde in veilige
buis
- gidsen
- Behandeling, stabilisatie
en transport in rijrichting
tunnelbuis.
- Deelname MKO
- stilzetten verkeer in en
naar incidentbuis;
- evt instellen omleidingsroute bij T > 1,5uur
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Maatregelen aanrijdscenario 2 Westerscheldetunnel (tweezijdig benaderen)
Dienst
Meldkamer
Bevolkingszorg

Brandweer

Politie

GHOR

Actie
Aanname en classificatie
Optreden op aanwijzing
GMK Reguliere inzet.
Indien de situatie
daartoe aanleiding
geeft:

Aanrijden
n.v.t.

Taken
Uitgifte aanrijdscenario

Optreden op aanwijzing GMK
reguliere inzet. Indien de
situatie daartoe aanleiding
geeft:

- 1 x OvD-Bz Borsele
- 1 x OvD-Bz ZeeuwsVlaanderen.

- 1 x OvD-Bz Borsele
- 1 x OvD-Bz ZeeuwsVlaanderen.

Optreden op aanwijzing
GMK Reguliere inzet
- Pers- en publieksvoorlichting
- Verwanteninformatie
- Opvang
- CRIB (slachtofferregistratie)
- Nafase

Westbuis Borsele/ Oostbuis Terneuzen
1x SIV + CAFS(SB) incidentbuis (met ventilatierichting mee, na
hercontact operator)
1x SIV + CAFS(SB) veilige buis tot dwarsverbinding
1x TS + HV wachten bij tunnelingang incidentbuis
1x TS + HV bij dwarsverbinding veilige buis
1x OvD-B Zuid (incidentbuis)
1x OvD-B Noord (CoPI)

- Verzorgen blussing, redding

Inzet:
- 1x OvD-P alarmeren
In de tunnel:
-4 politieambtenaren (2eenheden)
Buiten de tunnel:
- 2x politieambtenaren (1 eenheid)
aan de zuidzijde (Willemskerkeweg)
- 2x politieambtenaren (1 eenheid)
aan de noordzijde(Steendammeweg)
Afzettingen buiten de tunnel:
- 1x WST-weg - H.H.Dowweg
- 1x WST-weg - WST-weg
- 1x WST-weg - Asseburgweg
- 1x WST-weg - WST-weg
Inzet:
2x Amb. veilige buis dwars- 4 ambulances,
verbinding (na vrijgeven
- (2 MMT (Rotterdam,
operator)
Brugge)) op indicatie
2 x ambulance incidentbuis
Methane-gegevens,
opstellen voor buis of opstelniet standaard!
plaats tunneldak. Na vrijge- 1 OvD-G Noord
ven: door OvD-B of via
- 1 OvD-G Zuid
operator toegang in incidentbuis Eventueel tegen
richting in via veilige buis,
altijd na toestemming!
1x OvD-G bij CoPI Tolplein
1x OvD-G bij veilige buis,

- ontruimen
- verzorgen orde in
incidentbuis (na vrijgave)
- afzetten
- verzorgen verkeer beide
zijden tunnel
- verzorgen orde in veilige
buis
- gidsen

en borgen veiligheid omgeving (geen herontsteking);
- geeft z.s.m. incidentbuis
vrij voor andere hulpverleners.

- stabiliseren beknelden
na vrijgave incidentbuis
- medische hulp aan
bevrijde slachtoffers en
afvoer naar Ziekenhuis
- Westbuis WST richting
Terneuzen en België,
Oostbuis WST richting
ADRZ Goes en overig
Nederland.
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Tunnelbeheerder

- Uitvoering “Calamiteitenknopprocedure”
- Uitvoeren procedure
'Evacuatieknop'
Contact met OvD-B met
C2000

dwarsverbinding , bij de
incident buis opstellen voor
buis of bovenop, gelijk de
ambulances.
(2x MMT) locatie gewondennest buiten tunnel, indien
inzet noodzakelijk
Tunnelwacht
Calamiteitencoördinator op
tolplein

- stilzetten verkeer in en
naar incidentbuis;
- 1 rijstrook in onderhoudsbuis vrijhouden
- stilzetten toegang veilige
buis
- vrijgeven dwarsverbindingen
- info/comm. aanwezigen
in tunnel (evt. vluchtopdracht / ontruimen incidentbuis)
- regelen ventilatie
- opschalen tunnelorganisatie
- nadere informatie aan
meldkamer
- evt instellen omleidingsroute bij T > 1,5uur
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Maatregelen maatgevende scenario’s Westerscheldetunnel
Scenario Omschrijving
1
Grotere (bijv. Kop/staart) botsing, enkele (4) beknelde T1/T2 gewonden
en escalatiepotentieel
2
Complexe aanrijding (bijv. vrachtauto/bus), 25 gewonden en 9 deels bekneld en
escalatiepotentieel
3
Aanrijdingen idem 1 en 2, maar nu met brand aan de voorzijde file
4
Aanrijdingen idem 1 t/m 3, maar nu ook met brand achterzijde file
5
Grote ladingbrand in vrachtwagen (bijvoorbeeld stro, autobanden)
6
Vrijkomen brandbare vloeistof (gevaarlijk stoffen transport), directe of geen directe
ontsteking met escalatiepotentieel
7
Idem 6, maar nu met vrijkomen giftige stof en geen ontsteking
8
Idem 3 maar nu bij tegengesteld verkeer
9
Afsluiting of openstelling van de tunnelbuizen

Basisaanpak exploitant
SCENARIO
ACTIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GMK informeren (in twee fasen door operator betreffende incident.
Tunnelwacht wordt door operator naar de incidentbuis gedirigeerd.
Tunnelwacht wordt door operator naar de veilige buis
gedirigeerd.
De calamiteitencoördinator wordt geïnformeerd door
de operator en gaat naar de bedieningsruimte of
CoPI.
De ROT vertegenwoordiger + directievertegenwoordiger worden indien noodzakelijk opgeroepen om naar
het ROT / GBT te komen door de operator (afhankelijk
van GRIP).
Informeren verkeerscentrale Zuid Nederland (RWS)
Informeren weggebruiker middels communicatiemiddelen betreffende stremming.
Instellen vastgestelde omleidingsroute.
? = Optioneel
- = nvt
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Basisaanpak brandweerzorg
Situatie
Scenario 1,2,3 en 4

Basisaanpak bron- en effectbestrijding (brandweer)
- Aanrijden met SIV (Snel interventie Voertuig) en
CAFS(SB) (Schuimblusvoertuig) via incidentbuis (met
verkeer mee)
- Met andere SIV en CAFS(SB) aanrijden via veilige buis
tot dwarsverbinding
- Idem aanrijden door 1 TS en HV veilige buis tot dwarsverbinding
- Snelle verkenning en communicatie
- Ondersteunen zelfredding
- Voorkomen escalatie (ontstekingsbronnen, absorberen)
- Constateren en kunnen waarborgen stabiele situatie
- Vrijgeven tunnel voor komst TS en HV vanaf kop in
incidentbuis
- Vrijgeven tunnel voor inzet onbeschermde hulpverleners
- Bevrijden beknelde personen
- Ondersteuning GHOR bij stabilisatie slachtoffers
- Afvoer slachtoffers naar GHOR

5

Scenario 5

6

Scenario 6 en 7

- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in incidentbuis met verkeer mee
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in veilige buis tot dwarsverbinding
- Blussen brand en beheersen situatie (direct vanaf
voertuig in incidentbuis en handmatige inzet via dwarsverbinding)
- Naar omstandigheden inzet aanvullend materieel
- Vervolgens verkennen, redden etc.
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in incidentbuis met verkeer mee (na contact operator bij ingang voor nadere
veiligheidsinformatie)
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in veilige buis tot dwarsverbinding
- Aanrijden 1 TS en HV in veilige buis tot dwarsverbinding
- Aanrijden 1 TS en HV tot kop incidentbuis
- Snelle verkenning en communicatie
- Ondersteunen zelfredding
- Inzet
. Afdekken vloeistofplas of (bij ontsteking):
. Blussen brand en beheersen situatie (direct vanaf
voertuig in incidentbuis en handmatige inzet via
dwarsverbinding)
- Aanrijden 2 TS'en en HV via incidentbuis (na veiligverklaring)
- Stabiliseren situatie (ontstekingsbronnen) afdichten
lekkage (indien lek en geen brand)

1/
2/
3/
4/
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- Uitvoeren metingen (expl. grenzen)
- Andere hulpverlening (zie andere scenario's)
- Vrijgeven tunnel voor onbeschermde hulpverleners
8

Tegengesteld verkeer
(Alleen van toepassing voor de
WST) en
Brand bij Grotere (bijv.
kop/staart) botsing met enkele (4)
beknellingen/T1/T2 gewonden en
escalatiepotentieel
of
Brand bij Complexe aanrijding
(bijv. vrachtauto/bus), 25 gewonden, deels bekneld en escalatiepotentieel

9

Verkeersvrij maken tunnel door:
Openbare orde problematiek
Technische storing
Brand in technische ruimtes
Externe factoren
Anderszins

Waarnemen en meten
Scenario
1
Grotere (bijv. kop/staart) botsing
met enkele (4) beknellingen/T1/T2
gewonden en escalatiepotentieel
2

Complexe aanrijding (bijv. vrachtauto/ bus), 25 gewonden, deels
bekneld en escalatiepotentieel

- Aanrijden met CAFS(SB) en SIV in incidentbuis met DE
VENTILATIERICHTING mee na contact met operator bij
ingang voor nadere veiligheidsinformatie
- Aanrijden met CAFS(SB) en SIV in veilige buis tot
dwarsverbinding
- Aanrijden door TS en HV naar opstelplaats en in veilige
buis (tot dwarsverbinding)
- Blussen brand en beheersen situatie (direct vanaf
voertuig in incidentbuis en handmatige inzet via dwarsverbinding)
- Constateren voldoende veilige situatie voor beschermde hulpverleners
- Aanrijden en inzet TS en HV vanaf opstelplaats incidentbuis
- Inzet TS en HV via veilige buis via dwarsverbinding
- Voorkomen verdere escalatie.
- Verkennen voertuigen en tunnel in file vanaf incident
met de ventilatie mee i.v.m. mogelijke slachtoffers
- Vrijgeven tunnel voor inzet onbeschermde hulpverleners.
- Bevrijden beknelde personen
- Ondersteuning GHOR bij stabilisatie slachtoffers
- Overdracht slachtoffers naar GHOR
- OVD wordt gealarmeerd en schaalt op naar behoefte
- Evt. opstarten procedure ‘brand kabelkanaal’

Waarnemen en meten (brandweer)
Informeren AGS.

Informeren AGS.

22  58

DEFINITIEF - aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden Incidentbestrijdingsplan wegtunnels v.1.0 – 26 feb 2015, Veiligheidsregio Zeeland

3

Scenario 3,4,5,6,7,8

Incident in de Westbuis:
Alarmeren AGS Noord aanrijden opstelplaats tunneldak
Incident in de Oostbuis:
Alarmeren AGS Zuid aanrijden opstelplaats tunneldak

9

nvt

nvt

Basisaanpak geneeskundige zorg
Situatie
1,2 Indien GEEN vuur, rook, lekkende
vloeistof of twijfel
Scenario's:
- 1: Grotere botsing en geen
brand / brandgevaar
2: Complexe aanrijding en geen
brand / brandgevaar

3
tm
7+
9

8

andere niet-maatgevende scenario's zonder gevaar(-spotentieel)
voor hulpverleners
Indien WEL vuur, rook, lekkende
vloeistof of twijfel
Scenario's:
- 3: Grotere botsing/Complexe
aanrijding en wel brand / brandgevaar (vaststellen door brandweer)
4: Aanrijding met brand achter in
de file(vaststellen door brandweer)
5: Grote ladingbrand
6/7: Vrijkomen brandbare vloeistof
of giftige stof

Basisaanpak taken (GHOR)
Aanrijden met 2x ambulances via veilige buis tot dwarsverbinding. Hulpverlening in incidentbuis na toestemming OvD-Brandweerzorg. 2x ambulances in rijrichting
incidentbuis opstellen buiten buis of op tunneldak.
indien mogelijk!(file) kunnen de ambulances na toestemming OvD-B de incidentbuis rijdend betreden.

Aanrijden ambulances in rijrichting veilige buis tot
aangegeven dwarsverbinding
Aanrijden ambulances incidentbuis tot kop incidentbuis
of opstellen op tunneldak aan die zijde.
(verder rijden na veiligverklaring door OvDBrandweerzorg)

9:andere niet-maatgevende scenario's met mogelijk gevaar(spotentieel) voor hulpverleners (bij
twijfel: laten vaststellen door
brandweer)
Incident met Tegengesteld verkeer Bij GEEN vuur, rook, lekkende vloeistof of twijfel:
Tegengesteld verkeer is alleen van Zie situatie 1, maar incidentbuis alleen inrijden MET DE
toepassing voor de WST.
VENTILATIERICHTING MEE (na contact brandweer over
veiligheid)
Bij WEL vuur, rook, lekkende vloeistof of twijfel:
- Zie situatie 2
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 Het gewondenspreidingsplan gaat in op beoordeling van MKA en de CGV, coördinator gewondenvervoer op MKA.
 Opschaling geneeskundig potentieel (GNK, MMT, ambulancebijstandsplan) ter beoordeling
van OvD-G .
 Inzet GAGS ter beoordeling van OvD-G COPI en OvD-G-veld (scenario`s brand en gevaarlijke
stoffen).
 Inzet PSGHOR ter beoordeling van AC-GZ, na contact met OvD-G.
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Basisaanpak politiezorg

1
t/
m
8

Situatie
Incidentbuis is gesloten of één rijstrook is
afgekruist + snelheidsbeperking.

Basisaanpak taken politie
Benodigde surveillance-eenheden rijden, na
verkregen toestemming GMK, tot achter op het
incident.
In principe is alleen één rijstrook of de incidentbuis gesloten voor het verkeer.
Acties in incidentbuis:
Incident beveiligen
Incident afwerken
Verkeerscirculatieplan uitvoeren
Verkeer opstarten
Actie 1e prioriteit:
- Niet zelfredzamen
Noordzijde:
Afzetten: kruising Steendammeweg – Trenteweg
Kruising N62 -Asseburgweg
Zuidzijde:
Afzetten: Kruising Nieuw Neuzenweg N62 – H.H.Dowweg
Overige surveillance-eenheden rijden, na verkregen toestemming van GMK, zowel aan de
noord- als aan de zuidzijde de beschikbare
tunnelbuis in tot aan de opgegeven dwarsverbinding.
1e eenheid neemt deel aan motorkapoverleg
Overige eenheden:
-Verzamelen vluchters
-Vervoeren vluchters
-Vervoeren ambulante slachtoffers (op aangeven
medisch personeel)
Na verkregen toestemming (door OvDBrandweerzorg/bevelvoerder) betreden incidentbuis:
-Vrije doorgang in incidentbuis creëren voor
hulpdiensten
-Voorkomen van keren en terugrijden
-Voorkomen onrust en paniek
-Personen verwijderen van plaats incident

Incident met tegengesteld verkeer
Betreft alle incidenten

Actie 2e prioriteit:
-Verkeerscirculatieplan(nen) uitvoeren
-Afzetten (tunnelbuizen, verzamelpunten etc.)
Indien er direct sprake is van vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke stoffen bij het
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incident betrokken of twijfel dan handelen als
onder 2.

9

Openbare orde (demonstratie, blokkade,
bommelding, gijzeling, terrorisme (dreiging))
Technische storing
Brand in dienstgebouw, e-kelder, kabelkanaal etc.
Verkeersvrij maken tunnel:
-Bedreiging door incident elders
-Verlenen vrije doorgang op verzoek
-Bedreiging waterkeringsfunctie of water in
de tunnel.

Indien er niet direct sprake is van onveilige
indicatoren dan:
Benodigde surveillance-eenheden rijden, na
verkregen toestemming GMK, via de veilige buis
tot de aangewezen dwarsverbinding.
Door de brandweer wordt eerst een verkenning
gedaan.
Na veilig verklaren door brandweer volgt de
afwikkeling van het incident met een back-up
door de brandweer.
Verkeerscirculatieplan wegtunnels gaat in
werking.
Politie-eenheden gaan de tunnel NIET in.
Bij bedreigende situaties de tunnelingangen en
hun omgeving ontruimen.
CoPI en opstelplaats hulpdiensten op ruime
afstand van de tunnelingangen.
Verkeersbegeleiding politie gaat in:
Specifiek Westerscheldetunnel:
Zuidzijde:
Afzetten afrit H.H.Dowweg (oostelijke rotonde)
richting N62 (tunnelingang)
Afzetten N62 aan de rotonde met de N61.
De N62 geldt (tussen N61 en slagboom tunnelingang) als opstelruimte voor vrachtauto’s die niet
via België kunnen omrijden.
Noordzijde:
Afzetten N62 richting Tolplein thv afrit viaduct
Borsele. Verkeer terugleiden via viaduct.
Tunnelverkeer adviseren via Antwerpen te
rijden.
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Basisaanpak bevolkingszorg
Bij een GRIP incident WST worden de OvD-Bz Zeeuws-Vlaanderen en de OvD-Bz Borsele gealarmeerd. Dit wijkt af van de reguliere procedure GRIP.

1
t/
m
9

Scenario
- 1 x OvD-Bz Borsele
- 1 x OvD-Bz Zeeuws-Vlaanderen.
De OvD-Bevolkingszorg maakt
geen deel uit van de incidentbestrijding in de tunnel, tenzij de
situatie zodanig is dat de aanwezigheid van de OvDBevolkingszorg gewenst is.

Basisaanpak
- Pers- en publieksvoorlichting
- Verwanteninformatie
- Opvang Noordzijde ( opvanglocatie Tolplein Westerscheldetunnel (gebouw))
- Opvang Zuidzijde: Bedieningsgebouw Zuid
- CRIB (slachtofferregistratie)
- Nafase
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Overzichtskaart Westerscheldetunnel - toerit tunnelbuis noord-zijde
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Overzichtskaart Westerscheldetunnel - oprit monsterweg noord-zijde
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Overzichtskaart Westerscheldetunnel - toerit tunnelbuis zuid-zijde
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Overzichtskaart globaal overzicht tunneltracé Westerscheldetunnel

31  58

DEFINITIEF - aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden Incidentbestrijdingsplan wegtunnels v.1.0 – 26 feb 2015, Veiligheidsregio Zeeland

Overzichtskaart plaatsbepaling tracé Westerscheldetunnel
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Overzichtskaart tolplein Westerscheldetunnel Noordzijde

Overzichtskaart tolplein Westerscheldetunnel Zuidzijde
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Opstelplan voertuigen incidentbestrijding Westerscheldetunnel
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Bijlage 7: Incidentbestrijding Sluiskiltunnel
Maatregelen per aanrijdscenario 0,1,2 Sluiskiltunnel
1. Incidentclassificatie: scenario en aanrijdscenario 0, 1 of 2 (let op: geen GRIP!!)
Incidentclassificatie
aanrijdscenario
A
Pech en obstakels
0
B
Onwelwording in stilstaand voertuig
1
C
Incidenten in het verkeer met letsel/ brand
2
D
Brand of letsel in dienstruimte
1
Binnen tunnel (bv. E-kelder – WST)
2
E
Onderhoudswerkzaamheden
2
F
Ordeverstoring
0
G
Verkeersvrij maken tunnel
0
Verkeersvrij maken tunnel: technische storing
0
H
Verkeersstremming
0
Maatregelen aanrijdscenario 0
informeren OVD’s hulpverleningsdiensten over een langdurige stremming

Maatregelen aanrijdscenario 1 Sluiskiltunnel (eenzijdig benaderen)
Dienst
Meldkamer
Bevolkingszorg

Actie
Aanname en classificatie
Optreden op aanwijzing
GMK Reguliere inzet.
Indien de situatie
daartoe aanleiding
geeft:
- 1 x OvD-Bz ZeeuwsVlaanderen.

Brandweer

Aanrijden
n.v.t.

Taken
Uitgifte aanrijdscenario

Optreden op aanwijzing GMK
Reguliere inzet. Indien de
situatie daartoe aanleiding
geeft:

Optreden op aanwijzing
GMK Reguliere inzet
- Pers- en publieksvoorlichting
- Verwanteninformatie
- Opvang
- CRIB (slachtofferregistratie)
- Nafase
- Verzorgen blussing,
redding en borgen veiligheid omgeving (geen
herontsteking);
geeft z.s.m. incidentbuis
vrij voor andere hulpverleners.

- 1 x OvD-Bz ZeeuwsVlaanderen.

1 x SIV (incidentbuis)
1 x CAFS(SB) (incidentbuis
1 x HV (incidentbuis)
1 x TS (wachten bij tunnelingang incidentbuis)
1 OvD-B
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Politie

GHOR

Tunnelbeheerder

Inzet:
- 2 politieambtenaren
aan de oostkant, 2
aan de westkant
- 1 OvD-P waarschuwen
- Optreden op
aanwijzing GMK Reguliere inzet
1 x ambulance
Opschaling en inzet
naar behoefte
Informeren OvD-G
Contact met OvD-B met
C2000

Optreden op aanwijzing GMK

Rijrichting
Opschaling en inzet naar
behoefte
Tunnelwacht

- ontruimen
- verzorgen orde in
incidentbuis (na vrijgave)
- afzetten
- verzorgen verkeer beide
zijden tunnel
- verzorgen orde in veilige
buis
- gidsen
- Behandeling, stabilisatie
en transport in rijrichting
tunnelbuis.
- Deelname MKO
- stilzetten verkeer in en
naar incidentbuis;
- evt instellen omleidingsroute
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Maatregelen aanrijdscenario 2 Sluiskiltunnel (tweezijdig benaderen)
Dienst
Meldkamer
Bevolkingszorg

Actie
Aanname en classificatie
Optreden op aanwijzing
GMK Reguliere inzet.
Indien de situatie
daartoe aanleiding
geeft:
- 1 x OvD-Bz ZeeuwsVlaanderen.

Aanrijden
n.v.t.

Taken
Uitgifte aanrijdscenario

Optreden op aanwijzing GMK
reguliere inzet. Indien de
situatie daartoe aanleiding
geeft:

Optreden op aanwijzing
GMK Reguliere inzet
- Pers- en publieksvoorlichting
- Verwanteninformatie
- Opvang
- CRIB (slachtofferregistratie)
- Nafase
- Verzorgen blussing,
redding en borgen veiligheid omgeving (geen
herontsteking);
- geeft z.s.m. incidentbuis
vrij voor andere hulpverleners.
- ontruimen
- verzorgen orde in
incidentbuis (na vrijgave)
- afzetten
- verzorgen verkeer beide
zijden tunnel
- verzorgen orde in veilige
buis
- gidsen

- 1 x OvD-Bz ZeeuwsVlaanderen.

Brandweer

1x SIV + CAFS(SB) incidentbuis (met ventilatierichting
mee, na hercontact operator)
1x SIV + CAFS(SB) veilige buis tot dwarsverbinding
1x TS + HV wachten bij tunnelingang incidentbuis
1x TS + HV bij dwarsverbinding veilige buis
1x OvD-B Midden- Oost ZVL (incidentbuis)

Politie

Inzet:
- 1x OvD-P
Inzet:
Binnen de tunnel
4 politieambtenaren
(2eenheden)
Buiten de tunnel
- 2x politieambtenaren
aan de oostkant
2x politieambtenaren
aan de westkant
- 1x OvD-P alarmeren
-Afzettingen 2 eenheden, 4 politieambtenaren
Inzet:
- 4 x ambulances,
- (2 x MMT (Rotterdam, Brugge)) op
indicatie Methanegegevens, niet standaard!
- 1 x OvD-G Noord
- 1 x OvD-G Zuid

GHOR

1x N62 –afslag oostburg
1x N62- rotonde richting SKT
1 x N62 – rotonde noordkant
N62
1 x N62 afslag TNZ
1x OvD-P

2x ambulance veilige buis
dwarsverbinding (na vrijgeven operator)
2 x ambulance incidentbuis
opstellen voor buis of opstelplaats tunneldak.
Na vrijgeven: door OvD-B of
via operator toegang in
incidentbuis Eventueel tegen
richting in via veilige buis,

- stabiliseren beknelden
na vrijgave incidentbuis
- medische hulp aan
bevrijde slachtoffers en
afvoer naar Ziekenhuis
- Sluiskiltunnel : Noordbuis en Zuidbuis alle
richtingen.
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Tunnelbeheerder

- Uitvoering “Calamiteitenknopprocedure”
- Uitvoeren procedure
'Evacuatieknop'
- Contact met OvD-B
met C2000

altijd na toestemming!
1x OvD-G bij CoPI
1x OvD-G bij veilige buis,
dwarsverbinding , bij de
incident buis opstellen voor
buis of opstelplaats tunneldak, gelijk de ambulances.
(2x MMT) locatie gewondennest buiten tunnel, indien
inzet noodzakelijk
- Tunnelwacht
- Calamiteitencoördinator

- stilzetten verkeer in en
naar incidentbuis;
- 1 rijstrook in onderhoudsbuis vrijhouden
- stilzetten toegang veilige
buis
- vrijgeven dwarsverbindingen
- info/comm. aanwezigen
in tunnel (evt. vluchtopdracht / ontruimen incidentbuis)
- regelen ventilatie
- opschalen tunnelorganisatie
- nadere informatie aan
meldkamer
- evt instellen omleidingsroute
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Maatregelen maatgevende scenario’s Sluiskiltunnel
Scenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Omschrijving
Grotere (bijv. Kop/staart) botsing, enkele (4) beknelde T1/T2 gewonden
en escalatiepotentieel
Complexe aanrijding (bijv. vrachtauto/bus), 25 gewonden en 9 deels bekneld
en escalatiepotentieel
Aanrijdingen idem 1 en 2, maar nu met brand aan de voorzijde file
Aanrijdingen idem 1 t/m 3, maar nu ook met brand achterzijde file
Grote ladingbrand in vrachtwagen (bijvoorbeeld stro, autobanden)
Vrijkomen brandbare vloeistof (gevaarlijk stoffen transport), directe of geen directe
ontsteking met escalatiepotentieel
Idem 6, maar nu met vrijkomen giftige stof en geen ontsteking
Scenario 8 is niet van toepassing voor de SKT
Afsluiting of openstelling van de tunnelbuizen

Basisaanpak exploitant

ACTIE
GMK informeren (in twee fasen door operator betreffende incident.
Tunnelwacht wordt door operator naar de incidentbuis gedirigeerd.
Tunnelwacht wordt door operator naar de veilige buis
gedirigeerd.
De calamiteitencoördinator wordt geïnformeerd door
de operator en gaat naar de bedieningsruimte of
CoPI.
De ROT vertegenwoordiger + directievertegenwoordiger worden indien noodzakelijk opgeroepen om naar
het ROT / GBT te komen door de operator (afhankelijk
van GRIP).
Informeren verkeerscentrale Zuid Nederland (RWS)
Informeren weggebruiker middels communicatiemiddelen betreffende stremming.
Instellen vastgestelde omleidingsroute.
? = Optioneel
- = nvt

SCENARIO
1
2
3
X
X
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
-

9
X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

?

?

X

X

X

X

?

-

?

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

-

X
X

X

X

X

X

X

X

X

-

X
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Basisaanpak brandweerzorg

1

Scenario
Grotere (bijv. kop/staart) botsing
met enkele (4) beknellingen/T1/T2 gewonden en escalatiepotentieel

2

Complexe aanrijding (bijv. vrachtauto/bus), 25 gewonden, deels
bekneld en escalatiepotentieel

3

Brand bij Grotere (bijv.
kop/staart) botsing met enkele (4)
beknellingen/T1/T2 gewonden en
escalatiepotentieel
of
Brand bij Complexe aanrijding
(bijv. vrachtauto/bus), 25 gewonden, deels bekneld en escalatiepotentieel

Basisaanpak bron- en effectbestrijding (brandweer)
- Aanrijden met SIV (Snel interventie Voertuig) en
CAFS(SB) (Schuimblusvoertuig) via incidentbuis (met
verkeer mee)
- Met andere SIV en CAFS(SB) aanrijden via veilige buis
tot dwarsverbinding
- Idem aanrijden door 2 TS'en en HV veilige buis tot
dwarsverbinding
- Voorkomen escalatie (ontstekingsbronnen, absorberen)
- Constateren en kunnen waarborgen stabiele situatie
- Vrijgeven tunnel voor komst TS'en en HV vanaf kop in
incidentbuis
- Vrijgeven tunnel voor inzet onbeschermde hulpverleners
- Bevrijden beknelde personen
- Ondersteuning GHOR bij stabilisatie slachtoffers
- Afvoer slachtoffers naar GHOR
- Aanrijden met SIV en CAFS(SB) via incidentbuis (met
verkeer mee)
- Met andere SIV en CAFS(SB) aanrijden via veilige buis
tot dwarsverbinding
- Idem aanrijden door 2 TS'en en HV veilige buis tot
dwarsverbinding
- Voorkomen escalatie (ontstekingsbronnen, absorberen)
- Constateren en kunnen waarborgen stabiele situatie
- Vrijgeven tunnel voor komst TS'en en HV vanaf kop in
incidentbuis
- Vrijgeven tunnel voor inzet onbeschermde hulpverleners
- Bevrijden beknelde personen
- Ondersteuning GHOR bij stabilisatie slachtoffers
- Afvoer slachtoffers naar GHOR
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in incidentbuis met verkeer mee
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in veilige buis tot dwarsverbinding
- Aanrijden door TS'en en HV naar kop incidentbuis en in
veilige buis (tot dwarsverbinding)
- Blussen brand en beheersen situatie (direct vanaf
voertuig in incidentbuis en handmatige inzet via dwarsverbinding)
- Constateren voldoende veilige situatie voor bescherm-
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4

Brand bij Grotere (bijv.
kop/staart) botsing met enkele (4)
beknellingen/T1/T2 gewonden en
escalatiepotentieel
of
Brand bij Complexe aanrijding
(bijv. vrachtauto/bus), 25 gewonden, deels bekneld en escalatiepotentieel
En
Brand achterzijde File-

5

Grote ladingbrand in vrachtwagen
(bijv. stro of autobanden)

6

Vrijkomen brandbare vloeistof
(gev. Stoffentransport), directe
ontsteking of geen directe ontste-

de hulpverleners
- Aanrijden en inzet TS'en en HV vanaf kop in incidentbuis
- Inzet TS'en, SIV en HV via veilige buis via dwarsverbinding
- Voorkomen verdere escalatie (ontstekingsbronnen,
absorberen)
- Vrijgeven tunnel voor inzet onbeschermde hulpverleners
- Bevrijden beknelde personen
- Ondersteuning GHOR bij stabilisatie slachtoffers
- Afvoer slachtoffers naar GHOR
- Aanrijden met CAFS(SB) en SIV in incidentbuis met
verkeer mee
- Aanrijden met CAFS(SB) en SIV in veilige buis tot
dwarsverbinding
- Aanrijden door TS'en, en HV naar kop incidentbuis en in
veilige buis (tot dwarsverbinding)
- Blussen brand en beheersen situatie (direct vanaf
voertuig in incidentbuis en handmatige inzet via dwarsverbinding)
- Constateren voldoende veilige situatie voor beschermde hulpverleners
- Aanrijden en inzet TS'en en HV vanaf kop-incidentbuis
- Inzet TS'en, SIV en HV via veilige buis via dwarsverbinding
- Voorkomen verdere escalatie (ontstekingsbronnen,
absorberen)
- Verkennen voertuigen en tunnel in file achter kop
incident i.v.m. mogelijke slachtoffers
- Vrijgeven tunnel voor inzet onbeschermde hulpverleners
- Bevrijden beknelde personen
- Ondersteuning GHOR bij stabilisatie slachtoffers
- Afvoer slachtoffers naar GHOR
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in incidentbuis met verkeer mee
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in veilige buis tot dwarsverbinding
- Blussen brand en beheersen situatie (direct vanaf
voertuig in incidentbuis en handmatige inzet via dwarsverbinding)
- Naar omstandigheden inzet aanvullend materieel
- Vervolgens verkennen, redden etc.
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in incidentbuis met verkeer mee (na contact operator bij ingang voor nadere
veiligheidsinformatie)
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king met escalatiepotentieel

7

Vrijkomen giftige stof, geen
ontsteking

8

Tegengesteld verkeer
en
Brand bij Grotere (bijv.
kop/staart) botsing met enkele (4)
beknellingen/T1/T2 gewonden en
escalatiepotentieel
of
Brand bij Complexe aanrijding
(bijv. vrachtauto/bus), 25 gewonden, deels bekneld en escalatiepotentieel

- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in veilige buis tot dwarsverbinding
- Aanrijden 2 TS'en en HV in veilige buis tot dwarsverbinding
- Aanrijden 2 TS'en en HV tot kop incidentbuis
- Inzet
. Afdekken vloeistofplas of (bij ontsteking):
. Blussen brand en beheersen situatie (direct vanaf
voertuig in incidentbuis en handmatige inzet via
dwarsverbinding)
- Aanrijden 2 TS'en en HV via incidentbuis (na veiligverklaring)
- Stabiliseren situatie (ontstekingsbronnen) afdichten
lekkage (indien lek en geen brand)
- Uitvoeren metingen (expl. grenzen)
- Andere hulpverlening (zie andere scenario's)
- Vrijgeven tunnel voor onbeschermde hulpverleners
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in incidentbuis met verkeer mee (via contact operator bij ingang voor nadere
veiligheidsinformatie)
- Aanrijden met SIV/CAFS(SB) in veilige buis tot dwarsverbinding
- Aanrijden 2 TS'en en HV in veilige buis tot dwarsverbinding
- Aanrijden 2 TS'en en HV tot kop incidentbuis
- Inzet
. Afdekken toxische plas en beheersen situatie (direct
vanaf voertuig in incidentbuis en handmatige inzet
via dwarsverbinding)
- Aanrijden 2 TS'en en HV via incidentbuis (na veiligverklaring)
- Stabiliseren situatie (ontstekingsbronnen) afdichten
lekkage (indien lek en geen brand)
- Uitvoeren metingen (expl. grenzen)
- Andere hulpverlening (zie andere scenario's)
- Vrijgeven tunnel voor onbeschermde hulpverleners
- Aanrijden met CAFS(SB) en SIV in incidentbuis met DE
VENTILATIERICHTING mee na contact met operator bij
ingang voor nadere veiligheidsinformatie
- Aanrijden met CAFS(SB) en SIV in veilige buis tot
dwarsverbinding
- Aanrijden door TS'en, en HV naar kop-incidentbuis
AANZUIGING VENTILATIE ZIJDE en in veilige buis (tot
dwarsverbinding)
- Blussen brand en beheersen situatie (direct vanaf
voertuig in incidentbuis en handmatige inzet via dwarsverbinding)
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9

Verkeersvrij maken tunnel door:
Openbare orde problematiek
Technische storing
Brand in technische ruimtes
Externe factoren
Anderszins

- Constateren voldoende veilige situatie voor beschermde hulpverleners
- Aanrijden en inzet TS'en en HV vanaf kop incidentbuis
- Inzet TS'en en HV via veilige buis via dwarsverbinding
- Voorkomen verdere escalatie (ontstekingsbronnen,
absorberen)
- Verkennen voertuigen en tunnel in file vanaf incident
met de ventilatie mee i.v.m. mogelijke slachtoffers
- Vrijgeven tunnel voor inzet onbeschermde hulpverleners
- Bevrijden beknelde personen
- Ondersteuning GHOR bij stabilisatie slachtoffers
- Afvoer slachtoffers naar GHOR
- OVD wordt gealarmeerd en schaalt op naar behoefte
- Evt. opstarten procedure ‘brand kabelkanaal’

Waarnemen en meten
Scenario
Grotere (bijv. kop/staart) botsing
met enkele (4) beknellingen/T1/T2
gewonden en escalatiepotentieel

Waarnemen en meten (brandweer)
Informeren AGS.

2

Complexe aanrijding (bijv. vrachtauto/ bus), 25 gewonden, deels
bekneld en escalatiepotentieel

Informeren AGS.

3

Scenario 3,4,5,6,7,8

Incident in de Westbuis:
Alarmeren AGS Noord aanrijden opstelplaats tunneldak
Incident in de Oostbuis:
Alarmeren AGS Zuid aanrijden opstelplaats tunneldak

9

nvt

nvt

1
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Basisaanpak geneeskundige zorg
Situatie
1,2 Indien GEEN vuur, rook, lekkende
vloeistof of twijfel
Scenario's:
- 1: Grotere botsing en geen
brand / brandgevaar
2: Complexe aanrijding en geen
brand / brandgevaar

3
tm
7+
9

8

andere niet-maatgevende scenario's zonder gevaar(-spotentieel)
voor hulpverleners
Indien WEL vuur, rook, lekkende
vloeistof of twijfel
Scenario's:
- 3: Grotere botsing/Complexe
aanrijding en wel brand / brandgevaar (vaststellen door brandweer)
4: Aanrijding met brand achter in
de file(vaststellen door brandweer)
5: Grote ladingbrand
6/7: Vrijkomen brandbare vloeistof
of giftige stof
9:andere niet-maatgevende scenario's met mogelijk gevaar(spotentieel) voor hulpverleners (bij
twijfel: laten vaststellen door
brandweer)
Incident met Tegengesteld verkeer

Basisaanpak taken (GHOR)
Aanrijden met 2 ambulances via veilige buis tot dwarsverbinding. Hulpverlening in incidentbuis na toestemming OvD-B. 2 ambulances in rijrichting incidentbuis
opstellen buiten buis of op tunneldak. indien mogelijk!(file) kunnen de ambulances na toestemming OvD-B
de incidentbuis rijdend betreden. Primair via veilige buis.

Aanrijden ambulances in rijrichting veilige buis tot
aangegeven dwarsverbinding
Aanrijden ambulances incidentbuis tot kop incidentbuis
of opstellen op tunneldak aan die zijde.
(verder rijden na veiligverklaring door brandweer)

Bij GEEN vuur, rook, lekkende vloeistof of twijfel:
Zie situatie 1, maar incidentbuis alleen inrijden MET DE
VENTILATIERICHTING MEE (na contact brandweer over
veiligheid)
Bij WEL vuur, rook, lekkende vloeistof of twijfel:
- Zie situatie 2

 Het gewondenspreidingsplan gaat in op beoordeling van MKA en de CGV, coördinator gewondenvervoer op MKA.
 Opschaling geneeskundig potentieel (GNK, MMT, ambulancebijstandsplan) ter beoordeling
van OvD-G .
 Inzet GAGS ter beoordeling van OvD-G COPI en OvD-G-veld.( scenario`s brand en gevaarlijke
stoffen)
 Inzet PSGHOR ter beoordeling van ACGZ, na contact met OvD-G.
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Basisaanpak politiezorg

1
t/
m
8

Situatie
Incidentbuis is gesloten of één rijstrook is
afgekruist + snelheidsbeperking.

Brandweer wordt ingezet.
Er is sprake van vuur, rook, lekkende
vloeistoffen, gevaarlijke stoffen bij het
incident of twijfel.
Tunnelbuizen zijn beide dicht voor het
verkeer.

Basisaanpak taken politie
Benodigde surveillance-eenheden rijden, na
verkregen toestemming GMK, tot achter op het
incident.
In principe is alleen één rijstrook of de incidentbuis gesloten voor het verkeer.
Acties in incidentbuis:
Incident beveiligen
Incident afwerken
Verkeerscirculatieplan uitvoeren
Verkeer opstarten
Actie 1e prioriteit:
- Niet zelfredzamen
Specifiek Sluiskiltunnel:
Oostzijde: Koegorstraat
Westzijde: Langeweg/Bonteweg/Putweg
Overige surveillance-eenheden rijden, na verkregen toestemming van GMK, zowel aan de
noord- als aan de zuidzijde de beschikbare
tunnelbuis in tot aan de opgegeven dwarsverbinding.
1e eenheid neemt deel aan motorkapoverleg
Overige eenheden:
-Verzamelen vluchters
-Vervoeren vluchters
-Vervoeren ambulante slachtoffers (op aangeven
medisch personeel)
Na verkregen toestemming (door OvDBrandweerzorg/bevelvoerder) betreden incidentbuis:
-Vrije doorgang in incidentbuis creëren voor
hulpdiensten
-Voorkomen van keren en terugrijden
-Voorkomen onrust en paniek
-Personen verwijderen van plaats incident

Incident met tegengesteld verkeer
Betreft alle incidenten

Actie 2e prioriteit:
-Verkeerscirculatieplan(nen) uitvoeren
-Afzetten (tunnelbuizen, verzamelpunten etc.)
Indien er direct sprake is van vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke stoffen bij het
incident betrokken of twijfel dan handelen als
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onder 2.

9

Openbare orde (demonstratie, blokkade,
bommelding, gijzeling, terrorisme (dreiging))
Technische storing
Brand in dienstgebouw, e-kelder, kabelkanaal etc.
Verkeersvrij maken tunnel:
-Bedreiging door incident elders
-Verlenen vrije doorgang op verzoek
-Bedreiging waterkeringsfunctie of water in
de tunnel.

Indien er niet direct sprake is van onveilige
indicatoren dan:
Benodigde surveillance-eenheden rijden, na
verkregen toestemming GMK, via de veilige buis
tot de aangewezen dwarsverbinding.
Door de brandweer wordt eerst een verkenning
gedaan.
Na veilig verklaren door brandweer volgt de
afwikkeling van het incident met een back-up
door de brandweer.
Verkeerscirculatieplan wegtunnels gaat in
werking.
Politie-eenheden gaan de tunnel NIET in.
Bij bedreigende situaties de tunnelingangen en
hun omgeving ontruimen.
CoPI en opstelplaats hulpdiensten op ruime
afstand van de tunnelingangen.
Verkeersbegeleiding politie gaat in:
Specifiek Sluiskiltunnel:
Noordzijde
Afzetting: N62 – Tractaatweg
Westzijde:
Afzetting:Hoek – N62
Tunnelverkeer adviseren via Antwerpen te
rijden.

Basisaanpak bevolkingszorg
Bij een GRIP incident SKT wordt alleen de OvD-Bz Zeeuws-Vlaanderen gealarmeerd.

1
t/
m
9

Scenario
- 1 x OvD-Bz Zeeuws-Vlaanderen.
De OvD-Bevolkingszorg maakt
geen deel uit van de incidentbestrijding in de tunnel, tenzij de
situatie zodanig is dat de aanwezigheid van de OvDBevolkingszorg gewenst is.

Basisaanpak bron- en effectbestrijding (brandweer)
- Pers- en publieksvoorlichting
- Verwanteninformatie
- Opvang ( 1e opvanglocatie Gemeente Terneuzen,
Koegorsstraat)
- CRIB (slachtoffer registratie)
- Nafase
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Overzichtskaart globaal overzicht tunneltracé Sluiskiltunnel
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Overzichtskaart aanrijdroutes hulpdiensten Sluiskiltunnel

DEFINITIEF - aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden Incidentbestrijdingsplan wegtunnels v.1.0 – 26 feb 2015, Veiligheidsregio Zeeland

50  58

Overzichtskaart aanrijdroute Sluiskiltunnel Oostzijde
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Overzichtskaart aanrijdroute Sluiskiltunnel Westzijde
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Opstelplan voertuigen incidentbestrijding Sluiskiltunnel
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Bijlage 8: Inzetmethode brandbestrijding wegtunnels Zeeland
Onderwerp:

Inzetmethode brandbestrijding wegtunnels Zeeland

Toepassing:

Westerscheldetunnel
Sluiskiltunnel (vanaf mei 2015)

Doelgroep:

Blusgroepen 1e uitruk naar incident in tunnel.
Officier van dienst.

Inleiding:

Bij de revisie van het Incidentbestrijdingsplan Westerscheldetunnel en het
opstellen van het nieuwe Incidentbestrijdingsplan voor de Sluiskiltunnel is naar
voren gekomen dat de brandweer op dit moment niet beschikt over een
recente inzetmethode voor brandbestrijding bij incidenten zoals beschreven in
de scenario analyses 3 / 4.

Omschrijving scenario 3 / 4

Na een ongeval met mechanische schade of een pechgeval ontstaat er een file
(+/- 60 voertuigen) in de tunnel tussen 2 dwarsverbindingen.
 Achteropkomende vrachtwagen ziet de file te laat en veroorzaakt een
aanrijding.
 Als gevolg hiervan ontstaat brand achter in de file.
 Personen van de voertuigen in de file, benedenwinds, worden bedreigd door de rookontwikkeling en hitte.

Alarmering:

Basis alarmering Brandweer = 2 zijdig:
SIV – CAFS – TS – HV1 – OVD-B

Aanrijden:

Aanrijroutes, zie bereikbaarheidskaarten.

Inzetmethode Incidentbuis

SIV, CAFS en OVD rijden zover als mogelijk met de rijrichting de incidentbuis in
en plaatsen voertuigen op een veilig afstand van het incident.
Bevelvoerder SIV + 1manschap;
 Starten met snelle verkenning (3-Dscan mbv warmtebeeldkamera),


Stimuleren zelfredding,



Markeren nooduitgang ( mbv powerflares),



Communiceren de bevindingen direct naar OVD.

Overig manschappen SIV en Cafs bereiden inzet brandbestrijding voor en
wachten op nadere opdrachten OVD-B.
TS en HV1 rijden aan naar tunnelingang en wachten op inzetopdracht van
OVD-B
Inzetmethode Veilige buis

SIV en TS rijden aan tot: Oostbuis X -2 (incident in Westbuis)
Westbuis X +2 (incident in Oostbuis)
X = opgegeven veilige dwarsverbinding
Bevelvoerder SIV + 1manschap;
 Starten met snelle verkenning (3-Dscan mbv warmtebeeldkamera),
benedenwinds in de incidentbuis, “let op eigen veiligheid”.


Stimuleren zelfredding,



Markeren nooduitgang ( mbv groen powerflare),
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Communiceren de bevindingen direct naar OVD.

TS kan, na overleg met OVD, ingezet worden voor redding personen benedene
winds. Overige manschappen SIV zorgen voor 1 opvang van personen in de
veilige buis. Cafs en HV1 rijden aan naar de opgegeven bovenwindse dwarsverbinding (X) in de veilige buis. Na overleg met OVD-B incidentbuis wordt inzet
uitgevoerd.
Inzetmethode overig diensten

Politie, ambulance en Tunnelwacht rijden veilige buis in.

Incidentbuis

Inrijden is alleen toegestaan na toestemming van OVD-B, men rijd de incidentbuis in, met de rijrichting mee, inrijden tot opgegeven opstelplaats.

Inzetmethode overig diensten

Politie, ambulance en Tunnelwacht rijden, met de rijrichting, de veilige buis in
tot opstelplaats, zie bereikbaarheidskaart. In bijzondere situaties kan na
overleg met OVD brandweer besloten worden om in tegengestelde richting de
veilige buis in te rijden naar een opgegeven opstelplaats.

Veilige buis

Motorkap overleg in Veilige buis

OVD-B overlegt in het motorkap overleg met overige diensten over de voortgang van de hulpverlening en stemt de te nemen acties af.
Indien de situatie zodanig is dat er opgeschaald moet worden, Grip 1/2 , zal de
OVD-B dit doorgeven aan GMK. GMK Zeeland alarmeert betreffende diensten
en functionarissen

Mono opschaling hulpverlening

Hulpdiensten zijn zelf verantwoordelijk voor mono opschaling eenheden.

Communicatie hulpdiensten

In de tunnel bevindt zich een SCL C 2000 installatie.
De hulpdiensten communiceren als volgt:
GMK Zeeland:
Brandweer:
Ambulance:

Nog uitwerken met technisch beheer VRZ

Politie:
Tunnel organisatie:
CoPI Westerscheldetunnel

Locatie: Dienstgebouw WST tolplein, Copi ruimte

CoPI Sluiskiltunnel

Incident in de Noordbuis: Copi locatie “wrakkenplaats calamiteiten weg
Oost” bereikbaar via Koegorsstraat
Incident in de Zuidbuis: Copi locatie “wrakkenplaats calamiteitenweg
West” bereikbaar via Putweg

Afschaling incident bestrijding

OVD-B overlegt met overige diensten of hulpverlening afgeschaald kan worden.

Vrijgave tunnel

OVD-B overlegt met tunnel organisatie het moment van vrijgave van de tunnel
voor berging, controle en ingebruikname voor wegverkeer en geeft dit door
aan GMK Zeeland

Nazorg intern VRZ

Conform VRZ procedure nazorg.

Evaluatie incident

Intern: conform VRZ procedure zal het incident intern geëvalueerd worden bij
GRIP 1 of hoger.
Extern: Met tunnelbeheerder en overig betrokken diensten wordt evaluatie
binnen 10 dagen uitgevoerd.

Note:

Aanrijden hulpdiensten in de tunnel;
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altijd met aangepaste snelheid met de rijrichting mee,



na inrijden in de tunnelbuis de sirene uitschakelen,



op de opstelplaats de blauwe zwaailampen uitschakelen.

Let op:
Personen uit de incidentbuis kunnen via de dwarsverbindingen in de veilige
buis op de rijbaan lopen.
Evacuatie personen en gewonden vindt altijd plaats in de rijrichting.
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Bijlage 9: verbindingskanalen C2000 generiek wegtunnels
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