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 Samenvatting 

De verantwoording van het groepsrisico is een belangrijk onderdeel van de 

Nederlandse regelgeving inzake de externe veiligheid. Deze verantwoording moet 

worden ingevuld door het bevoegd gezag. Daarbij adviseert de veiligheidsregio het 

bevoegd gezag over de mogelijkheden van de rampenbestrijding en de 

zelfredzaamheid van personen. Uit onderzoek is gebleken dat de maatregelen die 

de veiligheidsregio adviseert om de zelfredzaamheid van personen te bevorderen 

vaak niet worden opgevolgd door het bevoegd gezag. Eén van de redenen daarvan 

is dat een instrument ontbreekt, waarmee de veiligheidswinst van deze 

zogenaamde ‘zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen’ kan worden 

gekwantificeerd. 

 

Met als doel een instrument te ontwikkelen om voornoemd knelpunt op te lossen, is 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 2010 in overleg met het toenmalige 

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een 

gefaseerd traject gestart. Eind 2011 is fase 1 door TNO afgerond. Dit heeft een set 

van modellen opgeleverd waarmee voor verschillende externe-veiligheidsscenario’s 

de ernst van subletaal letsel kwantitatief kan worden bepaald. Het gaat hierbij om 

ongevalsscenario’s waarin sprake is van brand, een explosie of een toxische wolk. 

 

Voorliggend rapport betreft fase 2 van het traject, waarin – voortbordurend op de 

letselmodellen – beoogd is te komen tot rekenmodellen waarmee de verwachte 

veiligheidswinst van een zelfredzaamheidsbevorderende maatregel in een externe-

veiligheidsscenario kan worden bepaald. Deze winst wordt uitgedrukt in een 

reductie van de letselernst ten opzichte van hetzelfde scenario waarin deze 

maatregel niet is getroffen.  

De resultaten zijn gebaseerd op de beschikbare gegevens in de (internationale) 

wetenschappelijke literatuur. Er is geen experimenteel onderzoek verricht. 

 

Gegeven de mathematische vorm van de letselmodellen zoals ontwikkeld in fase 1, 

kan het positieve effect van elke zelfredzaamheidsbevorderende maatregel in deze 

letselmodellen functioneel worden gesimuleerd. De simulatie houdt in dat gerekend 

wordt met een kortere blootstellingstijd of een lagere intensiteit van een fysisch 

effect waaraan een persoon wordt blootgesteld (of een combinatie van beide) ten 

opzichte van de situatie waarbij de betreffende maatregel niet is getroffen. Het 

berekende verschil tussen deze twee situaties is dan de veiligheidswinst van de 

maatregel, uitgedrukt in een verschil in letselernst. 

Met dit inzicht kan de vraag ‘wat is de kwantitatieve veiligheidswinst van een 

bepaalde zelfredzaamheidsbevorderende maatregel in termen van letselreductie?’ 

dus ook worden geformuleerd als: ‘hoeveel korter wordt de blootstellingstijd en/of 

hoeveel lager wordt de intensiteit van een fysisch effect voor een individu wanneer 

de betreffende maatregel wordt getroffen?’ In voorliggend rapport is het antwoord 

op deze vraag gezocht voor de volgende zeven maatregelen: 

 

 Ontvluchtingsbegeleiding: bijvoorbeeld BHV; 

 Alarmeringsmaatregelen: bijvoorbeeld sirenes en risicocommunicatie 

vóóraf; 

 Beschermingsmaatregelen: 
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 - Ventilatiereductie, zoals centrale afsluiting van de ventilatie in 

gebouwen 

- Bescherming tegen warmtestraling, zoals een keerwand of 

hittebestendige gevels 

 Kwetsbare groepen binnen een gebouw zo ver mogelijk van de risicobron 

plaatsen; 

 Meerdere vluchtwegen; 

 Wijziging van de indeling van een gebouw; 

 Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen. 

 

Deze maatregelen zijn geselecteerd na een behoefte-consultatie van een groep 

ervaringsdeskundigen uit het veld. Hiertoe is gebruik gemaakt van een beproefde 

interactieve methode (Group Decision Room, kortweg GDR). 

 

De begeleidingscommissie van het project heeft de onderzoekers verzocht het 

effect van bedrijfshulpverlening (BHV) op de zelfredzaamheid uitdrukkelijk te 

beschouwen. Op grond van literatuuronderzoek wordt een ontruimingsmodel 

voorgesteld waarin de meest ter zake doende variabelen zijn opgenomen om het 

effect van BHV op de verkorting van de voorbereidings- en ontruimingstijd bij 

externe-veiligheidsscenario’s te kunnen berekenen. Omdat de effectiviteit van BHV 

multivariabel is en sterk situatie-afhankelijk, is het echter onvermijdelijk dat de 

gebruiker van het voorgestelde ontruimingsmodel zelf een inschatting dient te 

maken van de waarde van bepaalde variabelen. Daar waar de literatuurgegevens 

het toestaan, zijn wel indicatieve kwantitatieve waarden gegeven. 

 

De maatregel ‘Beschermingsmaatregelen’ is feitelijk een groep van maatregelen 

van technische of bouwkundige aard, welke primair zijn gericht op het afschermen 

van een individu voor een fysisch effect. Op grond van literatuurstudie worden voor 

twee concrete maatregelen modellen aangereikt waarmee veiligheidswinst in 

termen van een reductie in letselernst kan worden berekend: 

 

 Ventilatiereductie om personen in een gebouw beter te beschermen tegen 

het binnendringen van een toxische wolk; 

 Hittebestendige gevels om personen in een gebouw beter te beschermen 

tegen warmtestraling. 

 

Conclusies 

Met de afronding van onderhavig onderzoek is  de onduidelijkheid over 

veiligheidswinst niet helemaal weggenomen. Wel biedt het onderzoek kennis om –

meer verantwoord dan voorheen – inschattingen te maken van de veiligheidswinst 

van maatregelen. Hierbij blijft de rol voor de adviseur groot: deze moet verstandige 

aannames doen, inschattingen maken, variabelen invoeren etc.  

 

In dit project is gebruik gemaakt van ‘best available knowledge’ of gangbare 

aannames in de vorm van kwantitatieve indicaties afkomstig uit (wetenschappelijke) 

literatuur en expert opinions. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat deze kennis 

of aannames buiten discussie staan. 

 

De effectiviteit van specifieke maatregelen heeft niet een vaste waarde net zoals 

dat de beste zelfredzame strategie niet in iedere situatie hetzelfde is. Het hangt af 

van de aard, duur en intensiteit van relevante scenario’s die door een risicobron 

kunnen optreden.  
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 Wellicht dat op langere termijn voor een aantal maatregelen alsnog ‘standaard 

effecten’ of vuistregels zijn af te leiden door het veelvuldig toepassen van de 

modellen uit onderhavig onderzoek of door nieuwe inzichten uit experimenten, 

praktijkgegevens of literatuur.  

 

Zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen, die primair zijn gericht op een 

gedragsverandering bij mensen (zoals een BHV-organisatie of risicocommunicatie 

vóóraf), zijn relatief lastig te kwantificeren ten opzichte van technische maatregelen. 

Dit komt mede doordat het gedrag van mensen bij dreigend gevaar zeer divers is 

en ook sterk afhankelijk van de context waarbinnen het gevaar zich afspeelt.  

 

Risicocommunicatie vóóraf kan verdisconteerd worden aan de hand van een 

aangepaste pre-movementtijd en de gekozen zelfredzame strategie. Dit kan 

gekwantificeerd worden door het uitzetten van enquêtes met kennisvragen (voor en 

na afloop van risicocommunicatie) en aan de hand van aanvullend experimenteel 

onderzoek. Er is vrijwel geen gevalideerd experimenteel onderzoek naar het effect 

van BHV op de ontruimingstijd. Wel zijn er verschillende literatuurgegevens over 

het effect van BHV op de pre-movementtijd, hoewel ook hier de hoeveelheid 

gegevens in de literatuur onverwacht klein is voor een maatregel die frequent wordt 

genomen. Er zijn enkele richtinggevende (kwantitatieve) indicaties gegeven voor de 

tijdwinst die kan worden bereikt door bepaalde manieren van detecteren of 

alarmeren.  

 

Maatregelen die primair zijn gericht op het afschermen van mensen (zoals 

ventilatiereductie of bouwkundige voorzieningen) lenen zich beter voor het 

kwantificeren van de veiligheidswinst. Hun werking is namelijk minder afhankelijk 

van het (complexe) gedrag van mensen. 

 

Aanbevolen wordt nader experimenteel onderzoek te doen naar het meetbare 

effect van maatregelen die beogen het zelfredzame gedrag van mensen te 

bevorderen, i.c. het voorhanden hebben van een BHV-organisatie en 

risicocommunicatie vóóraf. Deze maatregelen worden frequent geadviseerd door 

de veiligheidsregio’s aan het bevoegd gezag, maar in de wetenschappelijke 

literatuur zijn nauwelijks ‘harde’ gegevens beschikbaar over de effectiviteit.
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 Summary 

Storage and transport of hazardous materials impose risks to surrounding 
population and structures, both in the urban environment as at (petro-) chemical 
facilities. Justificaton of the societal risk is an important part of the Dutch regulatory 
requirements regarding external safety. The authorities are responsible for the 
justification of the societal risk. The Safety Regions advise the authorities on the 
possibilities of crisis management and on safety measures for self-rescue of people. 
Research has shown that authorities frequently do not follow up on the advises of 
the Safety Region. One of the reasons is that there is no instrument for the 
quantification of the gains of self-rescue enhancing measures. 
 
With the purpose of developing an instrument to resolve the above mentioned 
problem, the Ministry of Security and Justice, in coordination with the former 
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, has started - in 2010 - a 
project that is executed in phases. Phase 1 was completed by TNO by the end of 
2011 and resulted in a set of models allowing the quantification of the severity of 
sublethal injuries for various risk scenarios relevant for external safety. This 
concerns accident scenarios involving a fire, explosion or toxic cloud. 
 
This present report is related to phase 2 of the project, in which – using the 
sublethal injury models from phase 1 – we aim to develop calculation models 
allowing the determination of the expected gain in safety due to self-rescue 
enhancing measures.This gain is expressed as a reduction of injuries (numbers 
and/or severity) compared to the same scenario in which those measures were not 
taken. The results are based on available data in the (international) sceintific 
literature. No experimental research was performed in this phase. 
 
Given the mathematical formulas of the injury models as developed in phase 1, the 
positive effect of every self-rescue enhancing measure can be simulated. Such a 
simulation accounts for the safety measure by applying a shorter exposure time 
and/ or a lower intensity of a physical phenomenon to which a person is exposed. 
Subsequently a comparison is made between the situations with and without safety 
measure. The calculated difference between those two situations is the safety gain 
of the measure, expressed as reduction in number and severity of injuries. With this 
in mind, the question “what is the quantitative safety gain of a specific measure that 
enhances self-rescue capabilites” can also be formulated as: 
“how much shorter does the exposure time become and/or how much lower does 
the exposure intensity of a physical effect become for a person when this safety 
measure is taken?”. In this report, the answer to this question has been investigated 
for the following seven safety measures: 
 

 escape guidance, for example by personnel trained for emergency intervention  

 alarm measures, e.g. sirens combined with risk communication for 

preparedness 

 protection measures: 

 ventilation reduction, for example a shutdown of ventilation in an entire 

building 

 protection against heat radiation, such as heat resistant façades or spill 

bunds for flammable liquids 

 placement of vulnerable groups of people within a building as far away as 

possible from a risk source  

 multiple escape routes 

 modification of the layout of a building 

 avoiding building functions with populations with reduced mobility 
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These measures were selected after a consultation on the priorities of experts with 
experience in the field. For this consultation, use was made of a well-proven 
interactive method (Group Decision Room; GDR). 
 
The advicing committee of the project has specifically requested the researchers to 
take the effect of emergency trained personnel on self-rescue into account. Based 
on literature research, a building escape model is proposed including the most 
relevant parameters for the calculation of the effect of emergency trained personnel 
on the reduction of preparation and escape time in external safety scenarios. The 
effectiveness of emergency trained personnel depends on many parameters and is 
strongly situation dependent. Therefore  it is unavoidable that the user of the 
proposed building escape model must make some estimations of the value of some 
of those parameters. Where relevant literature values are available, those are 
provided as indicative values. 
 
The measure “protection” is in fact a measure of technical or constructional nature, 
which is primarily aimed at shielding individuals from physical effects. Based on 
literature research we provide two concrete measures with which safety gains in 
terms of reductions of injuries and injury severities can be calculated: 
 

 ventilation reduction, to protect persons against the penetration of toxic gases 

 heat resistant façades or spill bunds for flammable liquids to protect individuals 

inside a building against heat radiation 
 
Conclusions 
With the completion of this research project, not all uncertainties about safety gains 
are eliminated. Nevertheless, the project has provided knowledge – with better 
justification than before – to make estimations of the safety gain of measures. 
The role of the advisor remains important: he must make sensible assumptions 
about scenarios, estimate parameter values etcetera. 
 
In this project, use has been made of ‘best available knowledge’ of prevailing 
assumptions in the form of quantitative indications derived from (scientific) literature 
and expert opinions. This does not necessarily mean that this knowledge or these 
assumptions are beyond discussion. 
 
The effectiveness of specific measures does not have a fixed value, just as the best 
self-rescue strategy may not be the same in every situation. It depends on the 
nature, duration and intensity of effects that may occur in relevant scenarios. 
 
Numerous application of the models presented here or new insights resulting from 
experiments, field data or literature might lead to rules of thumb for the effectivity of 
measures.  
 
Self-rescue enhancing measures that are primarily aimed at changing the behaviour 
of people (like an organisation with emergency trained personnel or risk 
communication for preparedness), are relatively difficult to quantify compared to 
technical measures. This is due to the fact that actions of people are very diverse 
and also very dependent on the context of the hazard. 
 
Risk communication for preparedness can be accounted for by modifying the pre-
movement time and the chosen self-rescue strategy. This can be quantified by 
organizing surveys with questionnaires (before and after risk communication) and 
by additional experimental research. There has hardly been any validated 
experimental research into the effects of emergency trained personnel on 
evacuation times. However, there are various sources in the literature that have 
information about the effect of emergency trained personnel on pre-movement 
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 times, although also in this case the availability of information is unexpectedly small 
for a measure that is taken frequently. Some (quantitative) indications are given for 
the time gain that can be made by certain methods of detection or alarm. 
 
Measures that are primarily aimed at shielding people from exposure (like 
ventilation reduction or constructional modifications) are better suited for 
quantification of safety gains. Their effectiveness is less dependent on the 
(complex) behaviour of people. 
 
It is recommeded to perform additional research into the quantifiable effect of 
measures improving self-rescue behaviour of people, i.e. the existence of an 
organisation for emergency trained personnel and preparedness related risk 
communication. These measures are frequently advised to the authorities by the 
Safety Regions, but in the scientific literature there is little ‘hard’ evidence available 
about their effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

TNO-rapport | TNO 2013 R11365  9 / 78  

 Inhoudsopgave 

Samenvatting ........................................................................................................... 3 

1 Inleiding .................................................................................................................. 11 
1.1 Aanleiding ................................................................................................................ 11 
1.2 Doelstelling .............................................................................................................. 12 
1.3 Aanpak, scope en afbakening ................................................................................. 12 
1.4 Werkwijze ................................................................................................................ 13 
1.5 Voorbeeldscenario’s ................................................................................................ 16 
1.6 Leeswijzer ................................................................................................................ 18 

2 Maatregelmodellering: concept en begrippenkader .......................................... 19 
2.1 Het concept: de letselmodellen als basis voor maatregelmodellen ........................ 19 
2.2 Zelfredzaam gedrag: voorwaarden en strategieën tot zelfredding .......................... 21 
2.3 Intensiteit ................................................................................................................. 26 

3 Letselmodellering per EV-scenario ..................................................................... 27 
3.1 Inleiding ................................................................................................................... 27 
3.2 EV-scenario’s ........................................................................................................... 27 
3.3 Beschrijving letselmodellen per scenario ................................................................ 27 
3.4 Conclusies ............................................................................................................... 36 

4 Kwantificeren van maatregelen ter verkorting van de voorbereidingsfase .... 37 
4.1 Introductie ................................................................................................................ 37 
4.2 Verkorten detectietijd ............................................................................................... 38 
4.3 Verkorten alarmeringstijd ......................................................................................... 39 
4.4 Verkorten pre-movementtijd .................................................................................... 41 
4.5 Ontvluchtingsbegeleiding (bijvoorbeeld BHV) ......................................................... 42 
4.6 Maatregelen: risicocommunicatie en sirenes .......................................................... 46 
4.7 Conclusies ............................................................................................................... 47 

5 Kwantificeren van maatregelen ter bevordering van de handelingsstrategie 

‘ontruimen’ ............................................................................................................. 49 
5.1 Introductie ................................................................................................................ 49 
5.2 Ontruimingsmodellen: belangrijkste kenmerken in relatie tot zelfredzaamheids-

maatregelen ............................................................................................................. 49 
5.3 Voorgestelde model om ontruimingstijd te berekenen ............................................ 53 
5.4 Relaties tussen maatregelen en invoerparameters ontruimingsmodel ................... 55 
5.5 Beschikbare data voor toekomstige toepassing van de ontruimingsmodellen ....... 57 
5.6 Conclusies ............................................................................................................... 58 

6 Kwantificeren van beschermingsmaatregelen ................................................... 61 
6.1 Inleiding ................................................................................................................... 61 
6.2 Ventilatiereductie ..................................................................................................... 61 
6.3 Bescherming tegen warmtestraling ......................................................................... 63 
6.4 Bescherming tegen plasbrand: keerwand ............................................................... 68 
6.5 Reflectie: bescherming door schuilen bij wolkbrand en gaswolkexplosie ............... 68 
6.6 Conclusies ............................................................................................................... 69 

7 Conclusies en aanbevelingen .............................................................................. 71 



 

 

10 / 78  TNO-rapport | TNO 2013 R11365 

 7.1 Conclusies ............................................................................................................... 71 
7.2 Aanbevelingen ......................................................................................................... 72 

8 Referenties ............................................................................................................. 73 

9 Definities ................................................................................................................. 77 

10 Ondertekening ....................................................................................................... 79 

Bijlage 1: Selectie van maatregelen ....................................................................................... 1 

Bijlage 2: Tabel maatregelen vs. scenario’s ......................................................................... 1 
 

Bijlage(n) 

Bijlage 3: Maatregelen vs. functionele parameters 
A 
Bijlage 4: Effect van BHV 
Bijlage 5: Beschikbare data 
Bijlage 6: Nadere omschrijving van de kenmerken van ontruimingsmodellen (uit 

[Kuligowski 2009]) 
Bijlage 7: Samenstelling begeleidingscommissie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

TNO-rapport | TNO 2013 R11365  11 / 78  

 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het toepassen van gevaarlijke stoffen is in onze moderne maatschappij 

onvermijdelijk. Gezien de snelheid waarmee ongevallen met gevaarlijke stoffen zich 

kunnen ontwikkelen, zijn bedreigde mensen in eerste instantie vooral op zichzelf en 

op elkaar aangewezen. Er gaat nu eenmaal enige tijd overheen voordat de 

gealarmeerde hulpdiensten ter plaatse zijn om het ongeval te bestrijden. Niet alleen 

de aard en het verloop van het ongeval is dus bepalend voor het aantal potentiële 

slachtoffers, maar ook de mate van zelfredzaamheid.  

 

Om ervoor te zorgen dat de daarmee gepaard gaande risico’s acceptabel zijn, 

wordt in Nederland het externe-veiligheidsbeleid (EV-beleid) gehanteerd. Dit beleid 

rust op twee risicomaten: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Voor het 

plaatsgebonden risico is een wettelijke grenswaarde gedefinieerd, welke niet mag 

worden overschreden. Het groepsrisico kent een zogenaamde oriëntatiewaarde, 

gekoppeld aan een discretionaire bevoegdheid voor het verantwoordelijke 

bestuursorgaan (‘het bevoegd gezag’). Dat betekent dat dit bestuur een afweging 

dient te maken in hoeverre de hoogte van het groepsrisico, veroorzaakt door de 

activiteit in relatie tot de omgeving, toelaatbaar is.  

 

De EV-regelgeving schrijft de aspecten voor die bij de verantwoording van het 

groepsrisico aan bod dienen te komen. Het gaat dan onder andere om de afweging 

van alternatieven, de mogelijkheden om risico-reducerende maatregelen te treffen, 

de mogelijkheden om een eventuele ramp te bestrijden en de mogelijkheden die 

aanwezige personen in het risicogebied dan hebben om zichzelf in veiligheid te 

brengen. Met betrekking tot de mogelijkheden van de rampenbestrijding en de 

zelfredzaamheid is het bestuur van de veiligheidsregio
1
 wettelijk adviseur van het 

bevoegd gezag.  

Het bestuur van de veiligheidsregio wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te 

brengen aan het bevoegd gezag bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

en bij een voorgenomen ruimtelijk besluit (o.a. bestemmingsplan). 
Uit onderzoeken naar de uitvoeringspraktijk van het EV-beleid komt naar voren dat 
het bevoegd gezag de adviezen van de regionale brandweer/veiligheidsregio 
slechts beperkt overneemt. Eén van de oorzaken daarvoor is het ontbreken van 
een kwantitatieve inschatting van de veiligheidswinst van de geadviseerde 
maatregelen [Rodenhuis 2011]. Ook de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen 
concludeerde in haar onderzoek naar de kwaliteit van de EV-adviezen van de 
regionale brandweer dat het ontbreekt  

“[…] aan kwantitatieve modellen waarmee inzicht kan worden verkregen in 

grootheden die voor een locatie specifieke analyse van zelfredzaamheid en 

hulpverlening van belang zijn. Het gaat daarbij speciaal om het berekenen van 

aantallen subletale letselslachtoffers, de aard en ernst van het letsel en de invloed 

van het letsel op het vermogen tot zelfredzaamheid en op de mogelijkheden tot 

verbetering/herstel dankzij tijdig repressief en medisch ingrijpen” [Adviesraad 

Gevaarlijke Stoffen 2008].  

 

                                                      
1 Tot de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010 was deze taak belegd 

bij de regionale brandweer. 
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 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), onderdeel 

van het Ministerie van Veiligheid en Justitie achtte bovenstaande bevindingen 

onwenselijk en is in 2010 een traject gestart dat moet leiden tot de mogelijkheid om 

de veiligheidswinst van zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen voor 

ongevallen met gevaarlijke stoffen te kwantificeren. Het achterliggend doel is een 

verbeterde onderbouwing, kwaliteit en uniformiteit van de EV-adviezen van de 

veiligheidsregio’s. De eerste fase van dit onderzoekstraject betrof de ontwikkeling 

van een methodiek waarmee de aantallen gewonden en de letselernst ten gevolge 

van een ongeval met gevaarlijke stoffen kunnen worden gekwantificeerd. Het 

resultaat van de eerste fase is de ontwikkeling van letselmodellen voor het bepalen 

van het aantal gewonden voor verschillende externe-veiligheidsscenario’s: explosie, 

brand en vrijkomen van toxische stoffen (Trijssenaar 2011]. In dat onderzoek zijn 

bestaande letselmodellen voor brand, explosie en toxische stoffen uitgebreid met: 

  

• Een methodiek voor het bepalen van de letselernst (bijvoorbeeld gehoorletsel of 

 brandwonden), 

• Een vertaling van het letsel naar de triageklassen (triageklassen 1, 2 en 3) en  

• Een vertaling van het letsel naar zelfredzaamheid (wel zelfredzaam, verminderd 

 zelfredzaam of niet zelfredzaam).  

 

Deze methodiek is inmiddels ook toegepast in enkele praktijksituaties, te weten het 

Stationsgebied Utrecht [Rosmuller 2012] en Oiltanking Amsterdam [Reinders 2012]. 

Momenteel loopt een project voor de Westerschelde. 

 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft TNO eind 2012 de opdracht verleend tot 

de uitvoering van fase 2 (onderdeel veiligheidswinst van 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen) van het onderzoekstraject. 

Voorliggend rapport is daarvan het resultaat. 

1.2 Doelstelling 

Het doel van voorliggende fase 2 is om – voortbordurend op de ontwikkelde 

letselmodellen in fase 1 – te komen tot modellen waarmee de veiligheidswinst van 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen op kwantitatieve wijze kan worden 

bepaald. Deze veiligheidswinst wordt uitgedrukt in de reductie van het aantal te 

verwachten doden en gewonden, inclusief letselernst. Het effect van de 

maatregelen kan worden bepaald door de scenario’s opnieuw te berekenen met de 

genomen maatregel(en). Hiervoor moeten de maatregel(en) in de effect- en 

letselmodellen worden gemodelleerd. 

1.3 Aanpak, scope en afbakening 

De te ontwikkelen maatregelmodellen dienen toepasbaar te zijn voor het brede 

scala aan ongevallen met gevaarlijke stoffen. Methodieken voor het vaststellen van 

externe-veiligheidsrisico’s voor inrichtingen en transport worden beschreven in 

respectievelijk de Handleiding Risicoberekeningen Bevi [HARI 2009] en de 

Handleiding Risicoberekeningen Transport [HART 2010] (spoor-, weg- en 

watertransport). Daarnaast wordt verwacht dat de modellen bruikbaar zijn voor 

ongevallen met buisleidingen [HARB 2010) en mogelijk voor loodsbranden (PGS 

15-opslagen); deze zijn in voorliggende studie niet in detail uitgewerkt.  
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 Belangrijkste reden hiervoor is dat ieder scenario een extra inspanning vraagt, 

terwijl de focus in dit project op de maatregelen ligt. Uit zowel 

begeleidingscommissie bijeenkomsten als de Group Decision Room (GDR, zie ook 

paragraaf 1.4) kwam naar voren dat er wel een grote behoefte is aan het uitwerken 

van maatregelen voor PGS 15-scenario’s. Dit is in de aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek meegenomen.  

 

Hieronder wordt opgesomd wat binnen de scope en focus van het project valt: 

 

 Externe veiligheid (=slachtoffers buiten de poort van de inrichting of naast de 

transportroute); 

 Ongevallen met gevaarlijke stoffen; 

 Chemische instellingen (BRZO-bedrijven); 

 Transport van gevaarlijke stoffen (weg, spoor en water); 

 Preparatie; 

 Effectiviteit van maatregelen. 

 

De effectiviteit van maatregelen heeft doorgaans niet een vaste waarde of factor. 

Het hangt af van de aard, duur en intensiteit van relevante scenario’s die door een 

risicobron kunnen optreden. Daar waar maatregelen gedrag van mensen beïnvloed 

kunnen er bovendien uiteenlopende reacties volgen op een vergelijkbare 

maatregel. De maatregelmodellen zijn toepasbaar voor het bepalen van de 

effectiviteit in specifieke situaties met redelijk ‘voorspelbaar’ gedrag.  

 

Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van de beschikbare 

gegevens en informatie uit de (internationale) wetenschappelijke literatuur. Het 

uitvoeren van experimenteel onderzoek behoorde niet tot de opdracht. 

 

Voorafgaand aan het onderzoek is door het WODC een begeleidingscommissie 

ingesteld. De leden van deze commissie hebben toegezien op de kwaliteit van de 

uitvoering van het onderzoek en ze hebben vanuit hun eigen expertise tevens 

inhoudelijke input geleverd. In totaal is de begeleidingscommissie 4 keer bij elkaar 

gekomen. 

De samenstelling van de begeleidingscommissie is opgenomen in bijlage 8. 

 

1.4 Werkwijze 

1.4.1 Selectie van beschouwde zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen 

 

In het kader van de externe veiligheid adviseren veiligheidsregio’s het bevoegd 

gezag allerlei maatregelen te treffen die beogen de zelfredzaamheid van bedreigde 

personen te vergroten. Er zijn verschillende maatregelen denkbaar die het 

zelfredzame gedrag van mensen ondersteunen op het moment dat een ongeval 

met gevaarlijke stoffen dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt. Deze maatregelen 

kunnen van uiteenlopende aard zijn, zoals een snelle(re) alarmering, betere 

vluchtroutes, schuilmogelijkheden, afschermende constructies of goede 

voorlichting.  
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 Het achterliggend doel van zo’n maatregel is de blootstelling van personen aan de 

effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen te voorkomen of te verminderen: 

personen gaan eerder vluchten naar een veilige plek, kunnen zo’n plek sneller 

bereiken, worden afgeschermd of hebben bijvoorbeeld instructie gehad hoe ze het 

beste kunnen handelen bij een ongeval. 

 

Maatregelen die de effecten van een ongeval verminderen, bijvoorbeeld door de 

concentratie van de gevaarlijke stof te verlagen of door de hittestraling voor 

blootgestelde personen te verlagen (hittewerend glas) zijn in feite eveneens 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen, aangezien deze als doel hebben 

personen te beschermen en zo hun zelfredzaamheidte vergroten. Deze 

effectmaatregelen zijn eveneens in onderhavig project beschouwd.  

 

Het is niet mogelijk om alle mogelijke maatregelen binnen het project te 

beschouwen. Daarom is – als onderdeel van het onderzoek – een selectie gemaakt 

van zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen om verder uit te werken. 

 

In onderstaande figuur is schematisch weergegeven welke stappen zijn gevolgd om 

te komen tot de definitieve maatregelenlijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1 De afzonderlijke stappen die zijn gevolgd om te komen tot de maatregelen die in dit 

project nader zijn beschouwd 

 

Deze selectie ging als volgt in zijn werk: op basis van een literatuurstudie en 

beschikbare kennis bij TNO en het IFV is allereerst een long list van circa 70 

verschillende zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen opgesteld (zie bijlage 4).  

  

1. Inventarisatie mogelijke 
zelfredzaamheidsbevorderende 

maatregelen -> long list 
 Beschikbare 

kennis TNO/IFV 

 Literatuurstudie 
2. Long list ordenen op basis van 
kwantificeerbaarheidscriterium 

3. GDR-sessie: long list terugbrengen 
tot top 10 short list  

4. Voorleggen top 10 short list aan 
begeleidingscommissie 

5. Vaststellen van definitieve lijst te 
kwantificeren maatregelen 
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 Deze maatregelen zijn vervolgens geprioriteerd op basis van de (geschatte) mate 

waarin ze kwantificeerbaar zijn. Immers, niet alle maatregelen zijn even goed te 

kwantificeren. Zo kan het effect van een verbreding van een vluchtroute goed 

worden gekwantificeerd. Maar het effect van een publiekscampagne om 

omwonenden risicobewuster te maken laat zich minder goed berekenen. 

 

Om te achterhalen welke van de maatregelen op de long list men op de ‘werkvloer’ 

het liefst ziet gekwantificeerd, is een Group Decision Room sessie georganiseerd 

(verder: GDR). Een GDR-sessie is een interactieve methode om groepsprocessen 

effectief en efficiënt te begeleiden. Via een lokaal computernetwerk kunnen de 

deelnemers gelijktijdig reageren op centraal aangeboden informatie, vragen of 

stellingen, en kan men ook op elkaars input reageren. Alle ingebrachte informatie 

kan vervolgens relatief eenvoudig worden samengevoegd en gegroepeerd. Groot 

voordeel van een GDR-sessie is ook dat fenomenen die de uitkomsten van een 

groepsproces sterk kunnen beïnvloeden - zoals dominantie, groepsdenken of 

groepsdruk – worden gereduceerd. 

 

Het doel van de GDR-sessie was dat in interactie met een groep adviseurs uit de 

praktijk de long list werd teruggebracht tot een short list van (kwantificeerbare) 

maatregelen. Doel van de short list van maatregelen is het verkrijgen van inzicht in 

maatregelen waaraan de grootste behoefte bestaat. De GDR-groep bestond uit 15 

personen, werkzaam bij verschillende organisaties: gemeenten, provincies, 

veiligheidsregio’s en adviesbureaus. Praktijkervaring met de invulling van de 

verantwoordingsplicht van het groepsrisico was een voorwaarde voor deelname. De 

GDR-sessie is gehouden op 19 februari 2013. Een verslag hiervan is opgenomen in 

bijlage 4. 

In de GDR-sessie is de long list teruggebracht tot een short list van 10 maatregelen 

die men het liefst zag gekwantificeerd, te weten: 

1. Risicocommunicatie vóóraf (handelingsperspectieven) 

2. Centrale afsluiting van de ventilatie in gebouwen  

3. Ontvluchtingsbegeleiding (bijvoorbeeld BHV)  

4. Kwetsbare groepen binnen een gebouw zo ver mogelijk van de risicobron 

plaatsen 

5. Afstemmen bedrijfsnooodplannen  

6. Meerdere vluchtwegen 

7. Een keerwand t.a.v. het plasbrandscenario 

8. Sirenes 

9. Wijziging van de indeling van een gebouw 

10. Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen 

 

Bovenstaande short list van 10 maatregelen is vervolgens door de projectleider 

voorgelegd aan de begeleidingscommissie. In onderling overleg heeft deze 

commissie ten slotte de definitieve lijst vastgesteld van maatregelen waarvoor de 

verwachte veiligheidswinst nader moet worden onderzocht.  

 

De zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen die in deze studie zijn beschouwd: 

1. Ontvluchtingsbegeleiding: bijvoorbeeld BHV  

2. Alarmeringsmaatregelen: bijvoorbeeld sirenes en risicocommunicatie vóóraf 

3. Beschermingsmaatregelen: 

a. ventilatiereductie, zoals centrale afsluiting van de ventilatie in 

gebouwen 
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 b. bescherming tegen warmtestraling, zoals een keerwand of 

hittebestendige gevels 

4. Kwetsbare groepen binnen een gebouw zo ver mogelijk van de risicobron 

plaatsen  

5. Meerdere vluchtwegen 

6. Wijziging van de indeling van een gebouw 

7. Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen 

 

De begeleidingscommissie heeft de onderzoekers specifiek gevraagd een 

ontruimingsmodel op gebouwniveau te ontwikkelen, dat is in te passen in een 

kwantitatieve risicoanalyse. Ook is verzocht het effect van BHV nadrukkelijk te 

beschouwen. 

1.4.2 Functioneel modelleren van maatregelen 

 

De geselecteerde maatregelen zijn – voor zover mogelijk - functioneel 

gemodelleerd. Dat wil zeggen: er is een letselmodel gemaakt waarin de effecten 

van bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening (verder: BHV) te simuleren zijn door het 

afstemmen van de functionele modelparameters. Functioneel modelleren is 

bijvoorbeeld dat de pre-movementtijd
2
 en ontruimingstijd

3
 kunnen worden 

aangepast in het model. Het effect van BHV wordt dus niet expliciet gemodelleerd: 

er wordt niet ‘voorgeschreven’ door het model hoe groot het effect is van BHV op 

beslis- en evacuatietijd. Dit effect is namelijk per situatie verschillend. Beschikbare 

literatuur en kennis over het effect van maatregelen is wel beschreven in 

onderhavig rapport. Deze informatie helpt de gebruiker om kwantitatieve aannames 

van de veiligheidswinst van een maatregel voor een specifieke situatie te 

onderbouwen. Dat wil zeggen: kritisch beoordelen of de literatuurdata toepasbaar 

zijn voor de eigen situatie. 

Het zou uiteraard eenvoudiger zijn als in iedere situatie een getroffen maatregel 

dezelfde veiligheidswinst zou opleveren, dus bijvoorbeeld: BHV verkort de pre-

movementtijd altijd met x seconden en versnelt de ontruiming altijd met een factor 

y. Dit doet echter geen recht aan de veelzijdige werkelijkheid. Door functioneel te 

modelleren zijn de maatregelmodellen in veel verschillende situaties toepasbaar 

omdat het effect van een maatregel door de gebruiker kan worden ingesteld. Het 

kan zijn dat op langere termijn voor een aantal maatregelen alsnog ‘standaard 

effecten’ af te leiden zijn door het veelvuldig toepassen van de functionele modellen 

of door nieuwe inzichten uit experimenten, praktijkgegevens of literatuur. 

1.5 Voorbeeldscenario’s 

Een aantal concrete externe-veiligheidsscenario’s worden in dit onderzoek 

gehanteerd om de modellen te toetsen en te illustreren. In deze paragraaf worden 

de scenario’s en effecten beschreven die worden gehanteerd bij het vaststellen van 

het externe-veiligheidsrisico bij spoortransport. Deze scenario’s en hun effecten 

(wolkbrand, toxische wolk, etc.) zijn ook representatief voor andere risicobronnen, 

zoals wegtransport en inrichtingen.  

                                                      
2 De pre-movementtijd is de tijd tussen het moment van alarmering, totdat men begint met 

handelen 
3 De ontruimingstijd is de tijd –aansluitend aan de pre-movementtijd- die nodig is voor een 

verplaatsing van binnen een gebouw naar buiten 
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 De onderstaande beschrijvingen schetsen de scenario’s zoals deze zijn 

opgenomen in de Handleiding Risicoanalyse Transport [HART 2011]. 

1.5.1 Brandbaar gas (voorbeeldstof propaan) 

 

Een ongeval met brandbaar gas kan worden veroorzaakt door een gat in een tank 

waarbij gedurende een bepaalde periode een hoeveelheid gas vrijkomt uit de tank. 

Ook is een scenario denkbaar waarbij de tank faalt en de gehele inhoud instantaan 

vrijkomt. In beide gevallen is het mogelijk dat het gas onmiddellijk ontsteekt of dat 

ontsteking pas na enige tijd plaats vindt. In dat tweede geval heeft zich dan al een 

gaswolk gevormd en zal deze gaswolk ontbranden. Bij een continue uitstroming en 

een directe ontsteking ontstaat een fakkelbrand. De volledige inhoud kan ook 

ineens vrijkomen. Door de instantane verdamping treedt een fysische explosie op, 

ook wel een Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE) genoemd. Vaak 

wordt de gaswolk ontstoken en treedt ook een vuurbal op. Er zijn twee oorzaken 

voor het optreden van een BLEVE: 

 Ten gevolge van mechanische impact (botsing of ontsporing) of materieeldefect 

scheurt de tank instantaan open bij omgevingstemperatuur en –druk. Dit wordt 

een ‘koude’ BLEVE genoemd. 

 Een BLEVE kan ook ontstaan doordat in de buurt van de tank met brandbaar 

gas een brand ontstaat, bijvoorbeeld door het vrijkomen van brandbare 

vloeistof uit een nabijgelegen wagen. Door de warmtestraling van de brand zal 

de inhoud van de tank opwarmen en zal de druk oplopen. Wanneer de 

wandtemperatuur aan de bovenzijde (dampfase) boven de 500°C komt zal de 

stalen tankwand verzwakken en bezwijken. Dit wordt een ‘warme’ BLEVE 

genoemd. Door de hogere druk van het gas in de tank bij het bezwijken zijn de 

gevolgen groter dan bij een koude BLEVE.  

 

Letsel onder de aanwezige personen in de nabijheid van de tank kan ontstaan door 

direct vlamcontact of door warmtestraling op een wat grotere afstand van het vuur. 

Tevens kunnen drukeffecten optreden. De scenario’s met brandbare gassen zijn 

doorgaans het meest relevant voor het groepsrisico, gezien het relatief grote 

schadegebied en een hoge sterftekans binnen dit gebied. 

1.5.2 Giftig en zeer giftig gas (voorbeeldstoffen chloor en ammoniak) 

 

Bij het vrijkomen van een giftig gas kan letsel ontstaan bij personen door 

blootstelling aan het giftige gas. Vanwege de benodigde tijd voor de verspreiding 

van het gas en de blootstellingduur van de aanwezige personen gaat er enige tijd 

overheen voordat de eerste slachtoffers vallen. Ook tussen het moment dat het 

eerste slachtoffer en het laatste slachtoffer valt kan geruime tijd zitten. 

1.5.3 Zeer brandbare vloeistof (voorbeeldstof pentaan) 

 

In de risicoberekeningen worden voor deze categorie twee plasgroottes 

meegenomen, te weten een plasoppervlak van 300 m
2
 voor een continue 

uitstroming en een plasoppervlak van 600 m
2
 voor het instantaan vrijkomen van de 

gehele inhoud. Bij directe ontsteking van de vloeistof ontstaat een plasbrand. Letaal 

letsel treedt op bij personen die zich in deze plas bevinden en personen die worden 

blootgesteld aan hoge warmtestraling.  
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 Bij verdamping van de vloeistof en ontsteking van de ontstane gaswolk kunnen 

personen ook letsel oplopen wanneer ze zich binnen de gevormde gaswolk 

bevinden. Letsel zal vrijwel meteen na het ontstaan van het ongeval optreden. Voor 

brandbare vloeistoffen geldt dat de schadeafstanden vrij beperkt zijn aangezien de 

warmtestraling vrij snel afneemt buiten de brandende vloeistofplas. 

1.5.4 Giftige en zeer giftige vloeistof (voorbeeldstoffen acrylonitril en acroleïne) 

 

In de risicoberekeningen worden voor beide stofcategorieën dezelfde 

plasoppervlakken gehanteerd als voor brandbare vloeistoffen. Na verdamping 

ontstaat een gaswolk. Blootstelling aan deze gaswolk kan, afhankelijk van 

blootstellingstijd en –concentratie, letaal letsel veroorzaken. Net als bij de 

scenario’s met giftige gassen zit er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval 

en het optreden van letsel en spelen atmosferische omstandigheden (verspreiding) 

een belangrijke rol. 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt op conceptueel niveau uitgelegd hoe het effect van een 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregel functioneel kan worden vertaald in 

termen van reductie van de letselernst. Tevens wordt een begrippenkader 

geïntroduceerd. 

Hoofdstuk 3 gaat nader in op de wiskundige formules achter de in fase 1 

ontwikkelde letselmodellen. Per letselmodel is beschreven welke parameters 

worden beïnvloed door het treffen van een bepaalde maatregel. In welke mate deze 

parameters per maatregel worden beïnvloed, komt aan bod in de drie daarop 

volgende hoofdstukken. Zo worden in hoofdstuk 4 maatregelen ter verkorting van 

de voorbereidingsfase beschouwd. Hoofdstuk 5 is geheel besteed aan de 

effectiviteit van ontruiming(sbegeleiding). Beschermende maatregelen komen aan 

bod in hoofdstuk 6. Ten slotte worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken en 

enkele aanbevelingen gedaan. 
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 2 Maatregelmodellering: concept en begrippenkader 

In dit hoofdstuk wordt op conceptueel niveau uitgelegd hoe het effect van een 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregel functioneel kan worden gemodelleerd in 

termen van een reductie in de letselernst. Ook wordt een begrippenkader 

geïntroduceerd omwille van de eenduidigheid.  

2.1 Het concept: de letselmodellen als basis voor maatregelmodellen 

In fase 1 heeft TNO kwantitatieve letselmodellen ontwikkeld voor de volgende 

fysische effecten [Trijssenaar 2011]: 

 

 Warmtestraling; 

 Toxische concentraties; 

 Overdruk. 

 

Met deze modellen kan de letselernst - in termen van triageklassen en mate van 

zelfredzaamheid - van blootgestelde personen worden berekend. Hoewel elk 

fysisch effect zijn eigen karakteristieke letselmodel kent, zijn de onderliggende 

wiskundige formules van de drie modellen in de basis functies van twee variabelen: 

 

1. De blootstellingstijd: dit is de tijdsduur dat een persoon wordt blootgesteld aan 

het (schadelijke) fysische effect. 

2. De intensiteit: dit is de intensiteit van het (schadelijke) fysische effect waaraan 

een persoon wordt blootgesteld. Voor toxische stoffen betreft het de concentratie, 

voor brand de warmtestraling en voor explosie de overdruk (eventueel in 

combinatie met warmtestraling). 

 

Wiskundig geformuleerd:  L = f (tblootstelling, Ieffect) (2.1) 

 

waarbij: 

L = letselernst 

tblootstelling = blootstellingstijd 

Ieffect = intensiteit van het fysische effect 

 

Zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen beogen bedreigde personen te 

ondersteunen bij hun zelfredding. Anders geformuleerd: zelfredzaamheids-

bevorderende maatregelen voorkomen of verminderen letsel aan bedreigde 

personen, waardoor hun mate van zelfredzaamheid wordt vergroot.  

De interactie tussen blootstelling, de mate van zelfredzaamheid en getroffen 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen is dynamisch. Immers, door 

blootstelling kan een persoon zodanig gewond raken dat zijn
4
 zelfredzaamheid 

afneemt of zelfs volledig wordt uitgeschakeld. Gegeven die dynamiek zijn bepaalde 

maatregelen meer of minder zinvol. Maatregelen zoals alarmeren en betere 

vluchtroutes hebben uiteraard alleen effect op zelfredzame personen. 

 

                                                      
4 Overal waar in dit rapport ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen. 



 

 

20 / 78  TNO-rapport | TNO 2013 R11365 

 In functionele zin dient een maatregel dus te resulteren in een verkorting van de 

blootstellingstijd, een verlaging van de intensiteit van een fysisch effect, of een 

combinatie van beide. Dit principe is in Figuur 2.1 schematisch weergegeven. 

 

 

 

Figuur 2.1 Effectieve zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen resulteren in een reductie 

van de intensiteit van het schadelijke effect waaraan men wordt blootgesteld 

en/of in een verkorting van de tijd dat men aan het schadelijke effect wordt 

blootgesteld 

De veiligheidswinst van een zelfredzaamheidsbevorderende maatregel wordt 

uitgedrukt in het verschil in de letselernst die optreedt ten gevolge van een EV-

scenario (zie hoofdstuk 3) in het geval de maatregel wel en in het geval de 

maatregel niet is getroffen. In Figuur 2.2 is dit gevisualiseerd. 

 

 

 

Figuur 2.2 Visualisatie van de veiligheidswinst van een zelfredzaamheidsbevorderende 

maatregel. Het gaat hier om een fictief scenario met als maatregel ‘schuilen’. 

Aan de linkerzijde in de figuur zijn de (fictieve) percentages van de 

slachtoffercategorieën ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen, waarbij 

de maatregel niet is getroffen. Rechts betreft de slachtofferverdeling voor hetzelfde 

ongeval, maar nu mét de zelfredzaamheidsbevorderende maatregel 

(gesymboliseerd met het groene huisje). De slachtoffercategorieën – gezond, T1, 

T2, T3 en letaal – sluiten aan bij de triageklassen die de hulpdiensten hanteren.  
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 Er is een breed palet aan zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen denkbaar. 

Maar zonder uitzondering dient de effectiviteit van elke maatregel zich te kunnen 

vertalen in een verkorting van de blootstellingstijd of een reductie van de intensiteit 

(of een combinatie van beide). Dus om de veiligheidswinst van een 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregel te kunnen kwantificeren, dient men 

feitelijk twee dingen te weten: 

 

1. Hoe beïnvloedt de maatregel de blootstellingstijd en/of de intensiteit? 

2. Hoeveel beïnvloedt de maatregel de blootstellingstijd en/of de intensiteit? 

 

Om antwoord te kunnen geven op de eerste vraag (‘hoe’), is enig begrip van de 

werking van de letselmodellen nodig. In hoofdstuk 3 worden deze letselmodellen 

aan de hand van een set EV-scenario’s toegelicht. 

 

De tweede vraag (‘hoeveel’) wordt voor de geselecteerde maatregelen beantwoord 

in de hoofdstukken 4 t/m 6. 

2.2 Zelfredzaam gedrag: voorwaarden en strategieën tot zelfredding 

Wanneer een ongeval met gevaarlijke stoffen dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt, 

dan zullen bedreigde personen proberen zichzelf in veiligheid te brengen. Daarbij 

zijn een aantal deelfasen te onderscheiden: 

1. De detectiefase: het moment vanaf het ontstaan van het ongeval tot detectie 

van het ongeval. 

2. De alarmeringsfase: het moment vanaf detectie van het ongeval tot het moment 

dat er wordt gealarmeerd. 

3. De pre-movementfase: het moment vanaf alarmering totdat men begint met 

handelen (men interpreteert de informatie en besluit hoe te reageren op het 

gevaar: keuze van de zelfredzame strategie). 

4. De handelingsfase: het uitvoeren van de gekozen zelfredzame strategie. 

 

Figuur 2.3 geeft een schematische voorstelling van de deelfasen, waarbij de 

detectie-, alarmering- en pre-movementfase samen de voorbereidingsfase vormen. 

In de volgende paragraaf wordt deze fase verder uitgewerkt. De handelingsfase 

betreft de fase waarin personen concreet actie ondernemen om zichzelf in 

veiligheid te brengen en is verder uitgewerkt in paragraaf 2.3.2. 

 

 

 

Figuur 2.3 Schematische voorstelling van de deelfasen 
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2.2.1 De voorbereidingsfase 

 

De deelfasen 1 tot en met 3 vormen tesamen de voorbereidingsfase. Deze 

voorbereidingsfase omvat de periode vanaf het moment dat het ongeval ontstaat tot 

het moment dat men handelt en is gelijk aan de som van de detectietijd, de 

alarmeringstijd en de pre-movementtijd: 

 

 tvoorbereiding = tdetectie + talarmering + tpre-movement  (2.2) 

 

Het is belangrijk zich te realiseren dat het startmoment van de voorbereidingsfase 

niet synchroon hoeft te lopen met het startmoment van daadwerkelijke blootstelling. 

Zo zijn er ongevalsscenario’s denkbaar die júíst vanwege de blootstelling worden 

gedetecteerd. Denk bijvoorbeeld aan geurwaarneming of het krijgen van 

lichamelijke klachten ten gevolge van een vrijgekomen toxische stof. Het moment 

van blootstelling ligt dan vóór het moment van detectie. Dat betekent dat dan de 

voorbereidingstijd (tvoorbereiding) deel uitmaakt van de blootstellingstijd. Maatregelen 

die de voorbereidingstijd verkorten, zullen dan leiden tot een kortere 

blootstellingstijd. Voorbeelden daarvan: 

 

 Een automatisch detectiesysteem kan resulteren in snellere detectie (en dus 

een kortere detectietijd); 

 Een automatisch alarmsysteem kan resulteren in een snellere alarmering (en 

dus een kortere alarmeringstijd); 

 Risicocommunicatie vóóraf kan resulteren in een snellere beslistijd hoe te 

handelen (en dus een kortere pre-movementtijd). 

 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het kwantitatief inschatten van de tijdwinst van 

dergelijke maatregelen. 

 

Er zijn ook ongevalsscenario’s waarbij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen zich 

laat aankondigen. Het moment van detectie kan dan vóór een eventuele 

blootstelling kunnen liggen. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenaamde warme 

BLEVE. Bij dit scenario wordt een druktank met daarin tot-vloeistof- verdicht gas 

opgewarmd door een externe brand. Op een gegeven moment zal de druk in de 

tank zodanig oplopen dat deze explosief bezwijkt. De tijd die ligt tussen het begin 

van opwarming en het moment van optreden van de explosie ligt doorgaans tussen 

de 5 en 60 minuten. Op het moment dat de externe brand wordt gedetecteerd, rest 

er dus nog een bepaalde tijdsspanne waarin personen kunnen worden 

gewaarschuwd om zich in veiligheid te brengen. Bij dit type ongevalsscenario’s 

zouden zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen er dan ook primair op gericht 

moeten zijn dat alle bedreigde personen zich in veiligheid kunnen brengen vóórdat 

het fysisch effect (in dit voorbeeld de explosie) plaatsvindt. 

 

Om het effect van enkele beschouwde zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen 

eenduidig te kunnen kwantificeren (zie daarvoor hoofdstuk 4), is een nadere 

toelichting van de bestanddelen van ‘alarmering’ nodig: 

 

 Melding 

 Opkomst 
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  Beeldvorming 

 Oordeelsvorming 

 Besluitvorming 

 Crisiscommunicatie door hulpdiensten t.b.v. alarmering van burgers 

 

Dat betekent dat de alarmeringstijd achtereenvolgens kan worden opgedeeld in de 

meldtijd, de opkomsttijd, beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming (BOB) en 

crisiscommunicatie door hulpdiensten t.b.v. alarmering van burgers. 

 

In onderstaande Figuur 2.4 is de opbouw van de voorbereidingsfase schematisch 

weergegeven. 

 

 

Figuur 2.4 Te onderscheiden onderdelen van de alarmering 

2.2.2 De handelingsfase 

 

De handelingsfase begint op het moment dat een persoon concreet handelt om 

zichzelf in veiligheid te brengen. Zo kan een persoon zich verplaatsen, maar 

voorbeelden van concrete handelingen zijn ook dekking zoeken of het sluiten van 

ramen en deuren. Alle mogelijke handelingen kunnen worden ingedeeld in vier 

categorieën, ook wel handelingsstrategieën genoemd. Dat zijn: 

 

 Ontruimen 

 Vluchten 

 Schuilen (schuilplaats binnengaan en binnen blijven) 

 Dekking zoeken 

 

Deze vier strategieën
5
 hebben ieder afzonderlijk een bepaalde invloed op de 

blootstellingstijd en/of de intensiteit. Dat wordt hieronder verder toegelicht. 

 

                                                      
5 Wanneer een persoon reeds op een veilige plek is en daar blijft, dan wordt dit ook beschouwd als 

een bewuste handelingsstrategie. 
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Figuur 2.5 Zelfredzame strategieën [Oberijé 2006] 

 

Figuur 2.6 Te onderscheiden deelfasen in de handelingsfase 

 

Strategie ‘Ontruimen’ 

Onder ‘ontruimen’ wordt verstaan: een persoon verlaat na alarmering een gebouw 

vanwege een (dreigend) gevaar.  

 

Deze definitie impliceert dat ontruimen niet altijd voldoende hoeft te zijn om zichzelf 

in veiligheid te brengen. Want nadat het gebouw - dat in het gevarengebied staat - 

is verlaten, zal de betreffende persoon zich vervolgens nog moeten begeven naar 

onbedreigd gebied (zie strategie ‘Vluchten’ hieronder). 

 

De tijd die zit tussen het tijdstip van het moment van ontstaan van een 

ongevalsscenario en het tijdstip dat een persoon een gebouw heeft verlaten is de 

som van de voorbereidingstijd en de ontruimingstijd: 

 

 tbedreigd binnen naar bedreigd buiten= tvoorbereiding + tontruiming (2.3) 
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 De ontruimingstijd tontruiming is de tijd die benodigd is voor de daadwerkelijke 

verplaatsing van binnen naar buiten. De tijd die zit tussen het tijdstip van het 

ontstaan van een ongevalsscenario en het moment dat een persoon het 

onbedreigd gebied heeft bereikt is: 

 

 tbedreigd binnen naar onbedreigd buiten= tvoorbereiding + tontruiming + tvluchten (2.4) 

 

Het primaire functionele doel van de combinatie ontruimen en vluchten is de 

blootstellingstijd te verkorten. Afhankelijk van hoe en waar men heen vlucht, zal de 

intensiteit van het schadelijke effect waaraan men wordt blootgesteld variëren in de 

tijd. Afhankelijk van het ongevalsscenario kan het verlaten van een gebouw 

resulteren in een (tijdelijke) verhoging van de intensiteit waaraan men wordt 

blootgesteld.  

 

Strategie ‘Vluchten’ 

Onder ‘vluchten’ wordt verstaan: het zichzelf in veiligheid brengen door weg te gaan 

van een (dreigend) ongevalsscenario in de buitenlucht. De persoon verplaatst zich 

hierbij van ‘bedreigd’ naar ‘onbedreigd’ gebied. De grens tussen deze gebieden kan 

bijvoorbeeld worden gedefinieerd als de effectafstand waarbij 1% van de 

aanwezigen in de buitenlucht nog T3-letsel oploopt of de afstand tot 1 kW/m
2
 voor 

warmtestraling (de veilige afstand zoals gehanteerd in het Groene Boek). 

 

Volgens deze definitie zullen personen in een gebouw eerst het gebouw moeten 

verlaten, alvorens te kunnen vluchten. 

 

Voor de strategie ‘vluchten’ geldt: 

 

 tbedreigd buiten naar onbedreigd buiten= tvoorbereiding + tvluchten (2.5) 

 

Strategie ‘Schuilen’ 

Onder ‘schuilen’ wordt verstaan: het direct naar binnen gaan van een gebouw óf 

binnen blijven (wanneer men reeds binnen is). Eventueel worden de ramen en 

deuren gesloten en wordt de ventilatie uitgeschakeld. 

 

De tijd die zit tussen het startmoment van een ongevalsscenario en het tijdstip dat 

een persoon een schuilplek heeft bereikt is dan: 

 

 tbedreigd buiten naar binnen= tvoorbereiding + tschuilen  

 = tvoorbereiding + tverplaatsing naar binnen + tramen en deuren sluiten + tbinnen blijven+ tontschuilen (2.6) 

 

Het primaire functionele doel van schuilen is om de intensiteit van het schadelijk 

effect waaraan men wordt blootgesteld te verminderen. In hoofdstuk 6 worden 

enkele voorbeelden van dit type maatregelen nader uitgewerkt. 

 

Strategie ‘Dekking zoeken’ 

Onder dekking zoeken wordt verstaan: direct in de buitenlucht beschutting zoeken, 

bijvoorbeeld achter een gebouw of in een greppel.  

 

De tijd die zit tussen het startmoment van een ongevalsscenario en het tijdstip dat 

een persoon dekking heeft gezocht is dan: 
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  tbedreigd naar onbedreigd buiten= tvoorbereiding + tdekking (2.7) 

 

Net als bij schuilen is het functionele doel van ‘dekking zoeken’ om de intensiteit 

van het schadelijke effect waaraan men wordt blootgesteld te verminderen.  

2.3 Intensiteit 

Met ‘intensiteit’ wordt bedoeld de intensiteit van het fysische effect waaraan een 

persoon wordt blootgesteld. Voor toxische stoffen betreft het dan de concentratie, 

voor brand de warmtestraling en voor explosie de overdruk (eventueel in 

combinatie met warmtestraling). De bepaling van de intensiteit van het effect is 

beschreven in de verschillende risicoanalyse methodieken [Paarse Boek 2005], 

[HARI 2009], [HART 2011] en wordt hier niet verder toegelicht.  
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 3 Letselmodellering per EV-scenario 

3.1 Inleiding 

In fase 1 van het traject is een set letselmodellen ontwikkeld om de aard en de 

ernst van subletaal letsel te kunnen berekenen voor scenario’s met brand, explosie 

of een toxische wolk. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wiskundige 

formules achter deze modellen. Gegeven een bepaald EV-scenario, kan daarmee 

inzichtelijk worden gemaakt welk effect een zelfredzaamheidsbevorderende 

maatregel moet sorteren om zinvol te kunnen zijn. 

3.2 EV-scenario’s 

In hoeverre zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen zinvol zijn, hangt niet 

alleen af van de aard van het fysisch effect waaraan mensen worden blootgesteld 

(i.c. warmtestraling, overdruk, toxische concentraties). Ook de snelheid waarmee 

het fysisch effect (of combinatie van effecten) zich openbaart is relevant. Die 

snelheid is immers van invloed op de tijd die beschikbaar is om zichzelf in veiligheid 

te brengen. Hoewel het precieze verloop van een ongeval met gevaarlijke stoffen – 

waaronder de ontwikkelingssnelheid - van vele factoren afhankelijk is, is het binnen 

de externe veiligheid gemeengoed om uit te gaan van een aantal ‘standaard’ EV-

scenario’s. Afhankelijk van de aard van de stof (brandbaar, toxisch, explosief) zijn 

verschillende vervolgeffecten mogelijk. Om te komen tot een set van modellen 

waarmee het gehele scala aan zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen kan 

worden gesimuleerd (‘maatregelmodellen’), zijn de volgende relevante EV-

vervolgeffecten geïdentificeerd: 

 

1. Vuurbal 

2. Toxische wolk  

3a. Wolkbrand (geen overdruk) 

3b. Gaswolkexplosie (overdruk) 

4. Plasbrand 

 

Per scenario zijn één of meerdere letselmodellen van toepassing. Deze modellen 

zijn in de volgende paragraaf nader toegelicht. 

3.3 Beschrijving letselmodellen per scenario 

Voor het begrip worden in deze paragraaf - per EV-scenario - de van toepassing 

zijnde formules van de letselmodellen beschreven. Daarmee wordt duidelijk 

gemaakt welke parameters in de formules worden beïnvloed door het nemen van 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen. In de hoofdstukken 4 t/m 6 wordt voor 

de geselecteerde maatregelen verder ingegaan op de mate van verandering van 

deze parameters.  
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 3.3.1 Vuurbal 

 

Voor de bepaling van letsel ten gevolge van warmtestraling door een vuurbal, wordt 

gebruik gemaakt van het volgende model: 

 

  (  )    ( ) (3.1) 

 

waarbij: 

P(Ei)  de fractie van de populatie waarbij letsel i optreedt  

(bijvoorbeeld: E0 = letaal; E1 = derdegraads brandwonden etc.) 

D de warmtestralingsdosis (deze grootheid is afhankelijk van het gebruikte 

model; zie verderop) 

fi een functie die de dosis-effect-relatie voor letsel Ei weergeeft (vaak een 

probitfunctie [Paarse Boek 2005], [HARI 2009], [HART 2011]; zie bijlage 5 

voor relaties voor subletale letsels, in termen van percentages verbrand 

lichaamsoppervlak en zelfredzaamheid) 

 

De warmtestralingsdosis is de gedurende de blootstellingstijd geaccumuleerde 

warmtestraling: 

 

   ∫   ( )  
    
    

 (3.2) 

 

waarbij: 

t0 het begin van de blootstelling 

tf het einde van de blootstelling; dit kan bijvoorbeeld zijn het tijdstip waarop 

iemand in veiligheid is of het tijdstip waarop de vuurbal is opgebrand 

Q(t) de warmtestraling waaraan iemand wordt blootgesteld als functie van de tijd 

[kW/m
2
] 

n een constante (meestal wordt 4/3 gebruikt) [-] 

 

In veel modellen wordt de warmtestraling constant verondersteld. De 

warmtestralingsdosis wordt dan: 

 
           (3.3) 

 

waarbij: 

teff de effectieve blootstellingstijd [s] 

 

Maximale duur van de blootstelling 

Een belangrijk verschil tussen modellen voor toxische blootstelling en modellen 

voor warmteblootstelling is dat rekening moet worden gehouden met het feit dat 

mensen in reactie op hitteblootstelling altijd zullen proberen - en daar meestal ook 

in slagen - om snel aan de blootstelling te ontkomen. Men schuilt achter een muur, 

een auto of een ander obstakel dat in de buurt is. Dit handelen levert doorgaans 

een zodanige reductie op van de intensiteit waaraan men wordt blootgesteld, dat 

deze verwaarloosbaar is ten opzichte van de initiële intensiteit. 

Als een persoon ervoor kiest om niet te schuilen, maar om van de brand vandaan te 

vluchten door het open veld, neemt de warmtestraling tijdens het vluchten af. 

De in een dergelijke situatie opgelopen warmtestralingsdosis kan worden berekend 

door een effectieve blootstellingsduur te hanteren [Groene Boek, 2003]: 
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      [   

 

 

  

 
{  (  

 

  
[     ])

  

 
}] (3.4) 

 

waarbij: 

x0  de initiële afstand tot het centrum van de brand [m] 

u  de vluchtsnelheid [m/s] 

tc  de totale blootstellingsduur (= tr + tv) [s] 

tr  de reactietijd [s] 

tv  de vluchttijd (= (xs-x0)/u ) [s] 

xs de eind-afstand tot het centrum van de brand (van positie waar 

stralingsintensiteit beneden het gevaarsniveau (1 kW/m
2
) ligt [m] 

 

Letselmodellering 

Voor de kans op het optreden van letsel ten gevolge van warmtestraling geldt de 

volgende relatie [Groene Boek 2003]: 

 

  (  )  
 
 ⁄    ⁄     (

   (  )  

√ 
) (3.5) 

 

waarbij: 

P(Ei)  de fractie van de populatie waarbij letsel Ei optreedt  

(bijvoorbeeld: E0 = letaal; E1 = derdegraads brandwonden etc.) 

Pr(Ei)  de waarde van de probitfunctie voor letseltype Ei. De probitrelaties voor 

derde, tweede en eerstegraads brandwonden volgen hieronder. 

 

Voor derdegraads brandwonden geldt de volgende relatie: 

 

 Pr = -36.38 + 2.56 * ln( D ) (3.6) 

 

waarbij D de warmtestralingsdosis is waaraan de onbeschermde huid wordt 

blootgesteld. 

Voor onbeschermde personen wordt aangenomen dat 50% van het 

lichaamsoppervlak dit letsel zal hebben, met als gevolg dat deze personen hieraan 

zullen overlijden.  

 

Voor de bepaling van subletaal letsel is ook de kans op eerste- en tweedegraads 

brandwonden relevant. Hiervoor gelden de volgende twee probitrelaties: 

 

Eerstegraads brandwonden: 

 Pr = -39.83 + 3.0186 * ln( D ) (3.7) 

Tweedegraads brandwonden: 

 Pr = -43.14 + 3.0186 * ln( D ) (3.8) 

 

De drie probitrelaties die hierboven zijn weergegeven, hebben alle betrekking op 

onbedekte huid. Ze maken duidelijk dat de ernst van bijbehorend letsel afhankelijk 

is van de hoeveelheid opgelopen warmtestralingsdosis. En die dosis is op zijn beurt 

weer afhankelijk van de intensiteit van de warmtestraling en de blootstellingsduur. 

Een effectieve zelfredzaamheidsbevorderende maatregel dient dus te resulteren in 

een verlaagde intensiteit of een verkorte blootstelingstijd (of beide). 
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 Bij de berekening van het groepsrisico wordt alleen gekeken naar het letale letsel 

(aantal doden). Daarbij wordt rekening gehouden met twee beschermingsfactoren: 

 

1. De beschermende werking van de kleding (voor personen die buiten verblijven) 

2. De beschermende werking van gebouwen (voor personen die binnen verblijven) 

 

Beschermende werking van kleding 

Bij de berekening van het groepsrisico wordt verondersteld dat iedereen een 

bepaalde mate van bescherming geniet tegen warmtestraling door het dragen van 

kleding. De aanname is dat de kans op overlijden bij derdegraads brandwonden 

14% is in plaats van de 100% bij ongeklede personen [Paarse Boek 2005]. 

 

Voor de berekening van het subletaal letsel is in fase 1 een letselmodel ontwikkeld 

[Trijssenaar 2011]. Dit model is generiek: de beschermende werking van kleding 

kan per lichaamsdeel worden aangegeven, waarna de AIS-classificatie wordt 

bepaald en vervolgens de slachtoffercategorie (T1, T2 of T3).  

AIS is de Abbreviated Injury Scale. Deze is in het verleden ontwikkeld voor 

botsveiligheid en ondertussen aangepast voor letsels ten gevolge van o.a. brand en 

explosies. 

 

Omdat het dragen van kleding een uitgangspunt is, wordt kleding niet als een 

(extra) te nemen zelfredzaamheidsbevorderende maatregel beschouwd.  

 

Beschermende werking van gebouwen 

Voor personen die binnen verblijven wordt bij de berekening van het groepsrisico 

aangenomen dat ze volledig zijn beschermd tegen warmtestraling, tenzij het 

gebouw zelf in brand vliegt. Dit gebeurt vanaf een warmtestralingsbelasting op de 

gevel van 35 kW/m
2
. Op dat moment wordt verondersteld dat iedereen in dat 

gebouw komt te overlijden [Paarse Boek 2005]. 

 

Zoals beschreven in paragraaf 2.3.2 is ‘schuilen’ één van de handelingsstrategieën 

van bedreigde personen om zichzelf in veiligheid brengen. In functionele zin 

betekent schuilen het binnentreden van een gebouw om aan blootstelling aan een 

schadelijk effect te ontkomen. De effectiviteit van deze strategie is afhankelijk van 

de mate waarin een gebouw bescherming biedt tegen het schadelijke effect. Hier 

dient zich direct de vraag aan in hoeverre de aannames in het [Paarse Boek 2005] 

voldoende realistisch zijn. In het geval van warmtestraling komt de gedane 

aanname er feitelijk op neer dat subletaal letsel niet van toepassing is: men blijft in 

een gebouw volledig ongedeerd (<35 kW/m
2
) of men komt te overlijden (>=35 

kW/m
2
). 

De beschermingsgraad van een gebouw tegen warmtestraling van buitenaf wordt in 

belangrijke mate bepaald door het aanwezige glas in de aangestraalde gevel(s). 

Glas laat weliswaar weinig warmtestraling door, meestal minder dan 10%, maar dat 

betekent dat het glas de warmte absorbeert waardoor de temperatuur toeneemt en 

het glas zelf een steeds toenemende warmtestraling afgeeft. De mate waarin dit 

gebeurt is afhankelijk van de kwaliteit van het glas. Zo heeft brandwerend glas een 

veel lagere doorlaatbaarheid dan eenvoudig enkel glas. In hoofdstuk 6 (paragraaf 

6.3) wordt een relatief eenvoudige werkwijze voorgesteld hoe de beschermende 

werking van een gebouw tegen warmtestraling kan worden ingeschat.  
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 3.3.2 Vrijkomen toxische stof: dosis-gerelateerd letsel 

 

De wiskundige weergave van het generiek letselmodel voor toxische concentraties 

ziet er als volgt uit: 

 

  (  )    ( ) (3.9) 

 

waarbij: 

P(Ei)  de fractie van de populatie waarbij effect i optreedt  

(bijvoorbeeld: E0 = letaal; E1 = gewondencategorie T1 etc.) 

D de toxische dosis 

fi de dosis-effect-relatie voor effect Ei (vaak een probitfunctie [Paarse Boek 

2005], [HARI 2009], [HART 2011]; zie bijlage 5 voor relaties voor subletale 

effecten, in termen van zelfredzaamheid en triageklassen T1, T2 en T3 

[Trijssenaar 2011])  

 

De dosis wordt als volgt berekend: 

 

   ∫   ( )  
    
    

 (3.10) 

 

waarbij: 

t0   begin van blootstelling 

tf einde van blootstelling (dit kan bijvoorbeeld zijn het tijdstip waarop iemand in 

veiligheid is of het tijdstip waarop concentratie gedaald is tot een 

verwaarloosbare waarde) 

n constante, die de toxiciteit van een stof beschrijft, vaak gelijk aan de n-waarde 

van de probitfunctie voor letaal letsel [-] 

C(t) de concentratie waaraan iemand wordt blootgesteld als functie van de tijd 

 

Voor de berekening van het groepsrisico wordt bij toxische stoffen aangenomen dat 

personen zich permanent op dezelfde plaats bevinden, met een maximale 

blootstellingstijd van 30 minuten voor transport via weg, water of spoor en een 

onbegrensde blootstellingsduur voor inrichtingen (de duur van de bronterm is wel 

maximaal 30 minuten) [Paarse Boek 2005]. Wanneer rekening wordt gehouden met 

zelfredzaam gedrag, dan is het nodig met plaats- en tijdsafhankelijke concentraties 

te rekenen, oftewel: 

 

  ( )   ( ( )  ( )  ( )) (3.11) 

 

Tijdens de voorbereidingsfase zal de persoon zich doorgaans nog op dezelfde 

plaats bevinden: 

 

  ( )   (          ) voor t = t0 tot t = tvoorbereiding (3.12) 

 

En de opgelopen dosis tijdens de voorbereidingsfase is daarmee: 

 

   ∫   (          )  
                
    

 (3.13) 

 

Daarnaast kan een zelfredzaam persoon zich verplaatsen van binnen naar buiten of 

juist van buiten naar binnen.  
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 Afhankelijk van de te modelleren handelingen kunnen de tijden waarover 

geïntegreerd wordt en de opsomming van de binnen en buiten opgelopen letsels 

worden aangepast. De dosis van een persoon die een periode binnen verblijft en 

vervolgens naar buiten vlucht wordt bijvoorbeeld:  

 

   ∫        
 ( )  

                
       

 ∫        
 (     )  

                
       

 (3.14) 

 

waarbij: 

tbinnen  het tijdstip dat persoon binnen is 

Δtbinnen  de verblijftijd binnen 

tbuiten  het tijdstip dat persoon buiten is = tbinnen + Δtbinnen 

Δtbuiten  de verblijftijd buiten 

 

De concentraties die binnen optreden kunnen worden beïnvloed door 

beschermende maatregelen, zoals ventilatiereductie (ramen en deuren sluiten, 

ventilatie uitzetten; zie paragraaf 6.2). Concentraties die buiten optreden kunnen 

overigens ook worden beïnvloed door de topografie van gebouwen, concentratie-

reducerende maatregelen buiten, zoals een windscherm [Abma 2013] of een 

waterscherm [Wijnant-Timmerman 2009]. Maatregelen die de concentraties 

reduceren, reduceren de intensiteit van het effect en daarmee de letselernst. 

 

 

  

 

Figuur 3.1 Schematische weergave van het letselmodel voor zelfredzaamheid bij toxische 

release 

 

3.3.3 Vrijkomen toxische stof: concentratie-gerelateerd letsel 

 

Voor subletaal letsel bestaan er verschillende concentratie-gerelateerde relaties. Er 

zijn stoffen met concentratie-gerelateerd subletaal letsel waarbij de 

blootstellingsduur minder van belang is. Bij deze stoffen neemt het vluchtvermogen 

geleidelijk af met bij geleidelijk toenemende concentratie. Voorbeelden van stoffen 

met concentratie-gerelateerd subletaal letsel zijn bijvoorbeeld irriterende stoffen). 

Daarnaast is de grens voor het optreden van Triageklasse 3 letsel gerelateerd aan 

een concentratie [Trijssenaar 2011].  
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De wiskundige weergave van het generiek letselmodel voor stoffen met 

concentratie-gerelateerd letsel: 

 

  (  )    ( ) (3.15) 

 

waarbij: 

P(Ei)  de fractie van de populatie waarbij effect i optreedt  

(bijvoorbeeld: E0 = letaal; E1 = gewondencategorie T1 etc.) 

C de toxische sconcentratie 

fi de blootstellings-effect-relatie voor effect Ei 

 

Als voorbeeld van concentratie-gerelateerd letsel: bij stoffen met een irriterende 

werking op de hogere luchtwegen wordt de grens tussen het al dan niet optreden 

van triageklasse 2 slachtoffers bepaald met een constante concentratiegrens die 

gelijk is aan de AEGL-2
6
 waarde van 30 minuten: 

 

 CT2 = CAEGL2-30min (3.16) 

waarbij: 

CT2   de concentratiegrens voor triageklasse 2 letsel 

 

Ook hier passen we een plaats- en tijdsafhankelijke concentratie toe en nemen we 

aan dat de persoon tijdens de voorbereidingsfase op een vaste plek blijft staan: 

 

  ( )   ( ( )  ( )  ( )) 

  ( )   (          ) voor t = t0  tot  t = tvoorbereiding (3.17) 

 

Dit betekent dat zolang de concentratie waaraan de persoon blootgesteld wordt 

(vergelijking) onder de AEGL-2 waarde blijft: 

 

       als C < CT2 

       als C > CT2 (3.18) 

 

Voor concentraties binnen gelden dezelfde regels. 

3.3.4 Wolkbrand en gaswolkexplosie 

 

In [Trijssenaar 2013] is een rekenmethode voor zelfredzaam gedrag bij wolkbrand 

en gaswolkexplosie beschreven aan de hand van een concreet ongevalsscenario. 

Verschillende handelingsperspectieven zijn hierin vergeleken, te weten schuilen, 

vluchten, met daarin onderscheid in vluchtrichting en vluchtsnelheid. 

 

Blootstellingstijd 

Bij het berekeningen van het groepsrisico wordt rekening gehouden met 

ontstekingsbronnen [HARI 2009], [Paarse Boek 2005]. Bij het plaatsgebonden risico 

en indien er geen ontsteking optreedt door ontstekingsbronnen, wordt aangenomen 

dat ontsteking bij maximale grootte van de wolk optreedt. 

                                                      
6 AEGL-2 staat voor Acute Exposure Guideline Level 2. Het is de concentratie van een stof in de 

lucht, waarboven verwacht wordt dat de algemene populatie, inclusief gevoelige individuen, 

irreversibele of andere ernstige, chronische gezondheidseffecten kunnen ondervinden òf 

waarboven het vluchtvermogen kan verminderen. 
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De ontstekingstijd hangt af van de aanwezigheid van ontstekingsbronnen [HARI 

2009], [Paarse Boek 2005]. Ontstekingsbronnen die voor een snellere ontsteking 

van de wolk kunnen leiden zijn auto’s en aanwezigheid van bevolking 

(medewerkers of personen in huishoudens). De kans op ontsteking veroorzaakt 

door een ontstekingsbron is als volgt gemodelleerd [Paarse Boek 2005]: 

 

 P(t) = Ppresent *(1-e
-ωt

) (3.19) 

 

waarbij:  

P(t)  de kans van ontsteking in het tijdsinterval van 0 tot t [-] 

Ppresent de kans dat de bron aanwezig is op het moment dat de wolk passeert [-] 

ω   de ontstekingseffectiviteit [s
-1

] 

t   de tijd [s] 

 

De ontstekingskans van een weg wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde 

verkeersintensiteit. De gemiddelde verkeersintensiteit d wordt berekend als [Paarse 

Boek 2005]: 

 

  d = N∙E / v (3.20) 

 

waarbij:  

N  het aantal auto’s per uur [uur
-1

] 

E de lengte van de weg [km] 

v de gemiddelde snelheid van het verkeer [km/uur] 

 

Vervolgens kan de ontstekingskans binnen een tijdsinterval worden berekend met: 

 

  P(t) = (1-e
-dωt

) voor d ≥ 1 (3.21) 

 

waarbij: 

P(t) de kans van ontsteking in het tijdsinterval van 0 tot t [-] 

ω  de ontstekingseffectiviteit [s
-1

] 

t  de tijd [s] 

 

In de bestaande methodieken voor risicoanalyse wordt niet gespecificeerd hoe de 

ontstekingstijd en de wolkgrootte moeten worden berekend. Om de ontstekingstijd 

af te leiden van de ontstekingskans, stellen we daarom hier voor om met twee 

scenario’s te werken: 

 Een scenario met een korte ontstekingstijd, corresponderend met een 

ontstekingskans van 5%; 

 Een scenario met een lange ontstekingstijd, corresponderend met een 

ontstekingskans van 95%. 

 

De bijbehorende wolkgrootte en effectafstanden kunnen worden bepaald met de 

standaard effectmodellen, die ten grondslag liggen aan de risicoanalyse (o.a. [Gele 

Boek 2005]).  

 

Tijdsduur bedreigd naar onbedreigd gebied 

Een persoon heeft de mogelijkheid om te vluchten, zowel vóór- als nádat de 

gaswolk deze persoon bereikt heeft, totdat de wolk ontsteekt:  
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tbedreigd naar onbedreigd < tontsteking dan treedt er geen letsel op 

tbedreigd naar onbedreigd > tontsteking dan treedt er wel letsel op 

 

waarbij: 

tbedreigd naar onbedreigd  de benodigde tijd om van bedreigd gebied naar onbedreigd 

gebied te gaan [s] 

tontsteking  ontstekingstijd, de tijd tussen het ontstaan van de gaswolk en 

het moment van ontsteking [s] 

 

De ontstekingstijd kan dus worden benut voor het uitvoeren van een zelfredzame 

strategie. 

Voor een bepaalde ontstekingstijd kan worden bepaald welke afstand men moet 

afleggen totdat men veilig is (xveilig-x0). Deze afstand is afhankelijk van de grootte 

van het effectgebied van de wolkbrand/gaswolkexplosie op het moment van 

ontsteking en de gekozen vluchtrichting: met de wind mee of dwars op de wind.  

Voor de modellering van vluchten kan doorgaans worden aangenomen dat de 

vluchtende personen niet worden gehinderd door de geur of de concentraties van 

de wolk.  

 

De tijd (tvluchten), die een persoon nodig heeft om de afstand af te leggen, is 

afhankelijk van de vluchtsnelheid: 

 

 tvluchten= (xveilig (tontsteking)- x0) / v (3.22) 

 

waarbij: 

x0   de locatie is van de persoon bij de start van het incident (t = t0) 

v  de gemiddelde vluchtsnelheid 

 

Default-waarden voor de vluchtsnelheid: 

Lopen: vluchtsnelheid = 1,2 m/s (≈4,3 km/uur) 

Hardlopen: vluchtsnelheid = 2,8 m/s (≈10 km/uur) 

 

De tijdsduur om van het bedreigd naar het onbedreigd gebied te gaan is voor de 

strategieën vluchten en ontruimen: 

 

  tbedreigd buiten naar onbedreigd buiten= tvoorbereiding + tontruiming+ tvluchten =  

  = tvoorbereiding + tontruiming + (xveilig (tontsteking)- x0) / v (3.23) 

 

Intensiteit 

Voor de berekening van het groepsrisico wordt aangenomen dat iedereen die zich 

op het moment van ontsteking nog in de brandbare wolk bevindt, overlijdt. Dit geldt 

zowel voor de personen buitenshuis (door direct vlamcontact) als voor de personen 

binnenshuis (door secundaire branden [Groene Boek 2003]. Door de korte 

blootstellingsduur zal de omvang van het persoonlijk letsel buiten de wolk 

betrekkelijk gering zijn in vergelijking met het letsel binnen de wolk. 

 

Voor een gaswolkexplosie geldt dat er buiten de brandbare wolk overdruk (= Δp) 

optreedt, waarvoor het subletaal letsel kan worden berekend met de letselmodellen 

uit fase 1 [Trijssenaar 2011]. Het letaal letsel L wordt als volgt bepaald [HARI 2009], 

[Paarse Boek 2005]: 
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Voor t < tontsteking en/of x > xveilig  L=0 

Voor t < tontsteking en x < xveilig en:  

 Δp < 100 mbar Lbinnen = Lbuiten = 0 

 100 mbar <= Δp < 300 mbar Lbinnen = 2,5% 

Lbuiten = 0 

 Δp > 300 mbar Lbinnen = Lbuiten = 100% 

 

3.3.5 Plasbrand 

 

Net zoals bij de scenario’s vuurbal, wolkbrand en gaswolkexplosie wordt bij een 

plasbrand aangenomen dat iedereen die zich binnen het vlamgebied bevindt 

omkomt [Groene Boek 2003]. Dit geldt zowel voor personen buiten als voor 

personen binnen gebouwen. De aanname die hieraan ten grondslag ligt is dat 

binnen het vlamgebied secundaire branden ontstaan die zorgen voor een lage 

overlevingskans voor aanwezige personen. 

 

Warmtestraling 

De te gebruiken modellen voor letsel door hittestraling zijn reeds behandeld in 

paragraaf 3.3.1.  

 

3.4 Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de aangrijpingspunten van zelfredzaamheidsbevorderende 

maatregelen aangewezen in de beschikbare letselmodellen. Hierbij is zoveel 

mogelijk aangesloten bij de state-of-the-art letselmodellen, die worden toegepast 

binnen de kwantitatieve risicoanalyse. Daarnaast is aangesloten bij de 

letselmodellen voor subletaal letsel uit fase 1 van het onderzoek [Trijssenaar 2011]. 

De letselmodellen en de bijbehorende soms behoorlijk grofmazige aannames in de 

kwantitatieve risicoanalyse hebben beperkingen. Het valt niet binnen de scope van 

onderhavig onderzoek om al deze beperkingen op te lossen. De beschrijving van 

de letselmodellen in dit hoofdstuk maakt het mogelijk om maatregemodellen te 

creeren voor de volgende relevante EV-scenario’s: 

 Vuurbal 

 Toxische wolk 

 Wolkbrand 

 Gaswolkexplosie 

 Plasbrand 

 

 

 



 

  

TNO-rapport | TNO 2013 R11365  37 / 78  

 4 Kwantificeren van maatregelen ter verkorting van de 
voorbereidingsfase 

4.1 Introductie 

In dit hoofdstuk worden de geselecteerde maatregelen ter verkorting van de 

voorbereidingsfase uitgewerkt. Dit zijn: sirenes, risicocommunicatie vóóraf 

(handelingsperspectieven) en ontvluchtingsbegeleiding (zoals BHV). De 

maatregelen worden eerst kort toegelicht en vervolgens worden de verschillende 

tijdfasen van het maatregelmodel van hoofdstuk 2 ingevuld aan de hand van 

kwantitatieve literatuurdata. De literatuurdata dienen beschouwd te worden als 

richtlijnen (ordegrootte). De toepasbaarheid is afhankelijk van de situatie. Het effect 

van ontvluchtingsbegeleiding wordt apart en uitgebreider in paragraaf 4.5 

beschreven. 

4.1.1 Risicocommunicatie vóóraf (handelingsperspectieven) 

 

In de naamgeving van de maatregel ‘risicocommunicatie vóóraf 

(handelingsperspectieven)’ zitten twee aspecten opgesloten, namelijk de 

‘bewustwording van risico’s door middel van communicatie over risico’s’ en het 

communiceren van handelingsperspectieven. Deze handelingsperspectieven zijn 

afhankelijk van het scenario en zijn daardoor talrijk en divers, ook als we ons 

beperken tot externe-veiligheidsscenario’s. Ieder handelingsperspectief is in feite 

een maatregel ter bevordering van zelfredzaam gedrag, waarvan de effectiviteit kan 

worden bepaald. 

 

Psychologische aspecten 

Risicocommunicatie is in het verleden veelal uitgevoerd in de vorm van generieke 

informatieve campagnes waarin een aantal eenvoudige handelingen gepromoot 

werden, bijvoorbeeld de ‘denk vooruit’ campagne. Daarnaast is de campagne lokaal 

vertaald voor specifieke gemeenten. Informatie wordt op een cognitief niveau 

overgebracht naar burgers. Personen die dicht bij een risicobron wonen ‘willen’ 

vaak ook niet weten dat ze risico’s lopen (cognitieve dissonantie reductie). 

Momenteel richt het onderzoek zich op het meer personaliseren van de informatie 

in de vorm van aansprekende films en relevante verhalen. Dit spreekt de burger 

meer op het emotionele vlak aan. 

 

Externe-veiligheidsaspecten 

Kwantificeren van het effect van deze maatregel op het (groeps)risico is zeer 

complex, aangezien dan niet alleen het effect van risicocommunicatie op gewenst 

gedrag/handelingen bekend moet zijn, maar ook welke handelingen dan gewenst 

zijn en wat daarvan het effect is op de verschillende scenario’s. Wel kan aan de 

hand van enkele voorbeeldscenario’s en handelingsperspectieven getoond worden 

hoe risicocommunicatie ingrijpt op het gedrag van personen (bijvoorbeeld de keuze 

om te gaan schuilen, vluchten of blijven kijken) en hoe dit vervolgens het aantal 

slachtoffers kan beïnvloeden. Bovendien zal risicocommunicatie gevolgen hebben 

voor de snelheid waarmee wordt gereageerd op een ongeval. 
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 4.1.2 Sirenes 

 

Deze maatregel wordt in onderhavig rapport breder getrokken en betreft 

crisiscommunicatie. Dat houdt dus ook zaken in als SMS-alert en alarmering naar 

de omgeving toe door bedrijven. 

 

Psychologische aspecten 

Sirenes geven een heel duidelijk signaal, trekken de aandacht en hebben de 

associatie: gevaar. Ze communiceren echter geen concreet handelingsperspectief 

en dient daarom als onderdeel van de crisiscommunicatie te worden ingezet, 

bijvoorbeeld in combinatie met NL-Alert. 

Met name voor crisiscommunicatie die concrete handelingsperspectieven 

communiceert, zal het percentage personen dat kiest voor een bepaald 

handelingsperspectief of gedrag, bijvoorbeeld vluchten, schuilen of blijven staan 

veranderen ten opzichte van de situatie voor de crisiscommunicatie  

 

Externe-veiligheidsaspecten 

Tijdens een incident duurt het doorgaans relatief lang, voordat sirenes ingezet 

worden. Afhankelijk van de procedures van de veiligheidsregio, kost het al minimaal 

15 minuten vanaf het ontstaan van een incident voordat de sirenes afgaan of een 

andere vorm van crisiscommunicatie wordt geactiveerd. In de praktijk zal het 

doorgaans 45 minuten tot 1 uur duren. Dit kan voor een groot deel de effectiviteit 

bepalen. 

 

Relevantie van het gebruik van crisiscommunicatie voor externe-

veiligheidsscenario’s:  

 Effectief bij: brandbare gaswolk – wolkbrand of gaswolkexplosie, toxische wolk, 

warme BLEVE 

 Minder effectief bij: plasbrand, fakkel 

 Niet effectief bij koude BLEVE 

4.2 Verkorten detectietijd 

Het eerste onderdeel van de voorbereidingsfase is de detectietijd. Het detecteren 

van een (dreigend) ongeval met gevaarlijke stoffen kan op twee manieren 

plaatsvinden: door middel van een detectiesysteem of door waarnemingen van 

personen [Oude Spraaksté 2009]. Wanneer het om een ongeval tijdens transport 

gaat is er vaak geen detectie aanwezig en afhankelijk van het ongeval is het 

mogelijk dat de chauffeur niet in staat is hier melding van te maken [Oude 

Spraaksté 2009]. Er komt een verplicht eCall-systeem voor vrachtauto’s met 

gevaarlijke stoffen aan. Daarmee wordt de meldkamer automatisch gebeld door het 

voertuig wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden. Het ongeval kan worden 

waargenomen door mensen uit de omgeving die het ongeval zien of mensen uit de 

omgeving die de stof waarnemen. 

De detectietijd van detectiesystemen hangt af van het systeem en de locatie ervan 

ten opzichte van de bron. In [Oude Spraaksté 2009] wordt 1 minuut detectietijd 

aangenomen voor het geval van detectie bij de bron (bestaande uit 30 sec. detectie 

en 30 sec. verificatie). Voor brand in woningen worden detectietijden tussen 60 tot 

300 seconden genoemd in de literatuur [Proulx 2009]. Het onderzoeken van de 

situatie (als onderdeel van de pre-movementtijd) kost daarna nog 30 tot 60s [Proulx 

2009].  
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 In Tabel 4.1 is de range aan bovenstaande detectietijden gegeven als hulpmiddel 

bij het bepalen van een detectietijd. Voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen zal 

de detectietijd sterk afhankelijk zijn van het scenario en de waarneembaarheid van 

het scenario.. 

 

De detectietijd door middel van persoonlijke waarneming is onder andere 

afhankelijk van het soort stof dat vrij komt, de persoon die waarneemt en de afstand 

van de persoon tot de bron. Bij toxische en brandbare wolken kan de detectietijd 

bovendien afhangen van de windsnelheid. In [Oude Spraaksté 2009] wordt 

aangenomen dat de detectietijd gelijk is aan de tijd dat de contaminanten de 

persoon bereiken, op voorwaarde dat de stof waarneembaar is.  

 

Wanneer het scenario niet direct kan worden waargenomen en er geen 

detectiesysteem aanwezig is, kan het incident soms alsnog gedetecteerd worden. 

Voor een binnenbrand wordt soms een bovengrens gesteld aan de ‘detectietijd’ van 

15 minuten. Deze aanname van 15 minuten is afkomstig uit [Operationele 

prestaties brandweer 2007]. Dit komt overigens niet overeen met de maximale 

waarde van 300 seconden detectietijd die door [Proulx 2009] wordt gehanteerd 

voor brand in woningen. Voor een toxische wolk is in [Oude Spraaksté 2009] het 

volgende voorstel gedaan:  

Wanneer een toxische wolk niet waarneembaar is en niet wordt gedetecteerd, zal 

er na het bewusteloos (niet meer zelfredzaam) raken van 10 personen een melding 

gedaan worden, onder de voorwaarde dat de bewusteloze personen zichtbaar zijn 

voor andere personen.  

Tabel 4.1 Detectietijd: hulpmiddel bij het bepalen van een detectietijd 

Detectiemethode Detectietijd (s) 

Detectiesysteem en verificatie 60 - 360 

Waarneming door personen Afhankelijk van het scenario 

Geen Toxische wolk: tijd tot 10 personen 

bewusteloos (niet-zelfredzaam) zijn 

Overige scenario’s: eigen inschatting  

4.3 Verkorten alarmeringstijd 

Het tweede onderdeel van de voorfase is de alarmeringstijd, dit is de tijd tussen het 

moment dat het ongeval wordt gedetecteerd en het moment dat men wordt 

gewaarschuwd. Deze bestaat uit de meldtijd, de opkomsttijd, beeldvorming, 

oordeelvorming en besluitvorming (BOB) en crisiscommunicatie door hulpdiensten 

ten behoeve van de alarmering van burgers. 

 

Onderstaande tijden en maatregelen zijn afkomstig uit [Oude Spraaksté 2009]. De 

getalswaarden zijn indicatief en kunnen als richtlijnen dienen voor het bepalen van 

een ordegrootte. Het is verstandig om goed naar de situatie of scenario’s te kijken 

en af te wegen of de getalswaarden hiertoe moeten worden aangepast. 

 

Verkorten meldtijd 

De meldtijd is afhankelijk van de manier waarop de ontdekking wordt doorgegeven 

en de manier waarop men gewaarschuwd wordt. De gemiddelde meldtijd voor 

brand, door middel van 112, bedraagt 84 seconden. Bij OMS-meldingen (Openbaar 

Meldsysteem) is dit 35 seconden [Hollands Midden 2008].  
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 Bij OMS-meldingen wordt de brandweer automatisch gealarmeerd door 

geactiveerde detectiesystemen. Het OMS wordt doorgaans alleen binnen 

gebouwen gebruikt, voor het melden van brand. 

 

Voor incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, kan de melding ook via een 

andere procedure bij de hulpdiensten binnenkomen. In de regio Rotterdam-

Rijnmond moeten bedrijven bij incidenten van enige omvang (bijvoorbeeld branden 

of incidenten met mogelijk gevaar voor de omgeving) een zogenaamde CIN-

melding doen aan het Centraal Incidentennummer (CIN). Dat is een soort 

conferentiegesprek, waarbij de meldkamers van alle hulpdiensten meeluisteren. De 

politiecentralist fungeert als gespreksleider, de andere hulpdiensten luisteren mee 

en kunnen aan het eind van het gesprek vragen stellen [Akzo Nobel 2006]. 

Daarnaast zullen toxische stoffen vaak herkend worden aan geuroverlast, wat 

gemeld kan worden bij de milieuklachtenlijn van de milieudienst van de betreffende 

gemeente. Meldingen die via een CIN-melding of milieuklachtenlijn binnenkomen 

hebben naar verwachting minimaal de gemiddelde meldtijd als nodig is voor 112 

meldingen.  

 

Verkorten opkomsttijd en beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming (BOB) 

De tijdsduur totdat de brandweer besluit het algemeen alarmsysteem (momenteel 

het sirenenet) aan te zetten, is sterk situatie-afhankelijk. Daarnaast zijn er 

verschillende procedures beschikbaar: 

 De brandweer heeft ter plaatse telefonisch contact met de AGS (Adviseur 

Gevaarlijke Stoffen) en in overleg met de AGS wordt besloten het sirenenet in 

werking te stellen. De hiervoor benodigde tijd is de opkomsttijd van de 

brandweer en de overlegtijd met de AGS. De opkomsttijd is afhankelijk van de 

afstand tot de kazerne, de stedelijkheid en de verdichting. De opkomsttijd ligt 

doorgaans tussen 5 en 9 minuten. Opkomsttijden zijn in te schatten aan de 

hand van gerealiseerde opkomsttijden (CBS-cijfers) en tijdnormen zoals 

vermeld in het Besluit veiligheidsregio’s. Gemiddeld 67% van het aantal 

uitrukken van Nederlandse brandweerkorpsen valt binnen deze tijdnormen 

[IVenJ 2012]. 

 De meetploeg voert metingen uit, als de eerste metingen van de meetploeg 

binnen zijn neemt de brandweer telefonisch contact op met de AGS. In [Oude 

Spraaksté 2009] wordt een opkomsttijd van de meetploeg van 15 minuten 

genoemd. 

 De AGS komt ter plaatse en adviseert de (hoofd)officier van dienst het 

sirenenet in werking te stellen.  

(30 minuten opkomsttijd AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) of ROGS 

(Regionaal deskundige Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen) [Oude 

Spraaksté 2009]). 

 

In [Oude Spraaksté 2009] wordt uiteindelijk een opkomsttijd van 8 minuten (480 

seconden) en een BOB-tijd van 7 minuten (420 seconden) aangenomen. Deze 

tijdsduur kan worden verdisconteerd in de voorbereidingstijd. 

 

Crisiscommunicatie door hulpdiensten t.b.v. alarmering van burgers  

Na de besluitvorming zal - indien nodig geacht- de alarmering in werking worden 

gesteld. Voor het uitvoeren van de daadwerkelijke crisiscommunicatie, kan er tijd 

benodigd zijn voor het formuleren van een boodschap en het 

handelingsperspectief.  
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 In [Oude Spraaksté 2009] wordt hiervoor 60 seconden aangenomen. Soms wordt 

gekozen voor alarmering vanuit rijdende patrouillewagens. Hiervoor is extra tijd 

nodig voor het aanrijden en het bereiken van burgers. In [Oude Spraaksté 2009] 

wordt hiervoor 8 minuten (480 seconden) aangenomen. Dit is gelijk aan de destijds 

geldende maximale opkomsttijd van de brandweer [Operationele prestaties 

brandweer 2007]. De gesproken alarmering vanuit rijdende patrouillewagens 

geschiedt door de politie en brandweer. In de meeste gevallen zal dit door de politie 

gebeuren, aangezien de brandweer ten tijde van een ongeval niet de capaciteit 

heeft om ook nog eens de bevolking te alarmeren. De aanrijdtijd van de politie zal 

minder dan 8 minuten bedragen, maar doordat niet iedereen meteen bij aankomst 

van de patrouillewagens in het gebied bereikt wordt door de alarmering wordt er 

toch uitgegaan van 8 minuten crisiscommunicatietijd. Rijdende patrouillewagens 

worden overigens alleen ingezet als de dreiging nog voldoende ver weg is. 

Wanneer men gealarmeerd wordt door andere personen bedraagt de 

alarmeringstijd de tijd die men nodig heeft om deze actie uit te voeren, 60 

seconden. 

De totale alarmeringstijd is een optelsom van de meldtijd, de opkomsttijd, de BOB-

tijd en de tijd benodigd voor crisiscommunicatie. In Tabel 4.2 is een overzicht 

gegeven van de mogelijke manieren om personen te alarmeren en een indicatie 

van de bijbehorende alarmeringstijd [Oude Spraaksté 2009]. De tijden in de tabel 

zijn in eerste instantie niet afgerond om de waarden goed traceerbaar te houden, 

voor de significantie kunnen de waarden gerust worden afgerond naar tientallen 

van seconden, meestal minuten (zoals in de laatste kolom van de tabel is gedaan).  

Tabel 4.2 Alarmeringstijd [Oude Spraaksté 2009] 

Methode van 

alarmeren 

Maatregel Alarmeringstijd (s) 

= meldtijd+opkomsttijd+ 

BOB+crisiscommunicatie) 

Alarmerings-

tijd 

(minuten) 

Centraal 

alarmsysteem 

Sirenes  984 (=84+480+420+0) 17 

Alarmlicht   

 

984 =(84+480+420+0) 17 

Gesproken alarmering 

en alarmering door 

autoriteiten  

Luidsprekers in de 

openbare ruimte  

1044 = (84+480+420+60) 18 

Alarmering vanuit 

rijdende 

patrouillewagens  

1464=(84+480+420+480) 25 

Alarmbox in kamers en 

gebouwen  

1044=(84+480+420+60) 18 

Persoons- of 

groepsgerichte sms  

1044=(84+480+420+60) 18 

Cell broadcasting  1044=(84+480+420+60) 18 

Alarmering door 

andere personen 

Alarmering door andere 

personen 

60 1 

4.4 Verkorten pre-movementtijd 

In de pre-movementfase wordt het alarmeringssignaal waargenomen en 

geïnterpreteerd (herkenning van het alarm).  
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 Vervolgens kan een persoon meer informatie zoeken, kijken wat anderen gaan 

doen, eigendommen bij elkaar zoeken, en dergelijke [Kobes 2013]. Afhankelijk van 

de duidelijkheid van de alarmering en de ervaren urgentie kan de pre-

movementfase snel dan wel langzaam verlopen.  

 

Termen die ook gebruikt worden in de literatuur zijn: beslistijd, besluitvormingstijd/ 

responstijd of reactietijd. Er is gekozen voor de meest gebruikte term pre-

movementtijd, hoewel deze term niet helemaal correct is aangezien er kan worden 

bewogen (hulp halen, mensen of spullen verzamelen) in de pre-movementtijd. 

 

Ontvluchtingsbegeleiding en risicocommunicatie vóóraf zijn – van de maatregelen 

die in onderhavig rapport worden beschouwd - de belangrijkste maatregelen die de 

pre-movementtijd beïnvloeden.  

4.5 Ontvluchtingsbegeleiding (bijvoorbeeld BHV) 

De bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie) heeft een belangrijke rol bij 

het signaleren van gevaar en het alarmeren van personen binnen het gebouw, 

alsmede het alarmeren van de hulpdiensten. Op lokaties waarop een groot deel van 

de aanwezigen te gast is, zoals winkels, restaurants en stations, vervult het 

personeel doorgaans een belangrijke rol bij het begeleiden van de ontvluchting en 

is daar vaak ook voor getraind. Uiteraard zal ook BHV of personeel alleen reageren 

als een gevaar wordt herkend en onderkend. De drempel voor een 

ontvluchtingsbegeleider om over te gaan tot ontruiming kan groot zijn, met name als 

belangrijke bedrijfsprocessen moeten worden onderbroken [Oberijé 2009]. 

Afhankelijk van het gevaar en de daarbij gemaakte overwegingen kan de 

ontvluchtingsbegeleiding ook besluiten dat personen binnen moeten blijven. Dit 

maakt onderdeel uit van de handelingsstrategie ‘Schuilen’ (zie hiervoor hoofdstuk 

6). 

4.5.1 Kwantificeren van het effect van ontvluchtingsbegeleiding op alarmeringstijd 

 

De BHV zal vaak pas tot ontruimen overgaan op het moment dat gemeente, 

bevoegd gezag of hulpverlening dit aangeeft [Jansen 2013]. Ongevallen zouden 

sneller gedetecteerd kunnen worden en er zou sneller gealarmeerd kunnen worden 

doordat BHV’ers alerter zijn op ongevallen/gevaarlijke situaties dan niet-BHV’ers. 

Training van de BHV in de beste handelingsstrategie voor EV-scenario’s van 

relevante risicobronnen in de buurt, kan effect hebben op het handelen van de 

BHV. Afhankelijk van de scenario’s kan worden ingeschat wat de te verwachten 

detectietijd en alarmeringstijd is en vergeleken worden met de alarmeringstijd door 

de hulpverlening (zie paragraaf 4.3).  

4.5.2 Kwantificeren van het effect van ontvluchtingsbegeleiding op pre-movementtijd 

 

De inzet van ontvluchtingsbegeleiding kan de pre-movementtijd verkorten doordat 

zij de aanwezigen instructies geven om in actie te komen en een 

handelingsperspectief aanreiken. Een kwantitatieve schatting van het effect van de 

ontvluchtingsbegeleiding op de pre-movementtijd kan worden gedaan aan de hand 

van onderzoeken van onder meer [Fahy 2001], [Proulx 1991] en [Sandberg 1977]. 

Uit deze literatuur is het volgende overzicht samengesteld. Een verdere toelichting 

over de afleiding en bewerking van de data is gegeven in bijlage 5. 
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 Tabel 4.3 Kwantitatieve schatting van het effect van ontvluchtingsbegeleiding op de pre-

movementtijd 

 Pre-movementtijd (s) Opm. Referentie 

 min. gemid. max.   

Kantoor  60  zonder alarm [Fahy 

2001]   48  met alarm, met personeel 

  (20%)  reductie a.g.v. inzet personeel en 

alarm t.o.v. situatie zonder alarm 

Warenhuis  50 90 met alarm, zonder personeel [Sandberg 

1997]   35  met alarm, met personeel 

  (30%)  reductie a.g.v. inzet personeel t.o.v. 

situatie met alarm 

Warenhuis  -   [Fahy 

2001]   30  met alarm, met personeel 

  (-)   

Station 495   met alarm [Proulx 

1999]  135   met alarm, met personeel 

 (75%)   reductie a.g.v. inzet personeel 

t.o.v. situatie met alarm 

Station 75   met alarm en met generiek 

gesproken bericht 

[Proulx 

1999] 

 75   met alarm, met gericht 

gesproken bericht, met 

personeel 

 (0)   reductie a.g.v. inzet personeel en 

gericht bericht t.o.v. situatie met 

alarm en generiek bericht 

 

In bovenstaande tabel zijn minimale, gemiddelde en soms ook maximale pre-

movementtijden gegeven uit ontruimingen, die in literatuur zijn beschreven. De 

maximale pre-movementtijd is hierbij de tijd dat de laatste aanwezige start met de 

verplaatsing naar buiten. De pre-movementtijden van aanwezigen (bijvoorbeeld 

bezoekers, klanten of reizigers) zijn gegeven voor ontruimingen zonder personeel 

en met personeel (data in de tabel staan vet en cursief weergegeven). Verder is 

de (reductie) van de pre-movementtijd door inzet van personeel weergegeven. 

 

Naast de data uit bovenstaande tabel kan het beoordelingsmodel van Purser 

worden toegepast voor het inschatten van de pre-movementtijd [Purser 2003] (zie 

ook bijlage 5). Hierin is één van de factoren de kwaliteit van het brandmeld- en 

alarmeringssysteem en het management daarvan, oftewel wordt er vaak getraind in 

ontruimen, is er goede brandpreventie, etc.  

 

Op het moment dat een ontruimingsalarm afgaat zijn de procedures van een BHV 

als volgt [NIBHV 2013]: 

 Verzamelen op een vooraf afgesproken plaats (meestal de receptie). 

 De ploegleider, die als eerste aanwezig is, deelt taken uit aan de overige 

BHV’ers. Er wordt gewerkt in ploegen van minimaal twee personen, voor de 

eigen veiligheid van de BHV’ers. Meestal zijn de ploegen ook niet groter dan 

twee personen. 



 

 

44 / 78  TNO-rapport | TNO 2013 R11365 

  De ploegen ontruimen het gebouw en checken of de werkruimten en 

verdiepingen leeg zijn. Personen die in eerste instantie weigeren te ontruimen 

worden aangesproken en ‘teruglopers’ worden tegengehouden. 

 

Op basis van een dergelijke procedure mag worden aangenomen dat de BHV-

organisatie met name zorgt voor het verkorten van de tijdsduur van een volledige 

ontruiming en het verkorten van de pre-movementtijd van traag reagerende 

personen. Deze inschatting wordt ook onderbouwd door een studie van [Galea 

2013]. Galea heeft daarin een onaangekondigde ontruiming in een bibliotheek 

onderzocht, waarin de pre-movementtijden van alle aanwezige personen zijn 

gemeten met behulp van video-analyse. De resulterende data (zie Tabel 4.4) laten 

zien dat personen die uit zichzelf op het alarm reageren, gemiddeld de kortste pre-

movementtijd hebben. De personen die pas na interventie door het personeel 

reageren hebben gemiddeld de langste pre-movementtijd. De data zijn gefit met 

een lognormale verdeling (zie Figuur 4.1). Een dergelijke verdeling kan worden 

benut als invoer voor ontruimingsberekeningen (zie hoofdstuk 5). 

Tabel 4.4 Gemiddelde pre-movementtijd tijdens onaangekondigde ontruiming van een 

bibliotheek [Galea 2013] 

Populatie Beschrijving populatie Gemiddelde pre-

movementtijd (s) 

Totaal Alle aanwezige personen 98 

Pop1 Reageerden alleen op het geluid van het 

alarm 

92 

Pop2 Reageerden zowel op het geluid van het 

alarm als op de interventie van het 

personeel 

108 

Pop2a Startten hun voorbereidingsfase pas na 

interventie van het personeel  

133 

Pop2b Waren hun voorbereidingsfase al gestart 

vóór interventie van het personeel 

97 
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Figuur 4.1 Verdeling van pre-movementtijden tijdens onaangekondigde ontruiming van een 

bibliotheek (overgenomen uit: [Galea 2013]) 

 

4.5.3 Effect van BHV op ontruimingstijd 

 

In de wetenschappelijke literatuur is maar weinig bekend over het effect van een 

BHV-organisatie op de ontruimingstijd. Onderzoeken naar het effect van de BHV op 

het geven van aanwijzingen voor de te nemen vluchtroute, laten tegenstrijdige 

resultaten zien. Een experimentele studie van Tancogne-Dejean et al. [Tancogne-

Dejean 2009] toonde aan dat het geven van aanwijzingen gedurende de ontruiming 

van een theater effect heeft op de richtingkeuze van personen. Bij de metrobrand in 

Kings Cross in Londen (1987) bleek dat de aanwijzingen van het metropersoneel 

niet werden opgevolgd. Ook linten die waren gebruikt om een toegang af te zetten 

werden genegeerd.  

 

Het is te verwachten dat de BHV bij een ontruiming voor een acute externe 

dreiging, geen verzamelplaats in of direct buiten het gebouw zal hanteren. In plaats 

daarvan zullen personen verder gedirigeerd worden, bij voorkeur naar een 

verzamelplaats buiten het bedreigde gebied [Jansen 2013]. 
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 De ontruimingstijd kan op de volgende wijzen door de BHV worden beïnvloed: 

 Aanwijzingen geven voor te nemen route naar buiten. 

 Aansporen tot sneller lopen. 

 Helpen van verminderd mobiele personen. 

 Gefaseerd ontruimen: dit kan eventuele overbelasting van vluchtwegen 

beperken. 

 Door het verzorgen van ontruimingsoefeningen kan de BHV ook preventief 

ervoor zorgen dat mensen sneller in actie laten komen en de juiste route 

laten nemen. Er is een optimum in de frequentie van oefeningen: oefent 

men teveel dan reageert men waarschijnlijk minder goed op een echt 

alarm. 
 

Deze effecten kunnen in het voorgestelde ontruimingsmodel middels de variabelen 

worden verdisconteerd (zie hoofdstuk 5). Omdat onderzoeksgegevens ontbreken, 

kunnen hiervoor geen kwantitatieve waarden worden gegeven. Het is aan de 

gebruiker zelf een inschatting te maken. 

4.6 Maatregelen: risicocommunicatie en sirenes 

Risicocommunicatie vooraf 

Risicocommunicatie vooraf zorgt er voor dat de personen zich bewuster zijn van 

risico’s, mogelijke gevaarlijke situaties en weten wat te doen in geval van een 

ongeval. De veiligheidswinst is te verdisconteren door een verlaging van de 

detectie-, alarmering- en met name de pre-movementtijd. 

Doordat personen alerter en bewuster zijn van goede handelingsperspectieven, 

bijvoorbeeld dwars op de wind vluchten, kan de blootstellingstijd tijdens ontruimen 

en vluchten verder worden verkort of kan de intensiteit van het effect verminderd 

worden (door ramen en deuren te sluiten of door bescherming te zoeken tegen 

warmtestraling). Door het uitzetten van enquêtes met kennisvragen - voor en na 

afloop van risicocommunicatie - kan worden onderzocht wat het percentage 

personen is dat kiest voor een bepaalde zelfredzame strategie. Aan de hand van 

aanvullend experimenteel onderzoek kan onderzocht worden wat het effect is op de 

pre-movementtijd. De waarde voor veiligheidswinst is te bepalen door de verlaging 

van de voorbereidingstijd en/of de ontruimingstijd in te vullen in de letselmodellen 

van hoofdstuk 3. 

 

Sirenes 

Sirenes en andere crisiscommunicatiemiddelen zijn in eerste instantie bedoeld om 

te alarmeren en bepalen dus de alarmeringstijd. Sirenes en andere 

crisiscommunicatiemiddelen kunnen daarnaast het gevoel van urgentie verhogen, 

dat mogelijk kan resulteren in een kortere pre-movementtijd en/of een hogere 

vluchtsnelheid. De veiligheidswinst is grotendeels te verdisconteren door een 

verlaging van de alarmeringstijd. De waarde voor veiligheidswinst is te bepalen 

door de verlaging van de voorbereidingstijd en eventueel de ontruimingstijd in te 

vullen in de letselmodellen van hoofdstuk 3. 
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Tabel 4.5 Invloed van BHV op veiligheidswinst 

Moment van invloed 

BHV: 

Functionele parameter: Veiligheidswinst te 

kwantificeren door: 

Tijdens het ontruimen zelf 

 

- Verkorting pre-

movementtijd 

 

Aanpassen 

voorbereidingstijd in 

letselmodel 

- Aantal personen dat 

‘weigert’ te ontruimen 

- Betere keuze routes 

(uitgangen, trappenhuizen) 

- Voorkoming van 

‘teruglopers’ 

Ontruimingstijd 

berekenen in 

ontruimingsmodel. 

Waarden functionele 

parameters op basis van 

aanvullende 

experimentele data 

Regelmatige 

ontruimingsoefening 

 

- Verkorting pre-

movementtijd 

- Hogere loop- en 

afdaalsnelheden 

- Betere keuze routes 

(uitgangen, trappenhuizen) 

 

 

4.7 Conclusies 

Er zijn enkele richtinggevende (kwantitatieve) indicaties gegeven voor de tijdwinst 

die kan worden bereikt door bepaalde manieren van detecteren of alarmeren.  

 

Er zijn verschillende literatuurgegevens gevonden over het effect van BHV op de 

pre-movementtijd, hoewel de hoeveelheid gegevens in de literatuur onverwacht 

klein is voor een maatregel die frequent wordt genomen. Bovendien is er vrijwel 

geen experimenteel onderzoek naar het effect van BHV op de ontruimingstijd.  

 

Risicocommunicatie vóóraf kan verdisconteerd worden aan de hand van een 

aangepaste pre-movementtijd en de gekozen zelfredzame strategie. Dit kan 

gekwantificeerd worden door het uitzetten van enquêtes met kennisvragen (voor en 

na afloop van risicocommunicatie) en aan de hand van aanvullend experimenteel 

onderzoek. 
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TNO-rapport | TNO 2013 R11365  49 / 78  

 5 Kwantificeren van maatregelen ter bevordering van 
de handelingsstrategie ‘ontruimen’ 

5.1 Introductie 

Dit hoofdstuk begint met het geven van een algemeen overzicht van de kenmerken 

van hedendaagse ontruimingsmodellen. Vervolgens wordt er een relatie gelegd 

tussen deze kenmerken en het kunnen doorrekenen van de maatregelen die we 

willen kwantificeren. In paragraaf 5.3 bespreken we de onderdelen van een 

ontruimingsmodel, dat deels is gebaseerd op de norm NEN6089. Dit model wordt 

voorgesteld om te gebruiken voor het kwantificeren van de gekozen maatregelen. 

Per maatregel wordt bekeken welke functionele parameter(s) erdoor worden 

beïnvloed en hoe die kunnen worden gemodelleerd. 

De laatste paragraaf geeft adviezen over hoe de benodigde invoerdata kunnen 

worden verkregen. 

 

 

 

Figuur 5.1  Illustratie van handelingsstrategie ontruimen en vluchten. In dit hoofdstuk wordt 

aandacht besteed aan het modelleren van het ontruimen van gebouwen. 

 

5.2 Ontruimingsmodellen: belangrijkste kenmerken in relatie tot 

zelfredzaamheids-maatregelen  

Er bestaan verschillende modellen waarmee kan worden uitgerekend hoe lang het 

duurt om een gebouw te ontruimen. Ze variëren in mate van detail en 

nauwkeurigheid. Sommige modellen beschouwen de aanwezigen als groepen van 

personen die per minuut een verdieping afdalen, waarbij een gebouw 

gekarakteriseerd wordt door eigenschappen als opvang- en doorstroomcapaciteiten 

van trappenhuizen, opvangruimten en uitgangen.  
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 Andere – meer uitgebreide - modellen behandelen de aanwezigen als individu met 

zijn eigen eigenschappen en gedrag, en werken met gedetailleerde plattegronden 

en afmetingen van verdiepingen, trappenhuizen en deuropeningen. 

Er zijn modellen die speciaal zijn bedoeld voor woonhuizen of voor OV-stations en 

er zijn modellen die generieker zijn.  

 

Om een model te kunnen maken (of een bestaand model te vinden) waarmee de in 

dit onderzoek geselecteerde maatregelen kwantitatief gemodelleerd kunnen 

worden, is eerst gekeken naar de huidige state-of-the-art aan ontruimingsmodellen 

en wat hun belangrijkste kenmerken zijn. Vervolgens wordt aandacht besteed aan 

wat misschien wel het belangrijkste, maar ook moeilijkst te kwantificeren kenmerk 

is: de modellering van het gedrag van menselijke individuen (en groepen).  

Tenslotte is op een rijtje gezet welke relaties er gelegd kunnen worden tussen 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen en de functionele parameters die 

ontruimingsmodelen hebben. 

 

5.2.1 Kenmerken van ontruimingsmodellen 

Kuligowski [Kuligowski 2005 en 2009] heeft twee artikelen geschreven waarin een 

groot aantal modellen met elkaar zijn vergeleken. De daarbij gehanteerde criteria 

(Main features en Special features) bieden een goed houvast om te beoordelen of 

een model geschikt is om de veiligheidswinst van zelfredzaamheidsbevorderende 

maatregelen te kunnen kwantificeren. 

 

De belangrijkste kenmerken (Main Features) van ontruimingsmodellen worden 

hieronder genoemd. Ter wille van de eenvoud van notatie zijn deze genummerd 

van MF1 t/m MF12: 

 

MF1   beschikbaarheid van het model 

MF2   modelleringsmethode 

MF3   doel van het model 

MF4   gebruikte ruimtelijke en/of gridstructuur in het model 

MF5   hoe wordt de aanwezige populatie gemodelleerd 

MF6   hoe ‘zien’ de aanwezigen het gebouw 

MF7   wat is het gedrag van de aanwezigen 

MF8   hoe verplaatsen de aanwezigen zich 

MF9   hoe worden effecten van brand meegenomen 

MF10   (hoe) kan gebruik worden gemaakt van (CAD) gebouwtekeningen 

MF11   visualisatiemogelijkheden 

MF12   validatiemethode 

 

Per kenmerk is een aantal mogelijkheden genoemd en in de artikelen [Kuligowski 

2005 en 2009] worden die mogelijkheden door afkortingen of cijfers aangegeven.  

Bijvoorbeeld: voor MF7 worden als mogelijkheden No behavior (N), Implicit 

behavior (I), Conditional or rule based (C), Artificial Intelligent (AI) en Probabilistic 

(P) genoemd. 

 

Als specifieke kenmerken (Special features) worden genoemd: 

 

SF1   tegen de stroom in lopen 

SF2   obstakels en blokkering van uitgangen 
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 SF3   invloed van brand- en rookeffecten op het gedrag 

SF4   invloed van rookvergiftiging 

SF5   groepsvorming 

SF6   minder mobiele personen 

SF7   delay/pre-movementtijden 

SF8   gebruik van liften 

SF9   routekeuze 

 

Een nadere omschrijving van deze kenmerken is gegeven in bijlage 7 [Kuligowski 

2005 en 2009]. Verderop in deze paragraaf wordt besproken welke 

modelkenmerken belangrijk zijn om de in dit onderzoek geselecteerde maatregelen 

te kunnen modelleren. 

 

5.2.2 Gedrag 

Menselijk gedrag (MF7) is een aspect waarvan veel experts enerzijds aangeven dat 

het zeer belangrijk is, maar anderzijds dat het niet goed (genoeg) is meegenomen 

in ontruimingsmodellen. 

In [Van Soomeren 2007] wordt onderzoek van het NIFV aangehaald, waarin wordt 

geconcludeerd: 

 

• Bij evacuatiesimulatie is de trend om individuele besluitvorming van evacuees 

mee te modelleren; het model wordt daarmee meer probabilistisch 

van karakter; 

• Simulatiemodellen voor evacuatie kunnen gebaseerd zijn op diverse rekenkundige 

theorieën, waarbij de toepasbaarheid verschilt per situatie 

(vrije bewegingsruimte, noodsituatie, bezettingsgraden, mensenmassa's); 

• Microscopische simulatie is state-of-the-art, vanwege de rekenschap die 

gegeven wordt aan (individueel) menselijk gedrag in mensenmassa's. 

 

Dat gedrag kan een veelheid aan aspecten hebben; in [Menselijk gedrag 2007] 

worden 15 aannames genoemd die in het Bouwbesluit [Bouwbesluit 2012], het 

Arbeidsomstandighedenbesluit [Arbeidsomstandighedenbesluit 1997] en 

brandbeveiligingsconcepten worden gebruikt. Daarbij wordt opgemerkt dat slechts 

beperkt duidelijk is op welke studies deze aannames gebaseerd zijn. 

[Kuligowski 2009] geeft in haar review per model alleen aan óf er menselijk gedrag 

wordt gemodelleerd (MF7), maar niet wélke aspecten van het gedrag. Wel wordt 

een aantal Special Features genoemd die juist aandacht besteden aan specifiek 

gedrag (SF1, SF5, SF7, SF9). 

Bij de selectie van een model om effecten van bepaalde vormen van gedrag in 

ontruimingssituaties te kwantificeren zal goed moeten worden gekeken naar hoe 

dat gedrag precies in het model wordt gemodelleerd. Belangrijk is ook om te kijken 

naar de validatie van de modellering.  

In veel gevallen wordt gedrag gemodelleerd met rekenregels en aannames die niet 

op wetenschappelijk onderzoek en experimenten gebaseerd zijn, maar op basis 

van plausibele ‘gezond verstand’ aannames. Deze aannames en gekozen 

parameterwaarden worden vaak zodanig gedaan dat simulaties de uitkomsten 

geven die men verwacht. Daardoor is de voorspellende waarde van de rekenregels 

die op die manier tot stand zijn gekomen enigszins beperkt. 
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 5.2.3 Maatregelen, functionele parameters en model-features 

Met de kennis uit de voorgaande paragraaf over de kenmerken van de 

verschillende beschikbare ontruimingsmodellen, is de volgende vraag welke 

kenmerken (features) er nodig zijn om de maatregelen te kunnen doorrekenen, die 

in dit onderzoek geselecteerd zijn. De in dit onderzoek geselecteerde maatregelen 

die verband houden met ontruiming zijn: 

 Ontvluchtingsbegeleiding: bijvoorbeeld BHV  

 Kwetsbare groepen binnen een gebouw zo ver mogelijk van de risicobron 

plaatsen  

 Meerdere vluchtwegen 

 Wijziging van de indeling van een gebouw 

 Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen 

 

Deze maatregelen kunnen worden vertaald naar functionele parameters in een 

ontruimingsmodel. Functionele parameters zijn in feite de concrete knoppen die we 

nodig hebben om aan de maatregelen te kunnen rekenen. De benodigde 

functionele parameters zijn weergegeven in Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Benodigde functionele parameters in ontruimingsmodel voor modelleren van de 

geselecteerde ontruimingsmaatregelen 

Maatregel Gerelateerde functionele parameters 

Ontvluchtingsbegeleiding bijv. BHV (1): 

tijdens het ontruimen zelf 

 

- Verkorting pre-movementtijd 

- Aantal personen dat ‘weigert’ te 

ontruimen 

- Betere keuze routes (uitgangen, 

trappenhuizen) 

- Voorkoming van ‘teruglopers’ 

Ontvluchtingsbegeleiding bijv. BHV (2): 

regelmatige ontruimingsoefening 

 

- Verkorting pre-movementtijd 

- Hogere loop- en afdaalsnelheden 

- Betere keuze routes (uitgangen, 

trappenhuizen) 

Gebouwindeling 

(vermijden van aanwezigheid grote 

aantallen mensen op hoge verdiepingen)  

- Initiële locaties van personen 

Meerdere vluchtwegen in gebouw - Keuze van te nemen route 

Kwetsbare groepen niet in buurt van 

risicobron 

- Gedrag/eigenschappen van personen 

Vermijden van gebouwfuncties met 

minder mobiele personen 

- Gedrag/eigenschappen van personen 

 

 

De functionele parameters in Tabel 5.1 moeten dus in een geschikt 

ontruimingsmodel zijn meegenomen om de bijbehorende maatregelen te kunnen 

simuleren. De kenmerken (special features) van de ontruimingsmodellen uit 

paragraaf 5.2.1 die nodig zijn voor de modellering van een bepaalde functionele 

parameter zijn hieronder per parameter beschreven.  
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 Verkorting pre-movementtijd: 

Hiervoor moet de ‘modelleringsmethode’ (MF2) van het type Behavioral (B) 

of op zijn minst Partial Behavioral (PB) zijn. Tegelijkertijd moet voor wat 

betreft het aspect ‘gedrag van aanwezigen’ (MF7) op zijn minst Implicit 

behavior (I) omvatten.  

Als een model specifieke features (SF7) voor pre-movementtijd bevat, is 

het ook geschikt. 

Als er voor pre-movementtijd alleen één waarde wordt genomen die geldt 

voor de hele populatie van aanwezigen, dan is het niet nodig dit expliciet te 

modelleren. In dat geval kan de pre-movementtijd eenvoudigweg worden 

opgeteld bij de berekende ontruimingstijd(en).  

Personen die ‘weigeren’ te ontruimen: 

Hiervoor moet het aspect ‘gedrag van de aanwezigen’ (MF7) minimaal 

Implicit behavior (I) of een vorm van Artificial Intelligence (AI) simuleren. 

Betere routekeuzes: 

Om het kiezen van andere (snellere) routes mee te kunnen nemen moet 

een model over de Special Feature ‘routekeuze’ (SF9) beschikken, of er 

moet als invoer voor personen of groepen instelbaar zijn wat de route is die 

gevolgd gaat worden. 

Voorkoming van ‘teruglopers’: 

Dit vereist het hebben van Special Feature: tegen de stroom in lopen. 

Hogere loop- en afdaalsnelheden: 

Dit vergt geen special feature in een model, maar wel de instelbaarheid van 

loop- en afdaalsnelheid als modelparameter. 

Initiële locaties van personen: 

Ook dit vergt geen special feature in een model, maar wel dat de aantallen 

en locaties van personen als input voor een model ingesteld kunnen 

worden. 

Gedrag/eigenschappen van kwetsbare groepen: 

Dit vereist het kunnen differentiëren in loopsnelheden van personen. Het 

hebben van Special Feature 6 ‘minder mobiele personen’ is een sterke pré. 

Verder geldt als algemene eis voor MF3 ‘doel van het model’: 

Het model moet geschikt zijn voor alle typen gebouwen, dat wil zeggen: 

niet specifiek zijn gericht op één categorie, zoals woningen of OV-stations. 

Met andere woorden: er moet rekening worden gehouden met de functie 

van het gebouw en allerlei invoerparameters in de simulatie, zoals opbouw 

van de populatie qua leeftijden (loop- en daalsnelheden), bezettingsgraden 

en dergelijke. Deze moeten overeenkomstig de situatie aan te passen zijn. 

5.3 Voorgestelde model om ontruimingstijd te berekenen 

5.3.1 Keuze ontruimingsmodel 

In de Nederlandse regelgeving (Regeling Bouwbesluit 2012 en de NEN6089) 

worden methoden beschreven ter bepaling van de ontruimingstijd van alle 

gedefinieerde gebruiksfuncties van gebouwen, met uitzondering van de 

woonfunctie. Gezien de in de vorige paragraaf beschreven lijst van benodigde 

functionele parameters die in een ontruimingsmodel moeten zitten, wordt 

voorgesteld om de methode van NEN6089 – met enkele modificaties – te gebruiken 

voor de maatregelmodellering. 
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 5.3.2 Tekortkomingen methode NEN6089 

De bepalingsmethode NEN6089 is niet één-op-één bruikbaar om de effectiviteit van 

maatregelen die de ontruimingstijd verkorten inzichtelijk te maken. Ten eerste zijn 

niet alle parameters van deze methode even relevant. De bepalingsmethode 

NEN6089 is namelijk primair bedoeld voor brand in een gebouw. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat de routekeuze (welk trappenhuis wordt genomen) afhankelijk is 

van het compartiment waar brand is. Voor scenario’s die van buiten af dreigen, is 

deze keuze een stuk minder relevant.  

Ten tweede ontbreekt in de bepalingsmethode NEN6089 het detailniveau om de 

effectiviteit van relevante maatregelen per individu of groep inzichtelijk te maken. Zo 

worden personen die zich op een en dezelfde bouwlaag bevinden als een 

(homogene) eenheid beschouwd. Dat betekent dat een individu of groep die zich in 

de nabijheid van een (vlucht)trap dan wel uitgang bevindt, dezelfde ontruimingstijd 

krijgt toegewezen als een individu of groep die zich in een verre uithoek op dezelfde 

bouwlaag bevindt. Een maatregel die bijvoorbeeld ingrijpt op de locatie van 

personen op een bepaalde bouwlaag zal dan niet leiden tot een andere uitkomst 

van de ontruimingstijd. Dat geldt ook voor maatregelen die specifiek ingrijpen op het 

gedrag van bepaalde individuen of groepen. 

5.3.3 Aanpassing ontruimingsmodel op basis van NEN6089 

Om te komen tot een geschikte methode ter bepaling van de ontruimingstijd waarin 

ook het effect van maatregelen in externe-veiligheidsscenario’s kan worden 

verdisconteerd, wordt voorgesteld de bepalingsmethode NEN6089 in de basis te 

volgen, maar deze op enkele punten aan te passen. Het resultaat van deze 

aanpassing is dat de minder relevante parameters worden uitgeschakeld én dat de 

ontruimingstijd per individu of per groep kan worden berekend. 

 

Het voorgestelde ontruimingsmodel bevat (ten minste) de volgende parameters: 

 

 Aantal bouwlagen [-] 

 Vloeroppervlak per bouwlaag [m
2
] 

 Hoogteverschil tussen verdiepingen per bouwlaag [m
2
] 

 Aantal trappen per bouwlaag [-] 

 Trapbreedte [m] 

 Doorstroomcapaciteit trappen [#personen∙m
-1

∙minuut
-1

] 

 Aantal uitgangen [-] 

 Uitgangsbreedte [m] 

 Doorstroomcapaciteit uitgangen [#personen∙m
-1

∙minuut
-1

] 

 Aanwezigheid van aantal individuen per bouwlaag [-] 

 Af te leggen afstand per individu/groep tot de dichtstbijzijnde trap en uitgang 

[m] 

 Reactietijd (pre-movementtijd) per individu/groep [s] 

 De loopsnelheid per individu/groep [m/s] 

 De afdaalsnelheid per individu/groep [m/s] 

 

Voor wat betreft de pre-movementtijd is het model van [Galea 2013] met een 

lognormale verdeling van pre-movementtijden over de individuen geschikt voor 

gebruik in het ontruimingsmodel. Dit model is reeds beschreven in paragraaf 4.5.2. 
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 5.3.4 Beperkingen van het ontruimingsmodel 

Elk model heeft zijn beperkingen. Dat geldt ook voor het voorgestelde 

ontruimingsmodel dat - evenals de bepalingsmethode NEN6089 - geen rekening 

houdt met bepaalde eigenaardigheden van het menselijk gedrag, zoals 

groepsprocessen. De doelstelling van het model is echter niet zozeer om een 

absolute ontruimingstijd te berekenen, maar om met enig houvast te kunnen 

simuleren of een maatregel kan leiden tot een verkorting daarvan.  

5.3.5 Output van het ontruimingsmodel 

Na aanpassing van de methode NEN6089 levert het ontruimingsmodel  

de volgende output: 

 

 De totale ontruimingstijd (het moment dat iedereen uit het gebouw is) [s] 

 Het aantal ontruimde individuen/groepen op elk willekeurig tijdstip [aantal] 

 Het aantal nog niet ontruimde individuen/groepen op elk willekeurig tijdstip 

[aantal]  

 

5.4 Relaties tussen maatregelen en invoerparameters ontruimingsmodel 

Een maatregel die moet leiden tot een verkorting van de ontruimingstijd, kan 

worden gesimuleerd door het wijzigen van één of meerdere invoerparameters in het 

ontruimingsmodel. Hoe dit in zijn werk gaat is hieronder toegelicht aan de hand van 

vijf in de GDR-sessie geconcretiseerde maatregelen. 

5.4.1 Maatregel: inzet van ontvluchtingsbegeleiding 

De inzet van ontvluchtingsbegeleiding (bijvoorbeeld BHV) kan op meerdere 

manieren invloed hebben op de snelheid van ontruiming van een gebouw. Dit is 

ook beschreven in paragraaf 4.5.3. Door het houden van ontruimingsoefeningen 

kan bewerkstelligd worden dat mensen min of meer routinematig en dus sneller 

reageren op ontruimingssignalen. De pre-movementtijd kan dan een lagere 

(gemiddelde) waarde krijgen. 

Een betere routekeuze, veroorzaakt door ervaring met oefeningen danwel door 

actieve aanwijzingen van BHV’ers, is te verdisconteren in de af te leggen afstand 

tot de dichtstbijzijnde trap en uitgang. 

5.4.2 Maatregel: andere gebouwindeling  

 

Het gaat hier om ruimten, zoals bedrijfskantines en vergaderzalen, waar grote 

aantallen mensen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn.  

Men kan deze in het ontruimingsmodel op verschillende verdiepingen (hoog of laag 

in het gebouw) zetten door de aantallen aanwezigen per verdieping anders in te 

voeren (verder is daar geen specifieke modellering voor nodig). 

5.4.3 Maatregel: meerdere vluchtwegen in een gebouw 

 

Het effect van uitbreiding van het aantal vluchtwegen op de ontruimingstijd kan 

middels de voorgestelde parameters eenvoudig worden berekend in het 

kwantitatieve ontruimingsmodel op basis van NEN6089.  
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 Een uitbreiding van het aantal uitgangen laat zich vertalen in een gereduceerde 

loopafstand van individuen/groepen tot de dichtstbijzijnde uitgang. Het verbreden 

van de uitgangen kan in het model worden aangegeven door de invoer van een 

hogere uitgangscapaciteit. Op eenzelfde manier werkt dit voor een uitbreiding van 

het aantal trappen: de in te voeren afstand tussen individu/groep en trap wordt dan 

kleiner. Verbreding van de trappen betekent de invoer van een hogere 

doorstroomcapaciteit. De wijze waarop de doorstroomcapaciteiten van trappen en 

uitgangen moeten worden bepaald, is beschreven in de NEN6089. Eventueel kan 

ook gebruik worden gemaakt van experimentele studies [van Someren 2007]. 

5.4.4 Maatregel: kwetsbare groepen binnen een gebouw zo dicht mogelijk bij de 

 uitgang plaatsen 

 

Het effect van een andere indeling van een gebouw zal zijn dat individuen of 

groepen mensen op een andere wijze over het gebouw worden verspreid. Er zou 

bijvoorbeeld voor gekozen kunnen worden een groep mensen met een beperkte 

mobiliteit op een andere bouwlaag of in een andere vleugel te huisvesten. In het 

voorgestelde model kan dit worden gesimuleerd door de loopafstand van deze 

groep te wijzigen. In het model kan ook rekening worden gehouden met een 

aangepaste loop- of afdaalsnelheid van deze groep. Het model berekent 

vervolgens per individu of per groep wat het effect is van de gewijzigde 

gebouwindeling op de ontruimingstijd.  

 

Ten behoeve van ontruimingsmodellering is onderzoek gedaan naar de 

loopsnelheden van verschillende bevolkingsgroepen. [Kadi 2009] meldt hierover de 

volgende gegevens (de oorspronkelijke data zijn ontleend aan onderzoek van 

Thompson et al. en Eubanks & Hill): 

Tabel 5.2 Gemiddelde loopsnelheden voor gebruik in ontruimingsmodellering (volgens [Kadi 

2009]) 

Mediaan 1,3 m/s 

Mannen 1,35 m/s 

Vrouwen 1,15 m/s 

Kinderen 0,9 m/s 

Ouderen 0,8 m/s 

 

5.4.5 Maatregel: vermijden van gebouwfuncties met kwetsbare personen in de buurt van 

 een risicobron 

 

Onder gebouwfuncties met minder mobiele personen vallen onder meer: 

basisscholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen e.d. Minder mobiele personen 

hebben een langere vluchttijd aangezien hun vluchtsnelheid lager ligt dan mobiele 

personen. Voor ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen geldt zelfs dat er geen 

sprake is van volledige gebouw-ontruiming doordat aan bed gebonden aanwezigen 

niet verticaal verplaatst kunnen worden. Er wordt dan ‘horizontaal ontruimd’, wat wil 

zeggen dat personen verplaatst worden van de bedreigde kant van een gebouw 

naar een veilige kant of veilig compartiment op dezelfde verdieping. In het 

voorgestelde model kan dit worden gesimuleerd door voor die groepen de 

afdaalsnelheid op nul te stellen. 
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 5.5 Beschikbare data voor toekomstige toepassing van de ontruimingsmodellen  

5.5.1 Populatiegegevens 

 

In de voorgaande paragrafen is het voorgestelde ontruimingsmodel beschreven. 

Om het ontruimingsmodel toe te passen is informatie vereist over het te ontruimen 

gebouw (aantal lagen, bestemming, complexiteit, etc.) en de personen in het 

gebouw (aantal aanwezigen, loopsnelheid, etc.).  

 

Een deel van de vereiste informatie wordt gebruikt bij de uitvoering van een QRA, 

zoals aanwezigheidsgegevens. Bij een QRA wordt de aanwezigheid van personen 

meegenomen bij de bepaling van het groepsrisico (GR). Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt naar de dag- en nachtsituatie en naar het type bestemming: overdag zijn 

veel mensen niet thuis maar op het werk en ’s nachts zijn de meeste kantoren 

onbezet.  

 

Populatiegegevens kunnen onder andere verkregen worden bij gemeenten of via 

het Populatiebestand Groepsrisico (Populator). Dit bestand is een landelijk generiek 

bevolkingsbestand, ontwikkeld om eenduidigheid in de bevolkingsinventarisatie en 

groepsrisicoberekeningen van externe- veiligheidsstudies te krijgen. Dit bestand 

werd tot eind 2012 kosteloos ter beschikking gesteld door het Ministerie van VROM. 

Tegenwoordig wordt de Populator beheerd door Bridgis en zijn de 

bevolkingsgegevens tegen vergoeding beschikbaar. De populatiegegevens worden 

in gridcellen of in de vorm van shape-bestanden aangeleverd, niet altijd op 

gebouwniveau. 

 

De uitvoer van de Populator bevat de volgende informatie (zie bijlage 6): 

 

 Per type bestemming/object: aantal aanwezigen overdag en ’s nachts. 

 Aanwezigheid personen per gebouw/op gebouwniveau is mogelijk: het 

(gewenste) aggregatieniveau voor de bevolkingsgegevens is afhankelijk van 

toepassing. Er kan naar grid of naar shape worden opgeslagen (dit wordt 

bijvoorbeeld toegepast voor RBM). Aangeven kan worden vanaf hoeveel 

personen er een shape wordt gemaakt voor een bouwvlak. 

 Ook is aangegeven wat het type bestemming is. Bijvoorbeeld: wonen, kantoor 

volledige bezetting, kantoor 70% bezetting, ploegendienst, winkel, 

zorginstelling, etc. 

 Indien van toepassing is per object aangegeven:  

 Hoeveel dagen/jaar (of nachten/jaar) er aanwezigen zijn (bijvoorbeeld 104 

keer een evenement/jaar) 

 Hoelang ze daar per dag (of nacht) dan aanwezig zijn (bijvoorbeeld 2 uur 

overdag/evenement en 2 uur ’s nachts/evenement). 

 Wat de fractie personen is die buiten verblijft. 

 

Toepasbasbaarhied van de beschikbare populatiegegevens 

Bovengenoemde populatiegegevens kunnen als invoer dienen voor de modellen. 

Op basis van het type bestemming kan bijvoorbeeld een loopsnelheid worden 

bepaald, waarbij voor kantoren een hoge snelheid kan worden aangenomen, voor 

een zorginstelling een lage loopsnelheid. Een ander voorbeeld is dat de meest 

waarschijnlijke strategie kan worden bepaald op basis van het type bestemming: in 

een ziekenhuis zal vluchten niet de meest waarschijnlijke strategie zijn.  
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 Daarnaast zijn er gegevens over het aantal personen dat overdag en ’s nachts 

binnen aanwezig zijn, wat van belang is voor bijvoorbeeld 

ontruimingsberekeningen.  

 

Samenvattend zijn de benodigde populatiegegevens grotendeels al beschikbaar of 

af te leiden uit de gegevens zoals deze in een QRA worden gebruikt. 

5.5.2 Gebouwdata 

 

Gegevens betreffende gebouwen, zoals de hoogte van gebouwen, complexiteit van 

gebouwen, etc. worden momenteel niet gebruikt in een QRA en zijn ook niet 

beschikbaar via de Populator. Gebruik van andere databronnen zou een oplossing 

kunnen bieden, zoals gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

(BAG) (zie bijlage 6). Om de ontruimingsmodellen (geautomatiseerd) te laten 

doorrekenen voor alle gebouwen in een gebied dienen aanvullende 

gebouwspecifieke data te worden toegevoegd aan ofwel de Populator of de 

risicoanalysesoftware. Sommige data zijn te halen uit bestaande databronnen 

(hoogte van gebouwen bijvoorbeeld), andere data dienen te worden ingevoerd op 

het moment dat de gebruiker ontruimingsberekeningen wilt uitvoeren, bijvoorbeeld 

de capaciteit van trappen en deuren en eventueel een verdeling van personen over 

de verdiepingen.  

5.6 Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn voorstellen gedaan voor rekenregels voor het kwantificeren van 

het effect van maatregelen zoals ontvluchtingsbegeleiding en het op een andere 

manier over het gebouw verdelen van mensen op de ontruimingstijd. 

 

De rekenregels zijn gebaseerd op die uit de NEN6089, aangevuld met extra 

rekenregels en functionele parameters die het mogelijk maken om verdelingen van 

pre-movementtijd te verdisconteren, andere verdelingen van mensen over 

verdiepingen mee te nemen en loop- en afdaalsnelheden en routekeuze per groep 

of individu in aanmerking te nemen. Voor het modelleren van kwetsbare groepen 

binnen een gebouw of gebouwfuncties met minder mobiele personen zijn 

kwantitatieve indicaties gegeven voor aangepaste loopsnelheden. 

 

Het effect op de veiligheidswinst is indirect: de ontruimingstijd bepaalt of mensen op 

tijd uit een gebouw zijn voordat het in brand vliegt t.g.v. een BLEVE, plasbrand of 

fakkelbrand. In het ene geval zijn er geen of nauwelijks slachtoffers, in het andere 

geval moet worden gerekend met 100% slachtoffers. (zie paragraaf 3.3.1) 

Bij scenario’s waarbij toxische stoffen vrijkomen kan met behulp van de rekenregels 

bepaald worden of mensen op tijd een gebouw kunnen verlaten voordat een 

toxische wolk het gebouw bereikt.  

Met behulp van de letselmodellen uit 3.3.2 en 3.3.3 kunnen de verschillen in 

optredende letsels mét of zónder de genomen maatregel worden bepaald. 
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 Het effect van inzet van de BHV-organisatie op de tijd die nodig is voor de 

ontruiming van een gebouw komt tot uiting in meerdere functionele parameters: 

 

 Verkorting pre-movementtijd; 

 Betere keuze routes (uitgangen, trappenhuizen); 

 Vermindering van aantal personen dat ‘weigert’ te ontruimen; 

 Voorkoming van ‘teruglopers’; 

 Hogere loop- en afdaalsnelheden. 

 

Zoals ook al in hoofdstuk 4 vermeld, zijn er niet voor alle situaties voldoende 

onderzoeksgegevens beschikbaar om getalswaarden voor deze functionele 

parameters in te kunnen vullen. Het is dan aan de gebruiker om voor de specifieke 

situatie een inschatting te maken van realistische waarden voor deze parameters. 
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 6 Kwantificeren van beschermingsmaatregelen 

6.1 Inleiding 

Een belangrijke vorm van zelfredzaamheid bij ongevallen met gevaarlijke stoffen is 

dat mensen in een gebouw naar binnen gaan om te schuilen. Bij ongevallen waarbij 

giftige gassen en dampen vrijkomen is ook vaak het advies: “Ga naar binnen en 

sluit ramen en deuren”. Ook bij ongevallen waarbij hoge warmtestralings-

intensiteiten optreden (plasbrand, fakkelbrand, warme BLEVE) kan schuilen 

voorkómen dat mensen zodanig aan warmtestraling blootgesteld worden dat zij 

hierdoor gewond raken of zelfs overlijden. 

 

Voor het kwantitatief bepalen van de effecten van de blootstelling aan toxische 

stoffen c.q. aan warmtestraling in de situatie waarin men zich binnen een gebouw 

bevindt, zijn een aantal rekenmodellen beschikbaar. Met behulp van deze 

rekenmodellen kan de veiligheidswinst van verschillende maatregelen worden 

bepaald. 

In dit hoofdstuk worden de volgende beschermingsmaatregelen concreet 

uitgewerkt: 

 Terugdringen van binnendringende toxische gassen door reductie van 

ventilatie (specifieke maatregel uit GDR-sessie: centrale afsluiting van de 

ventilatie in gebouwen, maatregel nr. 2); 

 Bescherming van een gebouw tegen warmtestraling.  

Paragraaf 6.5 geeft tenslotte nog een beknopte beschouwing van  het effect van de 

beschermingsmaatregelen voor het handelingsperspectief schuilen bij de scenario’s 

wolkbrand en gaswolkexplosie. 

 

6.2 Ventilatiereductie 

Bij de strategie ‘schuilen’ zijn drie fasen te onderscheiden: 

 

1. Begeven naar schuilplaats 

2. Ramen en deuren sluiten, ventilatie uit zetten, verblijven in schuilplaats  

3. Ontschuilen: ramen en deuren openen en eventueel buiten gaan staan 

 

Bepaling van blootstelling tijdens schuilen als functie van ventilatie 

Een deel van de populatie bevindt zich vaak al binnen. Voor hen is fase 1 dus niet 

van toepassing. In scenario’s waarin personen zich in eerste instantie buiten 

bevinden, zich naar binnen begeven en na verloop van tijd weer ontschuilen, is de 

totale dosis D een optelling van verschillende blootstellingen: 

 

   ∫        
 ( )  

         
    

 ∫        
 ( )  

         
         

 ∫        
 ( )  

        
         

 (6.1) 

 

Daarbij kan de eerste term buiten beschouwing blijven als personen zich al vanaf 

het begin binnen bevinden (met andere woorden: tbinnen = t0). De derde term valt 

weg als tbuiten > teinde.  
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 Voor de berekening van Cbuiten worden standaard dispersiemodellen gebruikt, zoals 

beschreven in bijvoorbeeld het Gele Boek en geïmplementeerd in software zoals 

PHAST en EFFECTS. 

Voor de berekening van Cbinnen wordt in het algemeen gerekend met eenvoudige 

box-modellen die uitgaan van een homogene menging waarbij de 

concentratietoename evenredig is met het verschil tussen de concentratie binnen 

en buiten: 

 

           ⁄    (               ) (6.2) 

 

waarbij: 

k  het ventilatievoud [1/s] 

 

Bepaling van het ventilatievoud van een gebouw 

Het ventilatievoud k is afhankelijk van het type gebouw: kantoren hebben een hoger 

ventilatievoud dan woningen, scholen nog hoger. De stand van deuren en ramen 

heeft eveneens invloed op het ventilatievoud [Groene Boek 2003]: 

 

Stand van deuren en ramen Ventilatievoud (per uur) 

Ramen en deuren dicht 0 – 0,5  

Ramen op een kier 0,8 – 4,0  

Ramen half open 5-10 

Ramen compleet open 9-15 

Ramen en deuren tegen elkaar open 40 

 

Daarnaast is het ventilatievoud en de lekstromen bij gesloten ramen en deuren 

afhankelijk van bouwjaar en het type ventilatie. Data voor ventilatievoud zijn onder 

meer te vinden in het [Groene Boek 2003]. [IPO10 2010], [Cornelissen 1996] en [de 

Gids 2010]. Deze bronnen geven data over infiltratieverliezen, waarmee het 

ventilatievoud van een gebouw kan worden afgeleid voor de situatie dat de ramen 

en deuren van het gebouw gesloten zijn en het ventilatiesysteem is uitgezet. IPO10 

beschrijft onder meer de luchtdichtheidsklassen van woningen zoals deze genoemd 

zijn in de NEN2687: 

 

Klasse 1: < 1,0 dm
3
/(s.m

2
) 

Klasse 2: < 0,4 dm
3
/(s.m

2
) 

Klasse 3: < 0,15 dm
3
/(s.m

2
) 

 

De NEN2687 geeft de luchtdichtheidsdata behorend bij een drukval van 10 Pa. De 

drukval is afhankelijk van de windsnelheid. Gemiddelde windcondities leveren een 

drukval van 3 Pa [IPO10 2010]. In combinatie met thermische trek is de gemiddelde 

drukval 5 Pa [IPO10 2010]. Bestaande woningen voldoen vaak niet aan de 

NEN2687 [Cornelissen 1996]. Cornelissen geeft data voor infiltratieverliezen van 

woningen afhankelijk van het bouwjaar. 

Voor utiliteitsgebouwen kan de tijdgemiddelde luchtvolumestroom door infiltratie 

berekend worden conform NEN8088 met [de Gids 2010]: 

 

 Qve;inf = fwind * finf * qv10;spec *Ag (6.3) 

 

waarbij:  

Qve;inf de luchtvolumestroom door infiltratie [dm
3
/s] 
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 fwind de gebouwhoogte afhankelijke correctiefactor winddruk geïnduceerde 

infiltratie (default-waarde=1) [-] 

finf   de correctiefactor voor infiltratie ten gevolge van ventilatiesysteem [-] 

qv10;spec de specifieke infiltratie [dm
3
/(s.m

2
)] 

Ag   het gebruiksoppervlak [m
2
] 

 

Als men in specifieke situaties oordeelt dat een box-model een te sterke 

vereenvoudiging van de werkelijkheid is, kunnen er gedetailleerde modellen van de 

verspreiding van gassen binnen een gebouw worden gebruikt. Die modellen zijn in 

het algemeen zeer verschillend per gebouw, waarbij de uitkomsten sterk afhangen 

van details zoals de klimaatregeling (verwarming en airconditioning) en de plaatsen 

waar buitenlucht het gebouw binnendringt. 

6.2.1 Maatregel centrale afsluiting van de ventilatie in gebouwen 

 

Bij centrale afsluiting van de ventilatie in gebouwen is de snelheid waarmee de 

centrale afsluiting kan worden gerealiseerd afhankelijk van de gehanteerde 

procedure en van de detectie- en alarmeringstijd. Kan degene waar 

incidentmeldingen binnenkomen dit vanuit zijn werkplek realiseren, dan kan vrij snel 

worden gehandeld. Voor de gehanteerde procedure dient een realistische 

tijdsinschatting gemaakt te worden, waarbij rekening wordt gehouden met de 

benodigde tijd voor de voorbereidingsfase. Vervolgens maakt men een inschatting 

van het ventilatievoud in het gebouw met en zonder ventilatie. Met behulp van de 

tijdsinschatting, de luchtdichtheid van het pand met en zonder ventilatie en de 

eerdergenoemde formules kan vervolgens de concentratie in het pand berekend 

worden als functie van de tijd. Ten slotte worden enkele maatgevende (toxische) 

scenario’s doorgerekend met en zonder maatregel. 

 

6.3 Bescherming tegen warmtestraling 

Volgens het Paarse Boek moet worden aangenomen dat 100% van de populatie 

een blootstelling aan hittestraling van ten minste 35 kW/m
2
 niet overleeft, ook als 

personen zich in gebouwen bevinden: 

 

“It is assumed that people indoors are protected from heat radiation until the 

building catches fire. The threshold for the ignition of buildings is set at 35 

kW/m2. If the building is set on fire, all the people inside the building are 

assumed to die.” [Paarse Boek 2005, pag. 5.7] 

 

Eén van de doelen van dit onderzoek is het ontwikkelen van een rekenmodel dat 

hier meer genuanceerd mee om gaat, met name om aan te kunnen tonen welke 

veiligheidswinst er te behalen is als er maatregelen worden genomen die zorgen 

dat gebouwen niet of pas na langere tijd in brand raken, zoals het gebruik van 

brandwerend glas. 

De van toepassing zijnde scenario’s bij deze maatregel zijn: 

 BLEVE van een brandbaar gas (warme én koude); 

 Fakkelbrand; 

 Plasbrand. 
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 6.3.1 Functionele eisen aan het model 

 

Wij hebben voor dit ‘nuancerings’-model de volgende functionele eisen/wensen 

geformuleerd: 

 Het model moet onderscheid maken tussen gebouwen, met name voor wat 

betreft het materiaalgebruik en de opbouw van gevels en daken die (in de 

genoemde EV-scenario’s) aan hittestraling blootgesteld kunnen worden. 

 Het model moet als uitkomst de tijdsduur kunnen berekenen die resteert 

voordat het gebouw in brand vliegt (in verband met mogelijke evacuatie). 

 

Buiten de scope van het onderzoek valt:  

Het gedetailleerd kunnen modelleren van de ontwikkeling van een gebouwbrand 

waarbij door aanstraling één of twee gevels als eerste in brand vliegen en sommige 

brandcompartimenten nog een tijd kunnen worden gebruikt voor evacuatie van (in 

ieder geval een deel van de) aanwezige personen. 

6.3.2 Concept model bescherming tegen warmtestraling 

 

Afhankelijk van hoe de blootgestelde gevels zijn opgebouwd, wordt bepaald óf het 

gebouw in brand vliegt en zo ja, hoeveel tijd er nog resteert om het gebouw te 

verlaten voordat het helemaal in brand staat (de ‘weerstandtijd’, in het Engels ook 

wel RSET genoemd: Required Safe Evacuation Time). 

Als de weerstandtijd korter is dan 5 minuten, dan is er te weinig tijd voor ontruiming 

en wordt aangenomen dat alle aanwezigen zullen omkomen. Als de weerstandtijd 

langer is dan 30 minuten, dan is er voldoende tijd voor ontruiming en wordt 

aangenomen dat alle aanwezigen aan het gevaar zullen ontkomen. 

 

Ligt de weerstandtijd tussen de 5 en 30 minuten, dan wordt lineair geïnterpoleerd 

tussen die twee uitersten:  

 

 foverlevend = (tweerstand – 5) / 25 (6.4) 

 

waarbij: 

foverlevend de fractie overlevenden [-] 

tweerstand  de weerstandtijd [min] 

 

Stap 1 bij de beoordeling van het EV-risico is: bepalen welke gevel(s) mogelijk 

blootgesteld worden aan hoge warmtestralingsintensiteiten. Het kan zijn dat ook het 

dak in beschouwing moet worden genomen. Voor elke blootgestelde gevel wordt 

deze analyse gedaan. De gevel met de laagste weerstand is maatgevend. 

Stap 2 is: bepalen uit welke materialen de gevel is opgebouwd. Belangrijk daarbij is 

ook of er ramen/ruiten zijn en zo ja, welke soort glas er is toegepast. 

Afhankelijk van de gebruikte materialen kunnen de volgende mogelijkheden 

optreden: 

 

1. De materialen zijn niet brandbaar en er zijn geen ramen en/of deuren 

 het gebouw zal niet in brand vliegen. Er zijn geen slachtoffers. 

Opmerking: een blinde gevel wordt weliswaar gezien als een effectieve 

maatregel tegen externe warmtestraling, maar vaak conflicteert dit met 

andere gewenste functionele eigenschappen van een gebouw, zoals de 

toetreding van daglicht/zonlicht en het hebben van uitzicht. 
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 2. De materialen zijn niet brandbaar, maar er zijn wel ramen en/of deuren 

 of het gebouw in brand vliegt hangt af van de stralingsintensiteit en het 

gebruikte soort glas 

Deze mogelijkheid wordt nader uitgewerkt in paragraaf 6.3.3. 

Als het gebouw inderdaad in brand vliegt wordt aangenomen dat dit in 

zodanig korte tijd gebeurt dat alle aanwezigen zullen omkomen. 

3. De gevel en/of het dak zijn (deels) gemaakt van brandbare materialen 

 of gebouw in brand vliegt hangt af van stralingsintensiteit en gebruikte 

materialen. De snelheid waarmee dat gebeurt wordt bepaald in relatie tot 

de in het scenario optredende stralingsintensiteit.  

Deze mogelijkheid wordt nader uitgewerkt in paragraaf 6.3.4.  

Tevens moet gekeken worden naar de aanwezigheid van ruiten, volgens 

mogelijkheid 2.  

Als via de aanwezige ruiten brand optreedt geldt wederom dat wordt 

aangenomen dat alle aanwezigen zullen omkomen. 

6.3.3 Uitwerking mogelijkheid 2: brand die ontstaat via ramen/ruiten 

 

De kwetsbaarheid van Nederlandse gebouwen voor warmtestraling wordt vooral 

bepaald door het glas (in de ramen).  

Wanneer een gevel wordt blootgesteld aan warmtestraling die de ruiten doet breken 

en uit de kozijnen doet vallen, zal in de meeste gevallen het interieur van de 

ruimten daarachter kort daarna in brand vliegen. 

 

Informatie over de relatie tussen hitteblootstelling en het bezwijken van ramen is te 

vinden in o.a. het Groene Boek, het Paarse Boek, de Catalogus bouwkundige 

maatregelen externe veiligheid [IPO10 2010] en publicaties van Cohen [Cohen 

1995] en Burrell et al. [Burrell 2006].  

Daaruit kan worden geconcludeerd dat onderscheid moet worden gemaakt tussen: 

 Enkel glas 

 Dubbel glas 

 Thermisch gehard glas 

 Brandwerend glas 

 

Hiervoor geldt in het model (de laatste twee regels zijn gebaseerd op wat [IPO10 

2010] hierover vaststelt): 

 Voor enkel glas dient een berekening te worden gedaan van de tijd tot 

bereiken van de kritische temperatuur, volgens [Groene Boek 2005], bijlage 

1. Is deze kleiner dan 15 minuten dan moet worden aangenomen dat brand 

ontstaat. 

 Dubbel glas kan 25 kW/m² weerstaan zonder breken. 

 Thermisch gehard glas kan ca. 43 kW/m² weerstaan. 

 

Is de warmtestraling hoger dan de genoemde waarden, dan moet gerekend worden 

met 100% dodelijke slachtoffers, anders met 0%. Er kan dan nog wel subletaal 

letsel zijn. Een model daarvoor wordt beschreven in paragraaf 6.3.5. 

 

Brandwerend glas biedt gedurende 30 minuten bescherming tegen in brand vliegen 

van het gebouw. Indien nodig kan een gebouw in die tijd worden geëvacueerd;  het 

aantal slachtoffers waarmee gerekend moet worden is 0.  
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 Ook in dit geval kan er enig subletaal letsel zijn, wat is uit te rekenen met het 

voorgestelde model in paragraaf 6.3.5. 

6.3.4 Uitwerking mogelijkheid 3: de gevel en/of het dak zijn (deels) gemaakt van 

 brandbare materialen 

 

De situatie bij mogelijkheid 3 is dat de blootgestelde gevels en/of dakdelen geheel 

of gedeeltelijk zijn opgebouwd uit materialen die bij blootstelling aan hittestraling in 

brand kunnen vliegen, waarna branddoorslag naar binnen toe kan plaatsvinden. 

Als dit zich voordoet, kan een specifieke analyse gedaan worden van de weerstand 

tegen branddoorslag en/of brandoverslag (WBDBO). 

 

In de onderstaande tabel betekent 

A het warmtestralingsniveau waarboven het gebouw binnen maximaal 5 

minuten in brand staat 

B het warmtestralingsniveau waaronder het gebouw gedurende minimaal 30 

minuten niet in brand vliegt. 

 

Als default-waarden voor een ‘generiek gebouw’ kan voor A de waarde van 35 

kW/m
2
 genomen worden en voor B de waarde 15 kW/m

2
. 

De uitkomst van een gedetailleerdere analyse kan zijn een curve of tabel waarin het 

verband wordt aangegeven tussen de warmtebelasting op de gevel in kW/m
2
 en de 

WBDBO in minuten. 

Tabel 6.1 Kans op slachtoffers bij een geven warmteblootstelling en bijbehorende WBDBO van 

een gebouw. Hierin is Q het warmtestralingsniveau waaraan het gebouw wordt 

blootgesteld. 

Q (kW/m2) WBDBO (min) Kans op slachtoffers 

Q >= A WBDBO < 5 minuten Alle aanwezigen in gebouw komen om 

B <= Q < A  5 < WBDBO < 30 

minuten 

Deel van aanwezigen (50%) kan 

vluchten en overleeft 

Q < B WBDBO > 30 

minuten 

Geen doden (alle aanwezigen kunnen 

vluchten) 

 

Welke methode voor zo’n gedetailleerde analyse gebruikt wordt, is niet in het 

algemeen aan te geven, maar men kan daarbij gebruik maken van rekenregels uit 

[NEN6068]. Overigens zijn niet al deze rekenregels geschikt voor de situatie waarin 

de dreiging bestaat uit een BLEVE (kortdurende zeer hoge warmtestraling) of een 

plas- of fakkelbrand. Met name de modellering van vlammen (bijlage B) kan niet 

worden toegepast. In plaats daarvan moeten de vlamhoogte, -breedte en -

temperatuurverdeling uit de gemodelleerde BLEVE, plas- of fakkelbrand worden 

afgeleid. Hiervoor zijn geen algemeen geldende rekenregels te geven. Men zal 

verstandige aannames moeten doen op basis van een goede kennis van de 

processen van branddoorslag en -overslag. 

6.3.5 Bepaling van letsel binnen gebouwen door warmtestraling van buiten 

 

Om te kunnen inschatten hoeveel mensen letsel zullen oplopen door warmtestraling 

van een externe stralingsbron zoals een BLEVE, plasbrand of fakkelbrand, en wat 

de veiligheidswinst is van het gebruik van hittebestendige beglazing, wordt een 

werkwijze voorgesteld bestaande uit drie stappen.  
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De voorgestelde benadering is van toepassing op gebouwen die niet binnen 30 

minuten na aanstraling in brand vliegen. Met andere woorden: er is geen sprake 

van letaal letsel door het in brand vliegen van het gebouw waarbinnen zich nog 

mensen bevinden, maar er kan wel subletaal letsel zijn door warmtestraling via de 

ruiten. 

Overigens is het zo dat glazen ruiten relatief weinig warmtestraling doorlaten. De 

transmissiviteit van glas is afhankelijk van de golflengte van de straling en in het 

grootste deel van het infrarode spectrum is deze transmissiviteit bijna nul. 

Pas als er sprake is van vlamtemperaturen in de orde van grootte van 1000 Kelvin 

kan er sprake zijn van significante transmissie van warmtestraling. Maar ook dan, 

bij in Nederland gebruikelijke glasdiktes, is de absorptie van de straling al gauw 

meer dan 90%. 

Het gebruik van dikker glas of speciale brandwerende EW- of EI-beglazing kan een 

maatregel zijn om eventuele letsels te reduceren. 

 

De drie stappen voor het inschatten van letsel binnen gebouwen zijn: 

 

1. Bepaal het aantal personen dat wordt blootgesteld aan warmtestraling die door 

de ruiten heen komt; 

2. Bepaal het warmtestralingsniveau waaraan zij worden blootgesteld; 

3. Bepaal het letsel. 

 

Hieronder zijn deze stappen elk afzonderlijk verder uitgewerkt.  

 

Stap 1: bepaling van het aantal mensen dat blootgesteld wordt aan warmtestraling 

die door de ruiten heen komt 

 

Bepaal het aantal mensen in het gebouw N 

Bepaal de lengte van de blootgestelde gevel(s) L 

Bepaal het (oppervlakte)percentage ruiten in de blootgestelde gevel(s) f 

Bepaal het vloeroppervlak per verdieping Av 

Bepaal oppervlakte van binnengebied waarin mensen worden blootgesteld Ab=L*5 

Het aantal blootgestelde mensen Nb volgt dan uit: 

 

 Nb = N * f * Ab / Av (6.5) 

 

Aannames hierbij zijn: 

 Personen bevinden zich homogeen verdeeld over verdiepingen 

 Alle verdiepingen zijn gelijk, qua afmetingen en vorm 

 Op meer dan 5 meter van de ramen vindt geen blootstelling plaats 

 

Stap 2: bepaling van het warmtestralingsniveau waaraan zij blootgesteld worden 

 

Bereken of bepaal de warmtestraling Q waaraan de gevel wordt blootgesteld.  

Bepaal vervolgens de transmissiviteit van de straling door de ruiten fd. Deze 

dempingsfactor is afhankelijk van de vlamtemperatuur. Bij hogere 

vlamtemperaturen (kortere golflengtes van de straling) laat glas meer 

warmtestraling door dan bij lagere vlamtemperaturen.  

Voor normaal glas kan hiervoor de relatie gebruikt worden die is weergegeven in 

figuur 5.2 van deel 1A van het [Groene Boek 2003]. 
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 Voor brand-/hittewerend glas moet de transmissiviteit aan specificaties dan wel aan 

experimenteel bepaalde waarden worden ontleend. 

 

De stralingsdosis van de blootgestelde personen in het gebouw is dan: 

 

   (    )
    (6.6) 

 

Neem hierbij voor t een tijd van 10 seconden (bestaat uit 5 seconden reactietijd plus 

5 seconden tijd om dekking te vinden). 

 

Stap 3: bepaling van het letsel 

 

Gebruik de formules in de letselmodellen zoals beschreven in [Trijssenaar 2011] 

(een deel daarvan is weergegeven in paragraaf 3.3.1). 

6.4 Bescherming tegen plasbrand: keerwand 

Een zelfredzaamheidsbevorderende maatregel die de effecten van een plasbrand 

kan reduceren, is het plaatsen van een keerwand. Deze dient ervoor om te 

voorkomen dat een brandende vloeistofplas zich uitbreidt naar plaatsen waar grote 

schade kan worden veroorzaakt en/of veel slachtoffers kunnen vallen. Vanuit 

modelleringsoogpunt bezien heeft het plaatsen van een keerwand invloed op de 

volgende parameters: 

 De afmetingen van het vlamgebied. Dit heeft op zijn beurt gevolgen voor de 

brandsnelheid, de hoogte van de vlammen en de uitgestraalde warmte. 

 De afstand van warmtestralingsbron tot personen en gebouwen. Vergroting 

hiervan leidt tot een lagere dosis van te ontvangen warmtestraling. 

 

Om dit in rekening te brengen zijn er geen wijzigingen nodig in de bestaande 

modellen voor het rekenen aan plasbranden. 

 

6.5 Reflectie: bescherming door schuilen bij wolkbrand en gaswolkexplosie 

De modellen van de beschermingsmaatregelen, die beschreven zijn in dit 

hoofdstuk, maken het mogelijk om het effect van schuilen te berekenen voor een 

deel van de externe veiligheidsscenario’s die benoemd zijn in paragraaf 3.2.  De 

twee scenario’s waarvoor nog geen duidelijke modellen zijn ontwikkeld zijn 

wolkbrand en gaswolkexplosie. De belangrijkste oorzaak voor letsel bij de 

wolkbrand en gaswolkexplosie zijn het directe vlamcontact van de wolk met 

personen en/of met gebouwen. Daarnaast speelt overdruk een rol bij het letsel in 

het geval van een gaswolkexplosie. Desalniettemin zouden de maatregelen 

‘ventilatiereductie’ en ‘bescherming tegen warmtestraling’ ook voor deze scenario’s 

een positief effect kunnen hebben op het letsel dat personen oplopen tijdens het 

schuilen. Door ventilatiereductie kan namelijk worden voorkomen dat er binnen een 

(opgesloten) brandbare wolk ontstaat. Een brandbare wolk die opgesloten is geeft 

immers zowel letsel door vlamcontact als letsel door explosieoverdruk. 

Beschermingsmaatregelen tegen warmtestraling kunnen er ook toe leiden dat het 

gebouw beter bestand is tegen direct vlamcontact. Deze paragraaf geeft een 

beknopte beschouwing van de modellering van het effect van het 

handelingsperspectief schuilen bij de scenario’s wolkbrand en gaswolkexplosie. 
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De vraag is of en in hoeverre mensen binnen veilig zijn in het geval van een 

brandbare wolk. Het protocol van hulpverleningsdiensten bij incidenten met 

brandbare (of reactieve) gaswolken adviseert ontruimen, ofwel het verlaten van de 

verblijfplaats. Voor deze situatie dient de auto niet te worden gebruikt [Protocol 

schuilen ontruimen 2009]. Ditzelfde protocol geeft de aanbeveling tot diepgaander 

onderzoek van het meest effectieve advies bij brandbare wolken. 

 

Wolkbrand 

Bij de berekening van het groepsrisico wordt aangenomen dat iedereen die zich op 

het moment van ontsteking nog in de brandbare wolk bevindt, overlijdt. Dit geldt 

zowel voor de personen buitenshuis (door direct vlamcontact) als voor de personen 

binnenshuis (door secundaire branden [Groene Boek 2003]. Door de korte 

blootstellingsduur zal de omvang van het persoonlijk letsel buiten de wolk 

betrekkelijk gering zijn in vergelijking met het letsel binnen de wolk. De aannames 

in de QRA-methodiek over letsel aan personen die in gebouwen verblijven is nogal 

grofstoffelijk. De werkelijkheid zal genuanceerder zijn: personen die zich binnen 

bevinden en ramen en deuren sluiten zullen hiermee kunnen voorkomen dat de 

brandbare wolk naar binnen komt. Secundaire branden kunnen leiden tot een groot 

aantal slachtoffers, maar zeer waarschijnlijk zullen er ook overlevenden zijn onder 

de personen die schuilen. 

Nader onderzoek naar het effect van schuilen in een brandbare wolk wordt 

aanbevolen om een beter beeld te krijgen van de overlevingskansen bij schuilen. 

Vooralsnog wordt aangenomen dat het aantal gewonden vrij klein is in vergelijking 

met het aantal doden en dat iedereen in de brandbare wolk overlijdt.  

Personen kunnen zich het beste in veiligheid brengen door uit het effectgebied te 

lopen voordat de wolk ontsteekt.  

 

 

Gaswolkexplosie 

De effecten van een gaswolkexplosie zijn gelijk aan die van een wolkbrand, 

aangevuld met drukeffecten als gevolg van de explosie. Door de drukeffecten 

kunnen gebouwen instorten en kan ook op grotere afstand van de wolk schade en 

letsel ontstaan. Personen die zich binnenshuis bevinden, kunnen door instorten van 

gebouwen, rondvliegend glas, etc. ook andersoortige verwondingen oplopen dan 

brandwonden.  

 

6.6 Conclusies 

In dit hoofdstuk is besproken hoe een aantal beschermingsmaatregelen 

meegenomen kunnen worden in kwantitatieve berekeningen aan externe- 

veiligheidsscenario’s. 

 

Voor het berekenen van het effect van ventilatiereductie is een functioneel model 

ontwikkeld voor het bepalen van de concentratie binnen, alsmede voor het bepalen 

van het letsel. Daarnaast zijn er kwantitatieve indicaties gegeven voor 

ventilatievoud en lekstromen bij open en gesloten ramen en deuren. Voor het 

bepalen van het effect van een centraal geregelde afsluiting van de ventilatie is een 

beknopte werkwijze geschetst voor het inschatten van de snelheid van afsluiting 

van de ventilatie. 
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Voor het doorrekenen van scenario’s waarbij warmtestraling een rol speelt met 

betrekking tot het veroorzaken van letsel, is een voorstel gedaan voor een model 

dat meer genuanceerd is dan het ‘alles of niets’ model uit het Paarse Boek. 

In plaats van één grens van 35 kW/m
2
 wordt voorgesteld om per gebouw te 

bepalen of het gebouw bij het gegeven stralingsniveau in brand zal vliegen en hoe 

snel. 

Hierbij moet zowel worden gekeken óf en hoe lang de ramen de warmtestraling 

kunnen weerstaan, als naar de overige materialen van de buitenkant van het 

gebouw. 

Het model is niet zozeer gebaseerd op experimenteel onderzoek of literatuur, maar 

meer op vuistregels en aannames. Daarbij zijn enkele aanbevelingen uit IPO10, 

over de weerstand van verschillende soorten glas, overgenomen.  

 

Naast een genuanceerder model voor de bepaling van letaal letsel, is ook een 

model voor subletaal warmtestralingsletsel, opgelopen door mensen die zich binnen 

een gebouw achter de ramen bevinden, opgesteld. Dit model is gebaseerd op 

logische aannames en dient vooral om het effect van andere (beschermende) typen 

beglazing te kunnen kwantificeren. 

 

Ten slotte is besproken hoe het aanbrengen van een keerwand, bij het 

doorrekenen van plasbrandscenario’s in berekeningen kan worden meegenomen. 

  



 

  

TNO-rapport | TNO 2013 R11365  71 / 78  

 7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies  

Aanleiding van het onderzoek is de onduidelijkheid van en de discussie over de 

veiligheidswinst van maatregelen uit adviezen van veiligheidsregio’s. Het doel van 

het project was het ontwikkelen van modellen waarmee de veiligheidswinst van 

zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen op kwantitatieve wijze kan worden 

bepaald.  

 

Het ideaalbeeld om dit doel te bereiken bestaat uit modellen die gebaseerd zijn op 

100% nauwkeurige en empirische onderbouwde formules om de veiligheidswinst 

van alle mogelijke maatregelen en scenario’s te berekenen met een volledige 

consensus in het veld over de validiteit van eventuele aannames. 

 

Aspecten, die het realiseren van het ideaalbeeld compliceren, zijn: empirisch bewijs 

is soms schaars of ontbreekt, aannames in modellen worden soms sterk 

bediscussieerd, niet alle mogelijke maatregelen kunnen binnen dit onderzoek 

worden gekwantificeerd, niet alle (externe veiligheids)-scenario’s kunnen worden 

gekwantificeerd. Bovendien heeft de effectiviteit van specifieke maatregelen niet 

een vaste waarde net zoals dat de beste zelfredzame strategie niet in iedere 

situatie hetzelfde is. Het hangt af van de aard, duur en intensiteit van relevante 

scenario’s die door een risicobron kunnen optreden.  

 

In dit onderzoek is gekozen om uit te gaan van een aantal standaard externe 

veiligheidsscenario’s. Het aantal te kwantificeren maatregelen is gereduceerd 

m.b.v. een behoefte-prioritering in een Group Decision Room –sessie. Verder is 

gekozen voor ‘functioneel modelleren’, ofwel het ontwikkelen van rekenregels met 

daarin ruimte voor de gebruiker om zelf parameters in te vullen om daarmee recht 

te doen aan verschillende situaties. Bovendien wordt gebruik gemaakt van ‘best 

available knowledge’ of gangbare aannames in de vorm van kwantitatieve indicaties 

afkomstig uit (wetenschappelijke) literatuur en expert opinions. Dit hoeft overigens 

niet te betekenen dat deze ‘knowledge’ of aannames buiten discussie staan. 

 

Met de afronding van onderhavig onderzoek is  de onduidelijkheid over 

veiligheidswinst niet helemaal weggenomen. Wel biedt het onderzoek kennis om –

meer verantwoord dan voorheen – inschattingen te maken van de veiligheidswinst 

van maatregelen. Hierbij blijft de rol voor de adviseur groot: deze moet verstandige 

aannames doen, inschattingen maken, parameters invoeren etc.  

 

Wellicht dat op langere termijn voor een aantal maatregelen alsnog ‘standaard 

effecten’ of vuistregels af te leiden zijn door het veelvuldig toepassen van de 

modellen uit onderhavig onderzoek of door nieuwe inzichten uit experimenten, 

praktijkgegevens of literatuur.  
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 7.2 Aanbevelingen 

De ontwikkelde modellen, rekenregels en kwantitatieve indicaties kunnen het beste 

worden geïmplementeerd in één (of meerdere) softwarepakket(ten), waarmee de 

effecten en/of de risico’s van gevaarlijke stoffen reeds worden berekend. 

 

Aanbevolen wordt nader experimenteel onderzoek te doen naar het meetbare 

effect van maatregelen die beogen het zelfredzame gedrag van mensen te 

bevorderen, i.c. het voorhanden hebben van een BHV-organisatie en 

risicocommunicatie vóóraf. Deze maatregelen worden frequent geadviseerd door 

de veiligheidsregio’s aan het bevoegd gezag, maar in de wetenschappelijke 

literatuur zijn nauwelijks ‘harde’ gegevens beschikbaar over de effectiviteit. 

 

Uit zowel begeleidingscommissie-bijeenkomsten als de Group Decision Room 

(GDR) kwam naar voren dat er grote behoefte bestaat aan het uitwerken van 

maatregelen voor PGS 15-scenario’s. Dit is eveneens een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek.  
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 9 Definities 

Definitie zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is een veelgebruikte term met - afhankelijk van de context -

verschillende betekenissen. De algemene definitie van zelfredzaamheid die in dit 

project wordt gehanteerd is: 

 

Vermogens en handelingen van burgers om incidenten te voorkomen of beheersen, 

om zichzelf én anderen te kunnen helpen de gevolgen van het incident te 

beperken. 

 

Bovenstaande definitie is veelomvattend: zichzelf in veiligheid stellen is een 

handeling om zichzelf te helpen en tegelijkertijd een manier om de gevolgen (het 

aantal slachtoffers) van het incident te beperken. In dit project ligt de focus van 

zelfredzaamheid op het vermogen van burgers om te vluchten en zichzelf te helpen 

door zich veilig te stellen. Hieronder valt ook het in staat zijn om een schuilplaats te 

zoeken, naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en (indien aanwezig) de 

ventilatie uit te zetten. De zelfredzaamheid van een persoon kan belemmerd zijn 

door blootstelling aan o.a. toxische stoffen, warmtestraling en overdruk. In dit 

onderzoek worden andere fysieke of geestelijke belemmeringen in de 

zelfredzaamheid, die van toepassing kunnen zijn bij bejaarden, kinderen of 

lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten, niet met een specifieke methodiek 

behandeld.  

 

Zelfredzaam gedrag komt in vier fasen tot stand (zoals beschreven voor 

brandevacuatie in [Kobes 2010]):  

1. Waarnemen; 

2. Interpreteren; 

3. Beslissen; 

4. Actie/verplaatsen. 

 

De eerste fase van zelfredzaam gedrag bestaat uit het waarnemen van signalen 

van het gevaar. Wanneer aanwezigen in een gebied een goed 

waarnemingsvermogen hebben zijn zij in staat om het gevaar te ontdekken (mits 

het gevaar waarneembaar is). Een goed waarnemingsvermogen draagt daarmee bij 

aan een hoge mate van vluchtveiligheid. De tweede fase van zelfredzaam gedrag 

bestaat uit het interpreteren van signalen en uit het nemen van beslissingen over 

wat te doen. Een goed beoordelingsvermogen draagt daarmee bij aan een hoge 

mate van vluchtveiligheid. De derde en laatste fase van zelfredzaam gedrag 

bestaat uit de daadwerkelijke actie, dit kan een verplaatsing zijn, maar ook binnen 

blijven en handelingen uitvoeren zoals ramen en deuren sluiten. Wanneer mensen 

mobiel zijn en in staat zijn om zich zelfstandig te verplaatsen, kunnen zij naar een 

veilige omgeving vluchten. Een goed verplaatsingsvermogen draagt daarmee bij 

aan een hoge mate van vluchtveiligheid. Bij de ontwikkeling van letselmodellen lag 

de nadruk op het (vermogen om te) handelen. Specifieker geformuleerd lag de 

nadruk op het vermogen om te vluchten na blootstelling aan de effecten van een 

ongeval met gevaarlijke stoffen. Bij het modelleren van maatregelen ter bevordering 

van de zelfredzaamheid worden nu ook omgevingsfactoren, zoals de complexiteit 

van de vluchtweg, van belang voor de fase van het handelen, beschouwd. 
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 Daarnaast kunnen maatregelen zoals alarmering en BHV duidelijk ingrijpen op de 

fasen van waarneming, interpretatie en besluitvorming.  

 

Definitie veiligheidswinst 

De veiligheidswinst (zie ook onderstaande figuur) wordt uitgedrukt in de 

vermindering van: 

 Het aantal doden; 

 Het aantal gewonden en hun letselernst, waarbij de letselernst wordt 

uitgedrukt in termen van triageklassen en mate van zelfredzaamheid. 

 

 

Visualisatie van de veiligheidswinst van een zelfredzaamheidsbevorderende maatregel.  

 

Definitie EV-scenario  

Bij externe veiligheid gaat het om de kans om buiten een inrichting of transportroute 

te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die 

inrichting/transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het gaat hierbij 

niet om bijvoorbeeld effecten binnen de terreingrens (zoals veiligheid van 

werknemers). Een aantal concrete externe-veiligheidsscenario’s zijn in dit 

onderzoek gehanteerd om de modellen te illustreren en te toetsen.  

 

Detectiefase 

De fase die begint op het moment van  ontstaan van de ramp en eindigt op het 

moment van detectie van de ramp. 

 

Alarmeringsfase 

De fase die begint op het moment van detectie van de ramp en eindigt op  het 

moment dat er wordt gealarmeerd. 

 

Pre-movementfase 

De fase die begint op het moment van alarmering en eindigt op het moment dat 

men begint met handelen. In deze fase interpreteert men  informatie en besluit hoe 

te reageren op het gevaar: men kiest  een zelfredzame strategie. 

 

Handelingsfase 

De fase waarin men de gekozen zelfredzame strategie uitvoert. 
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  Bijlage 1: Selectie van maatregelen 

Versie 4 april 2013 

Inge Trijssenaar, Reinier Sterkenburg, José Kerstholt, Margrethe Kobes 

 

Inleiding en leeswijzer 

In dit document worden de 3 onderzoeksopties voor het vervolg van het project 

benoemd en beschreven. De maatregelen top 10 uit de Group Decision Room zijn 

hiertoe geclusterd voor modellering op functioneel niveau. Daarnaast wordt per 

maatregel het volgende beschreven:  

 een toelichting van de maatregel  

 psychologische aspecten  

 externe-veiligheidsaspecten (onder meer op welke externe-

veiligheidsscenario’s de maatregel effect kan hebben en waar de maatregel op 

aangrijpt)  

 een oordeel over de kwantificeerbaarheid van de maatregel 

 Onderzoeksactiviteiten 

 

De maatregelen top 10, die in de Group Decision Room zijn geselecteerd zijn: 

1. Risicocommunicatie vóóraf (handelingsperspectieven)  

2. Centrale afsluiting van de ventilatie in gebouwen 

3. Ontvluchtingsbegeleiding (bijvoorbeeld BHV) 

4. Kwetsbare groepen zo ver mogelijk van de risicobron 

5. Afstemmen bedrijfsnoodplannen 

6. Meerdere vluchtwegen 

7. Een keerwand t.a.v. het plasbrandscenario 

8. Sirenes 

9. Wijziging van de indeling van een gebouw 

10. Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen 

 

De maatregelen uit deze top 10 kunnen grofweg ingedeeld worden in 3 clusters: 

1. Risico-en crisiscommunicatie (nummers 1 en 8) 

2. Vooral met evacuatie te maken hebbend (nummers 3, 4, 6, 9 en 10) 

3. Technische maatregelen (nummers 2 en 7) 

Deze clustering is tevens gebruikt voor de modellering op functioneel niveau. Ook 

de beschrijving per maatregel in de hierna volgende paragrafen volgt de volgorde 

van de clustering. 

 

Bijlage 2 bevat een verzameltabel (matrix) waarin per maatregel is opgesomd voor 

welke scenario’s de maatregel relevant is. 

Bijlage 3 bevat een verzameltabel (matrix) waarin per maatregel is opgesomd welke 

kwantificeerbare functionele aspecten door de maatregel beïnvloed worden. 
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 Onderzoeksopties voor clustering van maatregelen voor modelleren op 

functioneel niveau 

Optie A: Risico- en crisiscommunicatie 

 

Hoe en in welke mate beïnvloeden risico- en crisiscommunicatiemaatregelen de 

volgende functionele parameters: 

 Het startmoment van zelfredzaam gedrag (dit kan afhangen van de 

alarmeringstijd); 

 De keuze voor schuilen, vluchten of blijven kijken; 

 De heterogeniteit van de populatie in bewustheid/getraindheid en daarmee in 

het startmoment van zelfredzaam gedrag en de keuzes. 

 

Met de heterogeniteit van de populatie wordt in deze context het volgende bedoeld: 

binnen de populatie zal altijd een deel van de mensen kiezen voor schuilen, een 

deel voor vluchten en een deel voor blijven kijken. De verdeling over deze keuzes 

kan worden beïnvloed door risico- en crisiscommunicatie. 

 

De maatregelen die met dit onderzoek worden geadresseerd zijn: 

 Risicocommunicatie vóóraf (handelingsperspectieven) (maatregel nr. 1) 

 Sirenes (maatregel nr. 8) 

 

M.b.t. de handelingsperspectieven: we beperken ons tot de basishandelingen: 

schuilen, vluchten of blijven kijken en hoe risicocommunicatie hier invloed op heeft. 

Vervolgens kan voor de verschillende scenario’s waarop risicocommunicatie effect 

heeft (zie de tabel in bijlage 1) een procedure worden beschreven voor het 

berekenen van de effectiviteit.  

 

Risico 

Er is mogelijk een verschil van mening over de effectiviteit van campagnes zoals 

denk-vooruit en de kwantificeerbaarheid van risicocommunicatie maatregelen, 

wellicht kan een literatuurstudie hier al een antwoord op geven.  

 

De maatregel ‘Sirenes’ willen we een iets bredere invulling geven, mede naar 

aanleiding van de BC-vergadering van 20 maart 2013. Wij benoemen het nu hier 

als ‘Crisiscommunicatie’. 

De maatregel crisiscommunicatie wordt op een functioneel niveau gemodelleerd. 

Het gaat met name om alarmering. Dit kan verschillende vormen hebben, zoals 

sirenes en SMS-alerts. 

Optie B: Evacuatie 

 

Ontwikkeling van een evacuatiemodel op gebouwniveau, dat in te passen is in een 

kwantitatieve risicoanalyse. Speciale aandacht voor kwetsbare groepen en minder 

mobiele personen. 

 

Hoe en in welke mate beïnvloeden evacuatiemaatregelen de volgende functionele 

parameters: 

• Ontruiming: evacuatietijd (min); 
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 • Heterogeniteit in leeftijd/fitheid/kwetsbaarheid/vluchtsnelheid/ 

uithoudingsvermogen. 

 

Vluchtsnelheid afhankelijk laten zijn van de aanwezigheid van kwetsbare groepen 

en het bepalen van het effect van evacueren versus schuilen voor deze groepen. 

Ontwikkeling van een evacuatiemodel gebruik makend van data die beschikbaar is 

in risicoanalysepakketten (Safeti-NL, RISKCURVES), populatiebestanden, BAG-

data (Basisregistratie Adressen en Gebouwen met o.a. leeftijdsverdelingen, 

woning/bedrijfspand), CBS-data, hoogte en oppervlak van kantoorgebouwen. Het 

evacuatiemodel geeft een schatting of verdeling van de evacuatietijd afhankelijk 

van de gebouwkarakteristieken, zoals het aantal verdiepingen, bezettingsgraad en 

aanwezigheid van minder mobiele personen. Er worden invoerparameters 

geïntroduceerd, waarmee het effect van bijvoorbeeld BHV en een gewijzigde 

indeling van een gebouw kan worden ingevoerd door de model gebruiker. Het 

effect van BHV en indeling zelf wordt niet in detail gemodelleerd. De evacuatie van 

een wijk m.b.v. auto, fiets of lopend valt buiten de scope, aangezien alleen 

maatregel nr. 6 hier deels betrekking op heeft. 

 

De maatregelen die met het onderzoek globaal worden geadresseerd zijn: 

 Ontvluchtingsbegeleiding (bijvoorbeeld BHV) (maatregel nr. 3) 

 Kwetsbare groepen binnen een gebouw zo ver mogelijk van de risicobron 

plaatsen (maatregel nr. 4) 

 Meerdere vluchtwegen (maatregel nr. 6) 

 Wijziging van de indeling van een gebouw (maatregel nr. 9) 

 Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen (maatregel 10)  

 

De nadruk ligt op maatregel nr. 4 (kwetsbare groepen binnen een gebouw) en 

maatregel nr. 10 (vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen). 

Optie C: technische beschermende maatregelen 

 

Hoe en in welke mate beïnvloeden technische beschermende maatregelen de 

volgende functionele parameters:  

 Mate van bescherming van het gebouw tegen een toxische wolk (concentratie 

toxische stof binnen); 

 Mate van bescherming van het gebouw tegen warmtestraling. 

 

De maatregelen die met het onderzoek worden geadresseerd zijn: 

 Centrale afsluiting van de ventilatie in gebouwen (maatregel nr. 2) 

 Een keerwand t.a.v. het plasbrandscenario (maatregel nr. 7) 

 

Het onderzoek wordt breder getrokken dan de in de top 10 benoemde maatregelen. 

Bij bescherming tegen warmtestraling kan gekeken worden naar maatregelen als 

hittebestendige gevels (maatregel nr. 12). Er kan gebruik worden gemaakt van 

literatuurbronnen zoals het Groene Boek en IPO10.  

 

Buiten het onderzoek valt:  

De maatregel ‘Afstemmen bedrijfsnoodplannen’ (maatregel nr. 5) valt buiten het 

onderzoek. Het afstemmen van bedrijfsnoodplannen kan leiden tot een 

maatregelenpakket, die vrijwel alle functionele parameters zou kunnen 

beïnvloeden.  
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 Door de grote diversiteit is het praktisch niet mogelijk om dit op te nemen in een 

kwantitatief model. Bovendien ligt de nadruk sterk op risicovolle bedrijven en is het 

niet generiek toepasbaar voor risicovolle transportassen. 

Doordat elementen uit optie A (risico- en crisiscommunicatie) en optie B (evacuatie) 

deel kunnen uitmaken van het afstemmen van bedrijfsnoodplannen worden 

deelaspecten van deze maatregel alsnog afgedekt. 

Geselecteerde onderzoeksoptie D(inosaurus) = Optie B: Evacuatie met kop 

‘alarmeringsmaatregelen’ van Optie A en staart van Optie C ‘bescherming’  

 

Ontwikkeling van een evacuatiemodel op gebouwniveau, dat in te passen is in een 

kwantitatieve risicoanalyse. Speciale aandacht voor het effect van BHV.  

 

De maatregelen zullen functioneel worden gemodelleerd, d.w.z. dat een model 

wordt gemaakt waarin de effecten van bijvoorbeeld BHV te modelleren zijn door 

aanpassing van functionele modelparameters. Functioneel modelleren is 

bijvoorbeeld dat de beslistijd en evacuatietijd kunnen worden aangepast in het 

model. Het effect van BHV wordt dus niet expliciet gemodelleerd, er wordt dus niet 

bepaald of onderzocht hoe groot het effect is van BHV op beslis- en evacuatietijd, 

dit is namelijk voor verschillende situaties, gebouwen etc. 

  

De maatregelen die met het onderzoek functioneel worden geadresseerd zijn: 

 Ontvluchtingsbegeleiding (bijvoorbeeld BHV) (maatregel nr. 3) 

 Alarmeringsmaatregelen: Risicocommunicatie vóóraf (maatregel nr. 1) en 

Sirenes (maatregel nr. 8) 

 Beschermingsmaatregelen: ventilatie (maatregel nr. 2) en bescherming tegen 

warmtestraling, zoals een keerwand (maatregel nr. 7) of hittebestendige gevels 

 

Daarnaast zullen – voor zover eenvoudig te realiseren - onderstaande maatregelen 

functioneel worden gemodelleerd: 

 Kwetsbare groepen binnen een gebouw zo ver mogelijk van de risicobron 

plaatsen (maatregel nr. 4) 

 Meerdere vluchtwegen (maatregel nr. 6) 

 Wijziging van de indeling van een gebouw (maatregel nr. 9) 

 Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen (maatregel nr. 

10)  

 

De nadruk ligt op maatregel nr. 3: ontvluchtingsbegeleiding (BHV). 

 

Hoe en in welke mate beïnvloeden evacuatiemaatregelen de volgende functionele 

parameters: 

 Startmoment (min); 

 Ontruiming: evacuatietijd (min). 

 

Het effect van evacueren versus schuilen. Ontwikkeling van een evacuatiemodel 

gebruik makend van data die beschikbaar is in risicoanalysepakketten (Safeti-NL, 

RISKCURVES), populatiebestanden, BAG-data (Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen met o.a. leeftijdsverdelingen, woning/bedrijfspand), CBS-data, hoogte 

en oppervlak van kantoorgebouwen. Het evacuatiemodel geeft een schatting of 

verdeling van de evacuatietijd afhankelijk van de gebouwkarakteristieken, zoals het 

aantal verdiepingen, bezettingsgraad.  
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 Er worden invoerparameters geïntroduceerd, waarmee het effect van bijvoorbeeld 

BHV en een gewijzigde indeling van een gebouw kan worden ingevoerd door de 

model gebruiker. De evacuatie van een wijk m.b.v. auto of fiets of lopend valt buiten 

de scope, aangezien alleen maatregel nr. 6 hier deels betrekking op heeft. Voor 

lopend vluchten wordt geen rekening gehouden met een gedetailleerd 

stratenpatroon. Er worden vooralsnog conservatieve keuzes gemaakt voor het 

lopend vluchten, zoals een relatief lage loopsnelheid en evt. alleen vluchten met de 

wind mee. 

Geselecteerde top 10 van maatregelen 

Risicocommunicatie vóóraf (handelingsperspectieven), maatregel nr.1 

 

In de naamgeving van de maatregel ‘risicocommunicatie vóóraf 

(handelingsperspectieven’ worden twee aspecten benoemd, namelijk ten eerste de 

‘bewustwording van risico’s door middel van communicatie over risico’s’ en ten 

tweede het communiceren van handelingsperspectieven. Deze 

handelingsperspectieven zijn afhankelijk van het scenario en zijn daardoor talrijk en 

divers, ook als we ons beperken tot externe-veiligheidsscenario’s. Ieder 

handelingsperspectief is in feite een maatregel van zelfredzaam gedrag, waarvan 

de effectiviteit kan worden bepaald. 

 

Psychologische aspecten 

Risicocommunicatie is in het verleden veelal uitgevoerd in de vorm van generieke 

informatie campagnes waarin een aantal eenvoudige handelingen gepromoot 

worden, bijvoorbeeld de ‘denk vooruit’ campagne. Daarnaast is de campagne lokaal 

vertaald voor specifieke gemeenten. Informatie wordt op een cognitief niveau 

overgebracht naar burgers. Personen die dicht bij een risicobron wonen ‘willen’ 

vaak ook niet weten dat ze risico’s lopen (cognitieve dissonantie reductie). 

Momenteel richt het onderzoek zich op het meer personaliseren van de informatie 

in de vorm van aansprekende films en relevantie verhalen en die de burger 

aanspreken op het emotionele vlak ook meer op emoties. 

 

Externe-veiligheidsaspecten 

Kwantificeren van het effect van deze maatregel op het (groeps-)risico is zeer 

complex, aangezien dan niet alleen het effect van risicocommunicatie op gewenst 

gedrag/handelingen bekend moet zijn, maar ook welke handelingen dan gewenst 

zijn en wat daarvan het effect is op de verschillende scenario’s. Wel kunnen aan de 

hand van enkele voorbeeldscenario’s en handelingsperspectieven getoond worden 

hoe risicocommunicatie ingrijpt op het gedrag van personen (bijvoorbeeld de keuze 

om te gaan schuilen, vluchten of blijven kijken) en hoe dit vervolgens het aantal 

slachtoffers kan beïnvloeden. 

 

Kwantificeerbaarheid 

Matig 

 

Onderzoeksactiviteiten 

Literatuurstudie risicocommunicatie en gedragsverandering 

Kwantitatief model opstellen: risicocommunicatievormen en verwachte invloed op 

gewenst gedrag. 
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 Slachtofferberekeningen: procedures opstellen hoe gedrag voor risicocommunicatie 

vergeleken kan worden met gedrag na risicocommunicatie. 

 

Sirenes, maatregel nr. 8 

 

Mede naar aanleiding van de BC vergadering van 20 maart 2013: Deze maatregel 

wordt breder getrokken en betreft nu crisiscommunicatie. Dat houdt dus ook zaken 

in als SMS-alert en alarmering naar de omgeving toe door bedrijven. 

 

Psychologische aspecten 

Sirenes geven een heel duidelijk signaal, trekken de aandacht en hebben de 

associatie: gevaar. Ze bieden echter geen concreet handelingsperspectief en dient 

daarom als onderdeel van de crisiscommunicatie te worden ingezet, bijvoorbeeld in 

combinatie met NL-Alert. 

Voor het ontwikkelen van een kwantitatief psychologisch model is het wenselijk om 

een indruk te krijgen hoeveel procent van de mensen welk gedrag vertoont 

(vluchten/schuilen/blijven) en wat het effect is van crisiscommunicatie op deze 

percentages. 

 

Externe-veiligheidsaspecten 

Tijdens een incident duurt het doorgaans relatief lang, voordat sirenes ingezet 

worden. Afhankelijk van de procedures van de veiligheidsregio, kost het minimaal 

15 minuten na het ontstaan van een incident, maar al gauw ook 45 minuten tot 1 

uur voordat de sirenes afgaan. Dit zal voor een groot deel de effectiviteit bepalen. 

Relevantie voor externe-veiligheidsscenario’s:  

 Effectief bij: brandbare gaswolk – wolkbrand of gaswolkexplosie, toxische 

wolk, warme BLEVE 

 Minder effectief bij: plasbrand, fakkel 

 Niet effectief bij koude BLEVE 

 

Kwantificeerbaarheid:  

Redelijk tot goed 

 

Onderzoeksactiviteiten 

Literatuuronderzoek en/of enquête bij veiligheidsregio’s over snelheid van het 

inzetten van crisiscommunicatiemiddelen. 

Opstellen rekenregels voor de verschillende scenario’s waarop de 

crisiscommunicatie effect heeft: gaswolken (brandbaar en toxisch), warme BLEVE. 

Ontvluchtingsbegeleiding (bijvoorbeeld BHV), maatregel nr. 3 

 

De personele begeleiding van de ontvluchting, bijvoorbeeld via een BHV-

organisatie, heeft een positieve invloed op de evacuatietijd (= beslistijd + vluchttijd), 

maar zal in geval van een noodzaak tot schuilen ook van positieve invloed zijn op 

het adequaat handelen. De beslistijd is doorgaans bepalend in het hele proces van 

beslissen en evacueren. De personele ontvluchtingsbegeleiding geeft de evacuees 

meer zekerheid over de snelste route, de toegankelijkheid van nooddeuren, 

beschikbaarheid van vluchtroutes enz.  

 

Psychologische aspecten 
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 Bij een adequate uitvoering blijkt personele begeleiding zowel van positieve invloed 

te zijn op de beslistijd als op de daadwerkelijke vluchttijd. Verder blijkt uit 

praktijktesten dat het vaak lang duurt voordat mensen op een alarmsignaal 

reageren. Doorgaans wordt gewacht totdat de eerste persoon reageert en dan volgt 

de rest. Personele begeleiding kan een groep aanwezigen aansporen om in actie te 

komen. Of de personele begeleiding adequaat is en of de aanwezigen de 

aanwijzingen opvolgen is onder andere afhankelijk van de mate van geoefendheid 

en het gezag van de BHV-organisatie en van de mate waarin de aanwezigen bereid 

zijn om aanwijzingen op te volgen. 

 

Met name in het buitenland zijn verschillende praktijktesten gedaan om de 

benodigde tijd voor ontruiming van (hoge) gebouwen te bepalen. Er is onder meer 

onderzoek gedaan naar de rol van personeel bij het ontruimen van winkels en 

kantoorgebouwen. Daarbij is in sommige gevallen ook gekeken naar de invloed van 

personele begeleiding op de totale evacuatietijd (= beslistijd + vluchttijd). Verder is 

informatie bekend over groepsgedrag en het opvolgen van aanwijzingen, hoewel 

die informatie mogelijk in mindere mate kwantificeerbaar is.  

 

Externe-veiligheidsaspecten 

De evacuatietijd om uit een rampgebied te komen wordt korter. Om te kunnen 

kwantificeren wat het effect is van deze kortere evacuatietijd op het aantal 

slachtoffers wordt eerst SeReMo (Self-Rescue Model) uit fase 1 een aantal 

rekenregels worden toegevoegd voor het doorrekenen van evacuatie. Hierdoor kan 

een vergelijking worden gemaakt tussen schuilen en evacueren en tussen snel en 

langzaam evacueren. Bij het evacueren dient rekening te worden gehouden met 

voortijdig bewusteloos raken. 

 

 Effectief bij: brandbare gaswolk – wolkbrand of gaswolkexplosie, toxische 

wolk, warme BLEVE 

 Minder effectief bij: plasbrand, fakkel 

 Niet effectief bij koude BLEVE 

 

Kwantificeerbaarheid 

Redelijk tot goed, met name voor ontruimen en mogelijk ook voor schuilen. 

Kwetsbare groepen binnen gebouwen zo ver mogelijk van de risicobron, maatregel nr. 4 

 

Met kwetsbare groepen worden mensen die minder mobiel zijn bedoeld, denk 

hierbij aan jonge kinderen, ouderen en gehandicapten. Door kwetsbare groepen zo 

ver mogelijk van de risicobron te plaatsen kan het gebouw of de risicozijde van dit 

gebouw sneller ontruimd worden in het geval van een incident. De gemiddelde 

vluchtsnelheid kan hoger liggen. Daarnaast kunnen de kwetsbare personen 

geholpen worden door andere vluchtende mensen die van verder in het gebouw 

komen. 

 

Psychologische aspecten 

Welke personen daadwerkelijk kwetsbaarder zijn is gerelateerd aan de situatie en 

de risicoperceptie van personen. De beslistijd is doorgaans bepalend voor de duur 

van de evacuatie. Als de kwetsbaarheid gerelateerd is aan mobiliteit, dan is de 

mogelijkheid voor evacuatie met de verlengde vluchttijd, of de mogelijkheid voor 

schuilen en de benodigde tijdsduur bepalend.  
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Externe-veiligheidsaspecten 

Voor sommige kwetsbare groepen, zoals bedlegerige patiënten of ouderen, zijn 

gegevens bekend over de benodigde tijdsduur voor evacuatie (bij brand), dan wel 

over de benodigde maatregelen om schuilen (bij brand) mogelijk te maken. Om het 

risico te kunnen bepalen is het allereerst nodig om inzicht te hebben van de impact 

van het incident op een gebouw waarin de kwetsbare groep zich bevindt (als 

gebouw zich in het directe effectgebied bevindt). Daarnaast is inzicht nodig in de 

beschikbare veilige tijd voor het nemen van acties (evacueren of maatregelen om 

schuilen mogelijk te maken), ofwel de snelheid waarmee de omvang van het 

effectgebied vergroot (als gebouw zich buiten het directe effectgebied bevindt).  

 

Kwantificeerbaarheid 

Redelijk 

 

Onderzoeksactiviteiten 

Literatuuronderzoek en expertoordeel (bijvoorbeeld met behulp van GDR). Het 

expertoordeel zal zich onder andere kunnen richten op het bepalen van indicatoren 

voor kwetsbaarheid, de mate van impact op gebouwen per scenario en gebouwtype 

en de maatregelen die genomen moeten worden om een evacuatie en/of 

bescherming mogelijk te maken.  

Meerdere vluchtwegen, maatregel nr. 6 

 

Zowel binnen gebouwen als buiten in de gebouwde omgeving kan het beschikbaar 

zijn van meerdere vluchtwegen de evacuatie verbeteren. Met name wanneer er 

sprake is van een groot aantal aanwezigen heeft spreiding over meerdere 

vluchtwegen een positieve invloed op de doorstroming en daarmee op de totale 

evacuatietijd. Bovendien kan een vluchtweg als gevolg van het incident 

geblokkeerd zijn waardoor de beschikbaarheid van meerdere vluchtwegen 

noodzakelijk is. Deze maatregel bestaat op hoofdlijnen uit twee onderdelen: de 

invloed van meerdere vluchtwegen op de evacuatie in een gebouw en de invloed 

van meerdere vluchtwegen op de evacuatie buiten een gebouw ofwel in de 

gebouwde omgeving in het effectgebied. Bij het laatste onderdeel is ook de keuze 

van vervoermiddel van belang. 

 

Psychologische aspecten 

Zowel binnen als buiten een gebouw spelen naast de beschikbaarheid van 

meerdere vluchtwegen ook verschillende psychologische aspecten een belangrijke 

rol, zoals: 

 Personele begeleiding (BHV, verkeersregelaars) 

 Bekendheid met de omgeving 

 Attractiviteit en capaciteit van vluchtweg 

 Beschikbaarheid en attractiviteit van vervoermiddel 

 Aansluiting bij normaal gedrag van aanwezigen (mensen kiezen doorgaans 

bekende route; mensen vluchten doorgaans met vervoermiddel waarmee 

ze gekomen zijn; mensen zijn bijvoorbeeld niet geneigd om hun auto achter 

te laten) 

 

Externe-veiligheidsaspecten 
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 Voor het incidenttype ‘brand’ zijn gegevens bekend over de evacuatie in gebouwen 

en tunnels. Voor het incidenttype ‘overstroming’ zijn gegevens bekend over de 

evacuatie van bebouwde gebieden via verkeersroutes.  
 

Kwantificeerbaarheid 

Goed voor ontruiming in gebouwen, redelijk voor ontruiming van gebied 

 

Wijziging van de indeling van een gebouw, maatregel nr. 9 

 

Door grote groepen (hoge bezettingsdichtheid) op begane grond te plaatsen en 

lage bezettingsdichtheid hoger in gebouw, blijft de druk op de verticale 

vluchtmogelijkheden (trappenhuizen) in tijd verspreid en daarmee beperkt, die 

gedurende lange tijd op dezelfde plek. Dit kan leiden tot een verkorting van de 

vluchttijd.  

Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen, maatregel nr. 10 

 

Onder gebouwfuncties met minder mobiele personen vallen onder meer: 

basisscholen, verzorgingstehuis, ziekenhuis e.d. Minder mobiele personen hebben 

een langere vluchttijd aangezien hun vluchtsnelheid lager ligt dan mobiele 

personen. 

Centrale afsluiting van de ventilatie in gebouwen, maatregel nr. 2 

 

Door middel van een centrale afsluiting wordt de gehele ventilatie van een gebouw 

op één plaats gesloten en in één keer, waardoor de instroom van toxische stof 

beperkt blijft. 

Een keerwand t.a.v. het plasbrandscenario, maatregel nr. 7 

 

Bij de uitstroming van brandbare vloeistoffen uit grote opslagtanks of pijpleidingen 

kan de aanwezigheid van ene keerwand voorkomen dat de brandende vloeistof te 

dicht bij plaatsen komt waar mensen er gevaar van ondervinden. Dit kan enerzijds 

betrekking hebben op gebouwen waar mensen zich bevinden en anderzijds op 

vluchtroutes die belemmerd kunnen worden door de aanwezigheid of nabijheid van 

de brand. 

 

Externe-veiligheidsaspecten  

Plasbrand. Toxische wolk (zwaar gas) 

 

Kwantificeerbaarheid van de maatregel 

Goed. Deze maatregel vergt eigenlijk geen nadere modellering aangezien 

beperking van oppervlak van de plas reeds verwerkt is in bestaande 

plasbrandmodellen. 

Toxische wolken (zwaarder dan lucht): matig. 

 

Onderzoeksactiviteiten 

Naar de invloed van een keerwand-achtig obstakel op de verspreiding van toxische 

wolken die zwaarder zijn dan lucht is recent onderzoek gedaan met veelbelovende 

resultaten. Om de resultaten daarvan toe te kunnen passen in modellen is nog wel 

nader onderzoek nodig.  
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Afstemmen bedrijfsnoodplannen, maatregel nr. 5 

 

Het afstemmen van bedrijfsnoodplannen kan leiden tot een maatregelenpakket, die 

vrijwel alle functionele parameters zou kunnen beïnvloeden. Door de grote 

diversiteit is het praktisch niet mogelijk om dit op te nemen in het model. Bovendien 

ligt de nadruk sterk op risicovolle bedrijven en is het niet generiek toepasbaar voor 

risicovolle transportassen. 

Doordat elementen uit opties A (risico- en crisiscommunicatie) en B (evacuatie) 

deel kunnen uitmaken van het afstemmen van bedrijfsnoodplannen worden 

deelaspecten van deze maatregel alsnog afgedekt. 
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 Bijlage 2: Tabel maatregelen vs. scenario’s 

(Afkortingen: sc = scenario; scs = scenario’s) 

 

Maatregel Toxisch gas (bijv. 

ammoniak) 

Toxische 

vloeistof 

(bijv. 

acrylonitril

) 

Brandbaa

r gas 

(bijv. LPG 

wolk-

brand of 

gaswolk-

explosie) 

Warme 

BLEVE 

Koude 

BLEVE 

Plasbrand, 

Fakkel 

1. Risico-

communicatie 

vóóraf 

(handelingspersp

ectieven) 

+  

als juiste 

instructies goed 

opgevolgd en 

gebouw er op 

afgestemd 

+ als 

juiste 

instructies 

goed 

opgevolgd 

en 

gebouw 

er op 

afgestem

d  

+als juiste 

instructie

s goed 

opgevolg

d en 

gebouw 

er op 

afgestem

d 

 

+als juiste 

instructie

s goed 

opgevolg

d en 

gebouw 

er op 

afgestem

d  

 

0 sc 

verloop

t te 

snel  

 

+/- kan snel 

scenario 

zijn: dan 

weinig tijd 

om 

maatregele

n te treffen 

 

2. Centrale 

afsluiting van de 

ventilatie in 

gebouwen 

 

+  

als juiste 

instructies goed 

opgevolgd alleen 

effectief als 

instructie dat 

iedereen naar 

binnen moet.  

 

+  

als juiste 

instructies 

goed 

opgevolgd 

alleen 

effectief 

als 

instructie 

dat 

iedereen 

naar 

binnen 

moet. 

+/- alleen 

effectief 

als 

gebouw 

voldoend

e bestand 

tegen 

warmte-

straling/ 

overdruk 

 

0 

 

0  

sc 

verloop

t te 

snel  

 

0 

3. Ontvluchtings-

begeleiding 

(bijvoorbeeld 

BHV) 

+  

heeft effect bij 

vluchten dwars 

op de wind 

+  

heeft 

effect bij 

vluchten 

dwars op 

de wind 

+  

heeft 

effect bij 

vluchten 

dwars op 

de wind 

+ 0  

sc 

verloop

t te 

snel 

+/-  

kan snel 

scenario 

zijn: dan 

weinig tijd 

om 

maatregele

n te treffen 

 

4. Kwetsbare 

groepen zo ver 

mogelijk van de 

risicobron 

+/- 

Hoe verder hoe 

beter, maar tox 

gas scs kunnen 

ver reiken (kms) 

Als personen 

+/- 

Hoe 

verder 

hoe beter, 

maar tox 

gas scs 

+ +  0  +/- 
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 binnen dan effect 

minder 

kunnen 

ver reiken 

(kms) 

Als 

personen 

binnen 

dan effect 

minder  

 

5. Afstemmen 

bedrijfsnoodplann

en 

+  

als juiste 

instructies goed 

opgevolgd 

alleen effectief 

als instructie dat 

iedereen naar 

binnen moet. 

+  

als juiste 

instructies 

goed 

opgevolgd 

alleen 

effectief 

als 

instructie 

dat 

iedereen 

naar 

binnen 

moet.  

+/-  + 0 

sc 

verloop

t te 

snel 

+/- 

Effectafstan

den zijn 

relatief 

klein 

 

6. Meerdere 

vluchtwegen 

+  

heeft effect bij 

vluchten dwars 

op de wind 

+  

heeft 

effect bij 

vluchten 

dwars op 

de wind 

+  

heeft 

effect bij 

vluchten 

dwars op 

de wind  

+ 0 

sc 

verloop

t te 

snel 

+/- 

kan snel 

scenario 

zijn: dan 

weinig tijd 

om 

maatregele

n te treffen 

 

7. Een keerwand 

t.a.v. het 

plasbrandscenario 

+/- 

Bij voldoende 

hoge wand/ 

geluidswand 

beïnvloedt deze 

de dispersie van 

(zware) gassen: 

lagere 

concentraties 

achter de wand 

+/-  

kan ook 

werken 

voor tox 

sc: 

beperking 

plas-

spreiding, 

waardoor 

lagere 

bronsterkt

e en 

lagere 

concen-

traties 

+/- 

Bij 

voldoend

e hoge 

wand/ 

geluidswa

nd 

beïnvloed

t deze de 

dispersie 

van 

(zware) 

gassen: 

lagere 

concentra

ties 

achter de 

wand 

- 

Keerwan

d 

voorkomt 

spreiding 

van plas- 

waardoor 

warme 

BLEVE 

mogelijk 

0 

sc 

verloop

t te 

snel 

Kan positief 

of negatief 

zijn: “dikke, 

kleine ”plas 

brand 

langer- 

“dunne, 

grote” plas 

brand 

sneller op, 

maar geeft 

grotere 

plas. 

8. Sirenes + + + + 0 +/- 
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 als juiste 

instructies goed 

opgevolgd en 

gebouw er op 

afgestemd  

als juiste 

instructies 

goed 

opgevolgd 

en 

gebouw 

er op 

afgestem

d 

als juiste 

instructie

s goed 

opgevolg

d 

als juiste 

instructie

s goed 

opgevolg

d 

sc 

verloop

t te 

snel 

als juiste 

instructies 

goed 

opgevolgd, 

afhankelijk 

van grootte 

brand 

 

9. Wijziging 

indeling van 

gebouw 

+/- +/- +/- +/- 0 

sc 

verloop

t te 

snel 

0 

10. Vermijden van 

gebouwfuncties 

met minder 

mobiele personen 

+/-  

Voor scs binnen 

niet zo relevant 

als maatregel 2 

bestaat 

+/-  

Voor scs 

binnen 

niet zo 

relevant 

als 

maatregel 

2 bestaat

 +/- 

+ 0 

sc 

verloopt 

te snel 

+/- Afhankelijk 

van 

intensiteit 

brand, als 

<35kW/m2 

of 

voldoende 

brandbe-

stendig: 

niet 

relevant 

 

Toelichting: 

+   maatregel heeft effect 

+/- maatregel heeft gering effect 

0  maatregel heeft geen effect 

-  maatregel heeft negatief effect 

 

 

Opmerkingen: 

• wat is verschil tussen kwetsbaar en minder mobiel?  

=> kwetsbaar: kinderen, ouderen, zieken;  

minder mobiel: gehandicapten; ouderen; obesen; copd’ers 

• uitgangspunt bij invullen: gekeken naar doden en gewonden als effect, niet 

gekeken naar materiele schade en domino effecten 
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 Bijlage 3: Maatregelen vs. functionele parameters 

Tabel maatregelen vs. kwantificeerbare functionele aspecten. 

Bij de indeling in functionele aspecten is gekozen voor een indeling in drie groepen: 

1. Aspecten die te maken hebben met schuilen en binnen blijven. Hier gaat het er 

dus om wat er met mensen gebeurt die zich binnen een gebouw of andere 

schuilplaats bevinden of zich naar binnen begeven. 

2. Aspecten die te maken hebben met vluchten, dekking zoeken en ontruimen. Hier 

gaat het er dus om wat er met mensen gebeurt die zich niet binnen een gebouw of 

schuilplaats bevinden of die zich naar buiten begeven. 

3. Aspecten die te maken hebben met het modelleren van het gedrag van mensen 

(grotendeels onafhankelijk te beschouwen van of men zich binnen of buiten 

bevindt). 

 

1. Schuilen en binnen blijven  

a. Mate van bescherming van gebouw (ventilatievoud; concentraties) 

b. tijdsduur tot ‘binnen zijn’ (min) 

c. moment van ‘ontschuilen’ (min) 

d. mate van bescherming tegen warmtestraling (factor) 

e. mate van bescherming tegen instorting (max. overdruk/impuls) 

f. mate van bescherming tegen ruitbreuk (max. overdruk/impuls) 

  

2. Vluchten, dekking zoeken, ontruimen 

a. Vluchtsnelheid (m/s) 

b. Vluchtrichting/vluchtroute (t.o.v. wind en ‘gebeurtenislocatie’) 

c. Startmoment (min) 

d. Eindmoment/eindsituatie (min; km; mg/m3) 

e. Ontruiming: evacuatietijd (min) 

f. Ontruiming: tijd voor afleggen van vluchtweg (min) 

  

3. Populatie 

a. Snelheid (vluchten; evacuatie) 

b. Keuzes (blijven/vluchten/schuilen) 

c. Heterogeniteit: leeftijd/fitheid/kwetsbaarheid ==> snelheid, uithoudingsvermogen 

d. Heterogeniteit: bewustheid/getraindheid ==> reactiesnelheid en keuzes 

Binnen de populatie zullen er altijd een deel van de mensen kiezen voor schuilen, 

een deel voor vluchten en een deel voor blijven kijken. Er is dus een verdeling over 

de keuzes. 

e. Beginsituaties (locaties en aantallen) 
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 Schuilen en binnen blijven (Vet: belangrijkste parameters) 

Maatregel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Opmerkingen 

Mate van 

bescherming van 

gebouw tegen 

toxische stoffen in 

de lucht 

(ventilatievoud; 

concentraties) 

+/- + +/

- 

+ + 0 0 +/

- 

0 - ad5 afstemmen noodplannen kan 

leiden tot eerder sluiten van 

ramen en deuren, ventilatie uit ad 

8: sirenes beïnvloeden ook de 

actie: ramen deuren sluiten, 

ventilatie uit, ad 10: gebouwen 

voor minder mobiele personen 

worden waarschijnlijk beter 

voorzien van beschermde 

maatregelen 

Tijdsduur tot 

‘binnen zijn’ (min) 

+/- 0 0 0 + + 0 +/

- 

0 + tijdsduur tot 'binnen zijn' = f 

(afstand tot binnen/ 

vluchtsnelheid) 

Moment van 

‘ontschuilen’ (min) 

+/- + +/

- 

0 + 0 0 0 0 0 ad 2: mits de ventilatie ook weer 

centraal aangezet kan worden; ad 

8: sirenes geen invloed, andere 

vormen van crisiscommunicatie 

wel 

Bescherming 

tegen 

warmtestraling 

(reductiefactor) 

+/- 0 0 +/

- 

0 0 + 0 +/

- 

- ad 5: indirect kunnen door de 

afstemming van bedrijfs-

noodplannen wel extra 

beschermende maatregelen 

worden getroffen; ad 9: 

bescherming doordat minder grote 

hoeveelheden aan risicokant van 

gebouw bevinden? Of moet dat 

alleen bij 'beginsituatie' worden 

gescoord; ad 10: gebouwen voor 

minder mobiele personen worden 

waarschijnlijk beter voorzien van 

beschermde maatregelen 

Bescherming tegen 

ruitbreuk  

0 0 0 0 0 0 0 0 +/

- 

- alleen door overdruk relevant 

Bescherming tegen 

instorting 

0 0 0 0 0 0 0 0 +/

- 

- alleen door overdruk relevant 
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 Vluchten, dekking zoeken, ontruimen 

Maatregel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Opmerkingen 

Vluchtsnelheid 

(m/s) 

+/- 0 0 0 0 0 0 +/

- 

0 +  

Vluchtrichting/ 

vluchtroute (t.o.v. 

wind en 

‘gebeurtenislocatie’

) 

+/- 0 0 0 + + 0 0 0 +/- ad 8: sirenes geen invloed, 

andere vormen van 

crisiscommunicatie wel, ad 10: als 

minder mobiel ook minder slimme 

keuze maken (jonge kinderen, 

zwakbegaafden, …) dan heeft de 

maatregel een positief effect, 

anders geen effect 

Startmoment 

(min) 

+/- - + 0 + 0 0 + 0 +/- bovenaan het rijtje zetten? ad 10: 

als minder mobiel ook minder 

snelle keuze maken (jonge 

kinderen, zwakbegaafden, …) dan 

heeft de maatregel een positief 

effect, anders geen effect 

Eindmoment/ 

eindsituatie (min; 

km; mg/m3) 

0 - + +/

- 

+ + 0 + + +/- ad 3, 4, 8: men kan verder 

vluchten, doordat startmoment 

eerder is. 

Ontruiming: 

evacuatietijd (min) 

0 - + + + + 0 0 + +  

Ontruiming: tijd 

voor afleggen van 

vluchtweg (min) 

0 0 + + 0 + 0 0 0 + overbepaald? We hebben al de 

vluchtsnelheid en de eindmoment 

Nee: vluchtroutes/meerdere 

vluchtwegen 
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 Populatie 

Maatregel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Opmerkingen 

Snelheid (vluchten; 

evacuatie)  

+/- 0 +/

- 

+/

- 

0 0 0 +/

- 

+/

- 

+ = vluchtsnelheid m/s? Evacuatie is 

vaak anders dan vluchten: bijv. Bij 

maatregel 4 zijn de kwetsbare 

personen snel geëvacueerd, maar 

niet snel gevlucht. Maatregel 6 

(meerdere vluchtwegen) heeft wel 

invloed op de vluchttijd, maar niet 

op de snelheid in m/s 

Keuzes 

(blijven/vluchten/ 

schuilen) 

+/- + + 0 + +/

- 

0 +/

- 

0 + ad 8: sirenes geen sterke invloed, 

andere vormen van 

crisiscommunicatie wel 

Heterogeniteit in 

leeftijd/fitheid/ 

kwetsbaarheid ==> 

snelheid, 

uithoudingsvermog

en 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +  

Heterogeniteit in 

bewustheid/getrain

dheid ==> 

reactiesnelheid en 

keuzes 

+/- 0 + 0 0 0 0 +/

- 

0 + ad 8: sirenes geen sterke invloed, 

andere vormen van 

crisiscommunicatie wel 

Beginsituaties 

(locaties en 

aantallen) 

0 0 0 +/

- 

0 0 0 0 +/

- 

0  
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 Bijlage 4: Verslag van de Group Decision Room 
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Bijlage 5: Effect van BHV 

[Fahy 2001] geeft een overzicht van pre-movementtijden bij branden en 

ontruimingsoefeningen. Het overzicht van Fahy bevat enkele uitschieters van de 

pre-movementtijd, die afkomstig zijn van een explosie en een brand in het World 

Trade Centre (WTC). In [Raben 2013] zijn de cijfers geanalyseerd maar dan zonder 

deze uitschieters, omdat het WTC niet representatief is voor gebouwen in 

Nederland [Raben 2013]. De gemiddelde mediaan van de pre-movementtijd van de 

verschillende branden en oefeningen zijn gewogen gemiddeld voor de 

verschillende gebouwtypes. Dit levert onderstaande tabel, waarin voor kantoren en 

warenhuizen pre-movementtijden zijn gegeven met getraind personeel (BHV). 

Tabel 1 Pre-movementtijden voor een aantal type gebouwen, met en zonder      

maatregelen 

 

Gebouwtype Maatregelen 
Pre-

movementtijd 
(minuten) 

Kantoor Geen brandalarm 1,0 

Kantoor Brandalarm, getraind personeel 0,8 

Warenhuis Brandalarm, getraind personeel 0,5 

Woongebouw 
(meerlaags) 

Geen brandalarm 6,3 

Woongebouw(
hoogbouw/ 
meerlaags) 

Brandalarm 3,1 

Hotel Geen brandalarm 60,0 

Hotel  Brandalarm 5 

 

Hieruit is af te leiden dat inzet van BHV- in combinatie met een brandalarm, een 

reductie van de pre-movementtijd oplevert van 20% t.o.v. de situatie zonder 

brandalarm. 

 

In [Proulx 1991] worden een 5-tal oefeningen gepresenteerd van de evacuatie van 

een metrostation waarbij bij elke oefening de verstrekte informatie via het 

omroepsysteem en de begeleiding door personeel anders was:  
1 Uitsluitend alarm- geen personeel of gesproken bericht 

2 Alarm met 2 personeelsleden die op de hoogte waren van de oefening. Zij 

moesten een bericht uitzenden om het station te evacueren (public 

announcement: “Please evacuate the station”) en de evacuatie van het station 

begeleiden. 

3 Elke 30 seconden werd een bericht uitgezonden: “Please evacuate the station 

immediately”. Geen personeel aanwezig om evacuatie te begeleiden 

4 Twee personeelsleden en de control room in volle bezetting. De Control Room 

zond gerichte berichten uit waarin de personen op de perrons werd verteld aan 

boord van treinen te gaan om te vertrekken en om gebruik te maken van de 

nooduitgangen. De personeelsleden ondersteunden de evacuatie op aansturing 

van de Control Room 
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5 Control Room in volle bezetting. Geen personeelsleden aanwezig. Verschil met 

evacuatie 4 was dat de uitgezonde berichten informatie bevatten over het type 

incident, de locatie en wat de personen moesten doen. Het eerste bericht was: 

“To all passengers. There is a suspected fire on the North/South escalator 

between the Concourse and platform 1 and 2. Passengers on all platforms 

6 should board the first available train. Passengers at Concourse level should 

leave by the nearest exit. Do not use the lift.” 

 

De brand werd gesitueerd bij een roltrap van de stationshal naar de perrons en 

gesymboliseerd door 4 brandweerlieden in uniform bij de roltrappen. Hun enige 

tekst was “Evacuate station”, ze zetten de roltrappen stil en voorkwamen dat 

mensen de roltrap gebruikten. Ca 4-5 minuten na alarmering arriveerde de 

brandweer (fully operational, in tegenstelling tot de 4 brandweerlieden in uniform die 

de brand voorstelden) en begon haar werk. De volgende tabel geeft de tijd waarop 

de 1
e
 personen begonnen te evacueren (=pre-movementtijd). 

Onderscheid is gemaakt tussen personen in de stationshal en op de perrons. 

Tabel 2 Pre-movementtijden en effect van personeel bij stationsontruiming 

Evacuatie Pre-movement (min:sec) Station ontruimd 

(min:sec) 

 Perron Stationshal  

1. Uitsluitend alarm 8:15 9:00 Oefening gestopt na 

14:47 

2. Personeel 2:15 3:00 8:00 

3. Gesproken bericht 1:15 7:30 10:30 

4. Personeel + 

gesproken bericht 

1:15 1:30 6:45 

5. Gedetailleerd 

gesproken bericht 

1:30 1:00 5:45 (10:45) 

 

Voor verdere details rond de oefeningen wordt verwezen naar het oorspronkelijke 

artikel, maar wat op te merken valt is dat aanwezigheid van personeel niet alleen de 

tijd tot ontruiming van het station verlaagt, maar ook de tijd waarop de 1
e
 

personen/groepen beginnen te evacueren. 

 

Bij evacuatie 1 (uitsluitend alarm) kwamen de 1
e
 personen pas na meer dan 8 

minuten in beweging. Bij evacuatie 2 was er ook personeel aanwezig dat 

aanwijzingen gaf tijdens de ontruiming. Hierdoor daalde de pre-movementtijd naar 

ca. 2-3 minuten en was het metrostation binnen 8 minuten geheel ontruimd. 

 

Bij evacuatie 3 kwam men op het perron heel snel in beweging waardoor er geen 

effect waarneembaar is tussen evacuatie 3 en 4 voor wat betreft de minimale pre-

movementtijd. De totale evacuatieduur nam wel af door inzet van het personeel. 

 

[Sandberg 1997] behandelt twee onaangekondigde ontruimingsoefeningen bij 2 

vestigingen van Marks&Spencer in Noord-Ierland (Sprucefield, Lisburn en Donegall 

Place in Belfast). In beide warenhuizen was getraind personeel aanwezig. De pre-

movementtijd was gemiddeld ca. 35 seconden en het maximum ca. 90 s. Het 
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personeel had een pre-movementtijd van 22 seconden. Daar waar er geen 

personeel was om de bezoekers aan te sporen tot evacuatie was de pre-

movementtijd ca. 50 s. Op basis hiervan kan een eerste schatting gemaakt worden 

dat inzet van personeel bij evacuatie een reductie oplevert van de pre-movementtijd 

van ca. 30% in warenhuizen.  

 

De volgende tabel vat bovenstaande samen. Uiteraard is meer onderzoek gewenst 

omdat deze schattingen gebaseerd zijn op slechts enkele oefeningen/branden. 

 

Tabel 3 Reductie pre-movementtijden door inzet BHV 

 

   

 Tijd Reductie tijd 

door inzet BHV 

Opm. 

Warenhuis Pre-movement 30% T.o.v. situatie met 

alarm 

Kantoor Pre-movement 20% T.o.v. situatie zonder 

alarm (dus alarm + 

BHV geeft 20% 

reductie t.o.v. niets) 

Station Pre-movement 70%  

 

Purser heeft een beoordelingsmodel ontwikkeld om de pre-movementtijd te bepalen 

[Purser 2003]. In dit model wordt rekening gehouden met de gebruiks- en gebouw-

aspecten. Hierbij gaat het om de opmerkzaamheid van personen (zijn ze wakker of 

slapen ze), de bekendheid van de personen met het gebouw, het bezettingsniveau 

van het gebouw en het aantal ruimtes (complexiteit van het gebouw). Daarnaast 

wordt ook onderscheid gemaakt naar de kwaliteit van het brandmeld- en 

alarmsysteem en het management hiervan (wordt er vaak getraind in ontruimen, is 

er goede brandpreventie, etc).  

In [Raben 2013] zijn BAG gebruiksfuncties gekoppeld aan het beoordelingsmodel 

en de bijbehorende pre-movementijden van Purser. Onderstaande tabel toont de 

pre-movementtijd voor de BAG-gebruiksfuncties. Voor verdere details betreffende 

de koppeling van de gebruiksfuncties en de pre-movementijden en de specifieke 

omschrijving van de gebruiks- en gebouwaspecten wordt verwezen naar [Raben 

2013]. 

 

Tabel 4 Koppeling van de BAG-gebruiksfunctie aan het beoordelingsmodel voor de     

   risicocategorie van gebouwen van Purser en de pre-movementtijd 

 
Gebruiksfunctie (BAG) Pre-movementtijd 

(minuten) 

  

Woonfunctie 20,0 

Celfunctie 16 

Logiesfunctie 20 

Kantoorfunctie 1,4 

Onderwijsfunctie 1,4 

Gezondheidszorgfunctie 16
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Industriefunctie 1,4 

Bijeenkomstfunctie 2,3 

Sportfunctie 1,4 

Winkelfunctie 2,3 

Overige gebruiksfunctie 1,4 
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Bijlage 6: Beschikbare data 

Tabel 5 Databronnen Populator 

 
Laagnaam  Deelbestanden  Bron  

Wonen  Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Adresfuncties  Bridgis Geoservices BV  

 Geomarktprofiel  Bisnode Nederland BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

Werken  Bedrijfsgegevens  Stichting LISA  

 Bedrijfsgegevens  Prosu  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

Onderwijs  Basis + voortgezet onderwijs  DUO  

 MBO, HBO en WO  Enquête Bridgis  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

 Handmatige correctie  Bridgis Geoservices BV  

Kinderopvang  Opvangplaatsen  Netwerkbureau Kinderopvang  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

Justitionele inrichtingen  Cellencapaciteit  DJI  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

 Handmatige correctie  Bridgis Geoservices BV  

Asielzoekerscentra  Opvangcapaciteit  COA  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

 Handmatige correctie  Bridgis Geoservices BV  

Crematoria  Locaties  UitvaartMedia  

 Capaciteit = 200 personen  Educated guess  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  
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 Bouwvlakken  Kadaster  

 Handmatige correctie  Bridgis Geoservices BV  

Zorginstellingen  Basis-excelbestand  Min. Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport  

 Extractie locaties en capaciteit  Bridgis Geoservices BV  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

Ziekenhuizen  Academische ziekenhuizen  Enquête Bridgis b.v.  

 Beddencapaciteit overig  RIVM, Nationale Zorgatlas  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

 Handmatige correctie  Bridgis Geoservices BV  

Dagrecreatie  Locaties, openingsduur en 

capaciteit  

NRIT  

 Contouren  Bridgis Geoservices BV  

Theaters  Casino's  Holland Casino  

 Bioscopen, theaters en 

concertzalen  

Stichting Lisa  

 Discotheken  Bridgis Geoservices BV  

 Capaciteit en openingsduur  NRIT  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken Kadaster 

Congrescentra  Locaties, openingsduur en 

capaciteit  

Stichting LISA  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

Evenementen  Locaties, openingsduur en 

maximale capaciteit  

Respons  

 Contouren  Bridgis Geoservices BV  

Bungalowparken en campings  Locaties, openingsduur en 

maximale capaciteit  

NRIT  

 Contouren  Bridgis Geoservices BV  

Sportaccommodaties  Locaties, openingsduur en 

maximale capaciteit  

Respons  
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 Contouren  Bridgis Geoservices BV  

Hotels  Adressen en capaciteit  Kenniscentrum Horeca  

 Adreslocaties  Bridgis Geoservices BV  

 Bouwvlakken  Kadaster  

Nieuwbouw  Locaties, contouren en 

geplande capaciteit  

Nieuwe Kaart van Nederland 

(VROM en Nirov)  

 

 

Tabel 6 geeft de locatietypen en de gehanteerde afkortingen zoals die in de 

Populator worden gehanteerd. 

 

Tabel 6 Beschrijving locatietypen Populator 

 

Locatietype  Omschrijving locatie  

Structureel  Mensen zijn hier bezig met  

Dit zijn de adressen waar mensen wonen  

wonen  Wonen  

Dit zijn de adressen waar mensen werken  

kantor  Werken type 1a, kantoortijden volledige 

bezetting  

buit30  Werken type 1b, kantoortijden 70% bezetting  

buit70  Werken type 1c, kantoortijden 30% bezetting  

buiten  Werken type 1d, geen werknemers op locatie  

hrdag  Werken type 4a, horeca aangepast naar middag, 

avond en weekeind  

hrkntr  Werken type 4b, horeca kantooruren, week en 

weekeind  

plglct  Werken type 6a, 30% ploegendienst, 70% 

kantoortijden  

plgzwr  Werken type 6b, 70% ploegendienst, 30% 

kantoortijden  

winkel  Werken type 7a, in een winkel  

Onderwijs: Maximale aantal aanwezige leerlingen in scholen  

onderw  Het volgen van onderwijs  

De opvangcapaciteit van kinderdagopvang  

kinder  Opgevangen worden in de kinderopvang  

Ziekenhuizen: De beddencapaciteit van ziekenhuizen  

zieken  In het ziekenhuis liggen  

De capaciteit van zorginstellingen  

zorgin  In een zorginstelling wonen  

De capaciteit van asielzoekerscentra  

asielz  In een asielzoekerscentrum opgevangen zijn  

De capaciteit van justitiële inrichtingen  

jstinr  Gevangen zitten  

De beddencapaciteit van hotels  

hotels  In een hotel overnachten  
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De capaciteit van bungalowparken en campings  

prkcmp  Kamperen of in een bungalow zitten  

De locaties waar nieuwbouw plaats vindt  

nieuwb  Geplande bewoner van nieuwbouw zijn  

Tijdelijk 

De capaciteit van evenementen terreinen  

evenem  Op een evenement aanwezig zijn  

De capaciteit van beurzen en congrescentra  

beurze  Beursbezoeker zijn  

De capaciteit van sportaccommodaties  

sporta  Aan het sporten zijn  

De capaciteit van dagrecreatie gebieden  

dagrec  Recreëren in een dagrecreatie-gebied  

De capaciteit van theaters, concertzalen en bioscopen  

zalena  Naar de film, het theater of een concert zijn  

De capaciteit van uitvaartcentra  

uitvrt  Bij een crematie aanwezig zijn  

 

 



Bijlage 7 | 1/10 

 

 

 

 

TNO-rapport | TNO 2013 R11365  

 

 

Bijlage 7: Nadere omschrijving van de kenmerken 
van ontruimingsmodellen (uit [Kuligowski 2009]) 

Deze bijlage geeft de nadere beschrijvingen van de kenmerken van 

ontruimingsmodellen, zoals Kuligowski die in haar artikel heeft weergegeven. 

Dit voor een beter begrip van de termen die gebruikt worden in paragraaf 5.2, 

Ontruimingsmodellen: belangrijkste kenmerken in relatie tot zelfredzaamheids-

maatregelen  

 

Bron: 

Kuligowski, E. D.; Peacock, R. D.; Hoskins B. L., A Review of Building Evacuation 

Models, 2nd edition, NIST Technical Note 1680; 29 p. November 2009 

 

 
2.1 Main Features  
The models included in this review are categorized by main features. These 
features include the following:  
• Model availability  
• Modeling method  
• Model purpose  
• Type of grid/structure of the model  
• Model view of the occupants  
• Occupants’ view of the building  
• Behavior of the occupants  
• Movement of the occupants  
• Incorporation of fire effects  
• The use of computer-aided design (CAD) drawings  
• Visualization methods  
• Validation methods  
 

Each feature is described in more detail in the sections here, after which, all models 

included in this review are categorized by these features in Table 1.7  

 
2.1.1 Availability  

While all of the models included in this review have appeared in peer-reviewed 

publications, there are differences in how these models are made available to the 

public. The first group is models that the users can use on their own computers. In 

some instances, these models are available for free and, in other cases, the user 

has to pay a fee to gain access to the model and then install it on his/her computer. 

The second group is models that the development company will use on a 

consultancy basis. In this group, the models are used by the consultancy company 

and only the results are given to the user. The third group is models that have not 

yet been released to the public. In Table 1, models that are available to the public 

for free or a fee are labeled with a “Y,” models that are available only through the 

development company (who uses the model for the client on a consultancy basis) 

are labeled with a “N1,” and models that have not been released for use in a 

commercial manner are labeled with a “N2.”  
 
2.1.2 Modeling Method  

                                                      
7
 Tabel 1 en tabel 2 zijn weggelaten. Deze zijn niet relevant voor het lezen van paragraaf 5.2. 
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In previous reviews, evacuation models have been categorized using a primary 
category labeled modeling method [3]. This category describes the method of 
modeling sophistication that each model uses to calculate evacuation times for 
buildings. Under the modeling method category, models are assigned one of the 
following three labels:  
 
• Behavioral models (B): those models that incorporate occupants performing 
actions, in addition to movement toward a specified goal (exit). These models can 
also incorporate decision-making by occupants and/or actions that are performed 
due to conditions in the building. For those models that have risk assessment 
capabilities, a label of (B-RA) is given in Table 1.  
• Movement models (M): those models that move occupants from one point in the 
building to another (usually the exit or a position of safety) without accounting for 
human behavior. These models are useful in showing congestion areas, queuing, or 
bottlenecks within the simulated building. For those models that are specifically 
optimization models (models that aim to optimize time in an evacuation), a label of 
(M-O) is given in Table 1.  
• Partial behavior models (PB): those models that primarily calculate occupant 
movement, but begin to simulate behaviors. Possible behaviors could be implicitly 
represented by pre-evacuation time distributions among the occupants, unique 
occupant characteristics, overtaking behavior, and the introduction of smoke or 
smoke effects to the occupant. These models, however, do not simulate behavioral 
actions and decision-making explicitly.  
 
2.1.3 Purpose  
This subcategory describes the use of the model as it pertains to certain building 
types as determined by the model developers. Some of the models in this review 
focus on a specific type of building and others can be used for a wide range of 
building types. The main purpose in using this as a category is to understand 
whether the model is intended to simulate the user’s chosen building design.  
The current model categories for purpose, as labeled in Table 1, involve models 
that can simulate any type of building (1), models that specialize in residences (2), 
models that specialize in public transport stations (3), models that are best suited 
for simulating low-rise buildings (under 15 stories) (4), and models that only 
simulate 1-route/exit of the building (5).  
 
2.1.4 Grid/Structure  
The subcategory of grid/structure is used to assess the method of occupant 
movement throughout the building. A fine network (F) model divides a floor plan into 
a number of small grid cells that the occupants move to and from. In a fine network, 
the grid cells commonly allow for only one occupant at a time, which means that 
they frequently measure 0.5 m by 0.5 m in size (i.e., the space required by an 
individual). The coarse network (C) models divide the floor plan into rooms, 
corridors, stair sections, etc. and the occupants move from one room/building 
section to another. Multiple occupants can occupy the space at a given time. A 
continuous (Co.) network model applies a 2-D (continuous) plane to the floor plans 
of the structure, allowing the occupants to walk from one point in space to another 
throughout the building. The occupants are not tied to a specific cell, but there are 
often rules that limit the minimum distance between occupants. Fine and continuous 
networks can have the ability to simulate the presence of obstacles and barriers in 
building spaces that influence individual path route choice, whereas the coarse 
networks “move” occupants only from one portion of a building to another. For a 
blockage to be included in a coarse network, the entire component has to be 
excluded from the egress path.  
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2.1.5 Perspective of the Model/Occupant  
The perspective subcategory explains 1) how the model views the occupants and 2) 
how the occupants view the building.  
1) There are two ways that a model can view the occupant; globally (G) and 
individually (I). An individual perspective of the model is where the model tracks the 
movement of individuals throughout the simulation and can give information about 
those individuals (ex. their positions at points in time throughout the evacuation). 
When the model has a global view of the occupants, the model sees its occupants 
as a homogeneous group of people. The model might be capable of determining 
density and average speed at a given location and time, but it is not possible to 
track individuals as they move through the different egress components. It is clear 
to see that an individual perspective of the occupants is more detailed since the 
location of each individual is known at all times, but it depends on the purpose of 
the simulation as to which alternative is best. If the user is not interested in knowing 
the position of each occupant throughout the simulation or assigning individual 
characteristics to the population, and is only interested in locating congestion points 
and knowing total evacuation time, then a global view is sufficient.  
 
2) The occupant can view the building in either a global (G) or individual (I) way. An 
occupant’s individual view of the building is one where the occupant is not all 
knowing of the building’s exit paths and decides his/her route based on user-
defined criteria (e.g., all occupants might know the main entrance at the start of the 
evacuation, but only some would be aware of the other exits), information from the 
floor, personal experience, and in some models, the information from the occupants 
around him/her. A global perspective of the occupants is one where the occupants 
automatically know their best (e.g., fastest, shortest, etc.) exit path and seem to 
have an “all knowing” view of the building. The individual approach is more 
computationally intensive, but it depends on the question that the user is trying to 
determine as to which choice is best. The global approach is best suited for 
buildings where all occupants are highly familiar with, and regularly use, all of the 
different egress paths. Also, if the user is most interested in knowing what the 
optimum solution would be, then the global perspective is the more appropriate 
choice.  
 
2.1.6 Behavior  
The behavior of the occupants is represented in many different ways by the 
evacuation models in this review. The labels associated with this subcategory are 
the following:  
• No behavior (N) denotes that only the movement aspect of the evacuation is 
simulated. 
• Implicit behavior [3] (I) represents those models that attempt to simulate behavior 
implicitly by assigning certain response delays or occupant characteristics that 
affect movement throughout the evacuation.  
• Conditional (or rule) (C) behavior reflects models that assign individual actions to 
a person or group of occupants based on local conditions, e.g., structural or 
environmental conditions of the evacuation (as “if, then” statements or rules).  
• Artificial Intelligence (AI) resembles the models that attempt to simulate human 
intelligence throughout the evacuation.  
• Probabilistic (P) represents that many of the rules or conditional-based models are 
stochastic, allowing for the variations in outcome by repeating certain simulations.  
 
Some models have the capability of assigning probabilities of performing certain 

behaviors to specific occupant groups. Many of the partial behavioral models 
allow for a probabilistic distribution (P) of the pre-evacuation times, travel 
speeds, and/or smoke susceptibility. 
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2.1.7 Movement  
The movement subcategory refers to how the models move occupants throughout 
the building based on the underlying algorithm. Some models can allow the user to 
specify other methods. For most models, occupants are usually assigned a specific 
unimpeded (low density) velocity by the user or modeling program. The greater 
differences in the models occur when the occupants become closer in a high 
density situation, resulting in queuing and congestion within the building. The 
different ways that models represent occupant movement and restricted flow 
throughout the building are listed here:  
• Density correlation (D): The model assigns a speed and flow to individuals or 
populations based on the density of the space. When calculating movement 
dependent on the density of the space, three sources of occupant movement data 
are typically used in evacuation models, e.g., Fruin [143], Pauls [144, 145], and 
Predtechenskii and Milinskii [146]. All three sources were collected more than 30 
years ago. Fruin’s data was collected from non-emergency movement in the United 
States, Paul’s data was collected from evacuation drills in Canada, and 
Predtechenskii and Milinskii’s data was collected from normal use in the Soviet 
Union.  
 
• User’s choice (UC): The user assigns speed, flow, and density values to certain 

spaces of the building.  
• Inter-person distance (ID): Each individual is surrounded by a 360° “bubble” that 

requires them to have a certain minimum distance from other occupants, 
obstacles, and components of the building (walls, corners, handrails, etc.).  

• Potential (P): Each grid cell in the space is given a certain number value, or 
potential, from a particular point in the building that will move occupants 
throughout the space in a certain direction. Occupants follow a potential map 
and attempt to lower their potential with every step or grid cell to which they 
travel. The potential of the route can be altered by such variables as patience of 
the occupant, attractiveness of the exit, familiarity of the occupant with the 
building, etc. (which are typically specified by the user).  

• Emptiness of next grid cell (E): In some models, the occupant will not move into a 
grid cell that is already occupied by another occupant. Therefore, the occupant 
will wait until the next cell is empty, and if more than one occupant is waiting for 
the same cell, the model will resolve any conflicts that arise when deciding 
which occupant moves first.  

• Conditional (C): With conditional models, movement throughout the building is 
dependent upon the conditions of the environment, the structure, the other 
evacuees, and/or fire situation. For this designation only, not much emphasis is 
placed on congestion inside the space.  

• Acquiring knowledge (Ac_K): Movement is based solely on the amount of 
knowledge acquired throughout the evacuation. For this model, there is no real 
movement algorithm because evacuation time is not calculated; only areas of 
congestion, bottlenecks, etc. 

• Unimpeded flow (Un_F): For this model, only the unimpeded movement of the 
occupants is calculated. From the calculated evacuation time, delays and 
improvement times are added or subtracted to produce a final evacuation time 
result.  

• Cellular automata (CA): The occupants in this model move from cell/grid space to 
another cell by the simulated throw of a weighted die [5].  

Which type of movement model is selected should be based on what the user is 
interested in determining. Most of the methods are related to grid structure and the 
perspective of the occupants. They take into account the presence of others, but 
the level of detail can vary.  
 
2.1.8 Fire Data  
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The fire data subcategory explains whether the model allows the user to incorporate 
the effects of fire into the evacuation simulation. However, the models incorporate 
fire data in a variety of ways and it is important for the user to understand the 
complexity of the coupling. The model can incorporate fire data in the following 
ways: Importing fire data/results from another model (Y1), allowing the user to input 
specific fire data at certain times throughout evacuation (Y2), or the model may 
have its own fire model that can be run simultaneously with the evacuation model, 
however, the evacuation model can also be run in “drill” mode (Y3). If the model 
cannot incorporate fire data, it simply runs all simulations in “drill” or non-fire mode 
(N). “Drill” mode is the equivalent of a fire drill taking place in a building, without the 
presence of a fire. The user needs to understand the limitations of scenarios that 
the model is designed for. Aside from how the fire effects are brought into the 
model, the more important consideration is how the model then applies that data to 
the simulations.  
The purpose for evacuation models to include such data is to assess the safety of 
the occupants, who travel through degraded conditions and how it can alter their 
behavior. Purser has developed a model to calculate a fractional incapacitating 
dose for individuals exposed to CO, HCN, CO

2
, and reduced O

2 
[147, 148]. Many 

models that incorporate a fire’s toxic products throughout the building spaces use 
Purser’s model to calculate time to incapacitation of the individual occupants. 
Purser also developed mechanisms for models to calculate certain effects due to 
elevated temperatures and irritant gases.  
Some models use data collected by Jin [149] and correct answer rate and 
emotional stability through heated, thick, irritant smoke-filled corridors in the late 
1980s [149]. These data are used in certain models to slow occupant movement 
through smoke and also to change occupant positioning in certain spaces to a crawl 
position, instead of upright. 149] on the physical and physiological effects of fire 
smoke on evacuees. Jin performed experiments with members of his staff, 
undergraduates, and housewives subjected to smoke consisting of certain levels of 
density and irritation. He tested visibility and walking speed through irritant smoke in 
1985 [Bryan and Wood concentrated on the correlation between visibility distance in 
the smoke and the percentage of occupants within that smoke that would move 
through it [150]. This work was done in the US (Bryan) and the UK (Wood) and was 
obtained by occupant self-reporting. These data are used by some models to 
assess when certain occupants will turn back, instead of move forward into the 
smoke-filled space.  
The models that include fire effects can include any (or all) of the previously 
described effects or include data from other sources. In many cases, the data used 
to develop the rules that occupants follow is relatively scarce and care should be 
taken by the user in knowing how the models incorporates fire effects, where the 
data is coming from, and the applicability of that data to the question that is 
posed.11  
 
2.1.9 CAD  
The CAD subcategory identifies whether the model allows the user to import files 
from a computer-aided design (CAD) program, or other files containing the building 
layout, into the model. In many instances, this method is time saving and more 
accurate. If a user can rely on accurate CAD drawings instead of laying out the 
building by hand, there is less room for input error of the building. However the user 
needs to be more careful that all of the different elements are properly connected. If 
the model allows for the input of CAD drawings, the label (Y) is used in Table 1. On 
the other hand, the label of (N) is used when the model does not have that 
capability.  
 
2.1.10 Visual  
The visualization subcategory identifies whether the model allows the user to 
visualize the evacuation output from the structure. Visualizations of the evacuation 
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allow the user to see where the bottlenecks and points of congestion are located 
inside the space. Many of the models allow for at least 2-D visualization (2-D), and 
recently more have released versions or collaborate with other virtual programs that 
will present results in 3-D (3-D). Other models do not have any visualization 
capabilities (N). The choice in visualization will often depend on the audience. For 
an audience that is unfamiliar with the building or in cases of complex geometries, 
visualization capabilities may provide a better understanding of what is occurring.  
 
2.1.11 Validation  
The models are also categorized by their method of validation, i.e., the process of 
determining the degree to which the model and underlying data are accurate 
representations of the real world situations. The current ways of validating 
evacuation models are listed here: validation against code requirements (C), 
validation against fire drills or other people movement experiments/trials (FD), 
validation against literature on past evacuation experiments (flow rates, etc.) (PE), 
validation against other models (OM), and third party validation (3P) (i.e., another 
party other than the model developer validates the model – please see available 
references to verify which validation method was used by the third party). For some 
models, no indication of validation of the model is provided (N). Some of the 
behavioral models will perform a qualitative analysis on the behaviors of the 
population. Although problematic since occupant behaviors are often difficult to 
obtain in fire drills, past drill survey data is sometimes used to compare with model 
results. Before using any model, the user should evaluate the appropriateness of 
the validation efforts to the project involved and question how the results were 
obtained. Furthermore, care should be taken to ensure that the model has been 
validated for buildings similar to the project building.  
 
2.1.12 Summary of Category Labels  
Availability to the Public:  
(Y): The model is available to the public for free or a fee12  
(N1): The company uses the model for the client on a consultancy basis  
(N2): The model has not yet been released  
 
Modeling Method:  
(M): Movement model  
(M-O): Movement/optimization models  
(PB): Partial Behavioral model  
(B): Behavioral model  
(B-RA): Behavioral model with risk assessment capabilities  
 
Purpose:  
(1) Models that can simulate any type of building  
(2) Models that specialize in residences  
(3) Models that specialize in public transport stations  
(4) Models that are capable of simulating low-rise buildings (under 15 stories)  
(5) Models that only simulate 1-route/exit of the building.  
 
Grid/Structure:  
(C): Coarse network  
(F): Fine network  
(Co): Continuous  
 
Perspective of the model/occupant:  
(G): Global perspective  
(I): Individual perspective  
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Each model is categorized by both the perspective of the model and of the 
occupant. If only one entry is listed in this column, both the model and occupant 
have the same perspective.  
 
Behavior:  
(N): No behavior  
(I): Implicit  
(C): Conditional or rule-based  
(AI): Artificial intelligence  
(P): Probabilistic  
 
Movement:  
(D): Density  
(UC): User’s choice  
(ID): Inter-person distance  
(P): Potential  
(E): Emptiness of next grid cell  
(C): Conditional  
(Ac_K): Acquired knowledge  
(Un_F): Unimpeded flow  
(CA): Cellular automata13  
 
Fire Data:  
(N): The model cannot incorporate fire data  
(Y1): The model can import fire data from another model  
(Y2): The model allows the user to input specific fire data at certain times 
throughout the  
evacuation  
(Y3): The model has its own simultaneous fire model  
 
CAD:  
(N): The model does not allow for importation of CAD drawings  
(Y): The model does allow for importation of CAD drawings  
 
Visual:  
(N): The model does not have visualization capabilities  
(2-D): 2-dimension visualization available  
(3-D): 3-dimension visualization available  
 
Validation:  
(C): Validation against codes  
(FD): Validation against fire drills or other people movement experiments/trials  
(PE): Validation against literature on past experiments (flow rates, etc.)  
(OM): Validation against other models  
(3P): Third party validation  
(N): No validation work could be found regarding the model 

 
2.2. Special Features  
As a way to describe the more specific capabilities of each model, Table 2

8
 is 

included to identify any special features of the model that users may be interested 
in simulating. This table is included for users interested in simulating certain 
evacuation scenarios and/or for users to understand the differences in model 
sophistication. It can be seen that the number of special features simulated by the 
model increase as the level of sophistication increases. The specific features 

                                                      
8
 Tabel 1 en tabel 2 zijn weggelaten. Deze zijn niet relevant voor het lezen van paragraaf 5.2. 
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included in the review, many of which can be enabled or disabled by the user, are 
as follows:  
• Counterflow  
• Exit block/obstacles  
• Fire conditions affect behavior  
• Toxicity of the occupants  
• Defining groups  
• Disabilities/slow occupant groups  
• Delays/pre-evacuation times  
• Elevator use  
• Route choice of the occupants  
 
2.2.1 Counterflow  
During an evacuation, emergency responders or other individuals may need to 
traverse in the opposite direction as the evacuating occupants in the building. This 
can result in less egress width for the building occupants. The “counterflow” 
category identifies those models that have the capability of simulating counterflow 
(sometimes referred to as countraflow). Counterflow is the parallel movement of 
occupants in different directions. One example of this is simulating fire fighters 
moving up the stairs while occupants are moving down the stairs. A user would 
want to use a model with counterflow capabilities if the desired simulation is to 
include either fire fighters or other occupants that have duties to perform during the 
evacuation.  
 
 
2.2.2 Exit Block  
Not all exits may be available to occupants in a building fire. Exits can become 
blocked for many reasons, including environmental conditions (e.g., smoke or 
flames), structural building damage, or building construction. A model user could be 
interested in scenarios where not all egress paths can be used. The “exit block” 
category identifies those models that allow the user to block exits from use by 
simulated occupants in the scenario. Models that have this capability either allow 
the user to manually block the exit from use before or even during the scenario or 
the model will block the exit from use due to certain conditions that arise during the 
evacuation (e.g., smoke will block the exit). Users should understand how the 
occupants will view the blocked exit and if the exit can be blocked as a function of 
time or only at the beginning of the simulation. 
 
2.2.3 Fire Conditions affect Behavior  
In a building fire, it is likely that occupants, especially those located near the fire, will 
be presented with the environmental conditions produced by the fire, including 
dense smoke, flames, and high temperatures. Some models that incorporate fire 
conditions (see Table 1) have the capability of altering occupant behavior based 
upon those fire conditions, including the following simulated scenarios: occupants 
choosing another exit because there is dense smoke near the exit, occupants 
turning back and reversing directions away from the smoke, and/or occupants 
decreasing their movement speeds when/if they walk through certain densities of 
smoke. The “fire conditions” category identifies whether the evacuation model has 
the capability to alter occupant behavior due to fire conditions (not including the 
effect of toxic products, which is covered in the next category).  
 
2.2.4 Toxicity  
The burning of materials produces toxic gases (narcotic and irritant gases), smoke 
aerosols, and heat.  
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Fires can spread smoke and hot gases throughout a building, presenting occupants 
with toxic gases, which can cause symptoms from slight headaches, possibly 
leading to decreased movement speeds, to incapacitation (i.e., where the 
occupants stop moving without assistance), or even death. The “toxicity” category 
identifies those models that simulate the incapacitation or death of occupants due to 
toxic products contained in smoke from fire conditions. Some models simulate 
incapacitated occupants when exposure to toxic products occurs for a specific 
length of time (based on toxicity algorithms [147]).  
 
2.2.5 Groups  
During evacuations, occupants are likely to gather into groups before evacuating 
and even travel through the building exits together to reach safety [151]. Groups 
can consist of friends, family members, coworkers, etc., depending upon the type of 
occupants in the building and their relationships to one another. The “groups” 
category identifies those models that have the ability to simulate occupants 
evacuating in groups. These models allow the user to define groups as individuals 
that are assigned similar characteristics; however, depending upon the 
sophistication of the model, the group members may even seek each other out 
and/or evacuate as a single unit. In some cases, the model may even simulate the 
group performing actions together (if the model is behavioral-based) and/or moving 
at the same speed of the slowest-moving person.  
Most of the models that account for groups do so only by allowing the individuals to 
be assigned similar characteristics. Therefore, if a model is assigned a “Y” for the 
“Groups” category, the model at least defines groups of individuals that are 
assigned similar characteristics. Before using the group feature, the model user 
should understand how the model is defining groups (do they stay together or not) 
and, if the individuals stay together, how the individuals make their decisions. 
 
2.2.6 Disabled/Slow Occupants  
Not all occupants move at the same unimpeded speed during an evacuation from a 
building. Instead, occupants move at a variety of different speeds based on their 
movement abilities to negotiate long distances, steps, doors, etc. The type of 
population in a given scenario needs to be considered by the model user to 
determine if the standard movement speeds are appropriate for the entire building 
population. The “disabled/slow occupants” category identifies those models that 
allow the user to assign lower unimpeded speeds to a specific percentage or group 
of occupants to represent occupants who may move slower during the evacuation. 
Once an unimpeded speed is assigned to occupants in a simulation, they will move 
at this speed until higher density spaces, where their movement algorithm (see 
section 2.1.7) takes over. Just because a model has this capability, does not mean 
that disabled occupants or slower-moving occupants actually cause bottlenecks or 
congestion in smaller spaces throughout the building. The presence of congestion 
due to slower-movers depends upon how the model configures the building (section 
2.1.4), how the model handles individuals’ behavior (section 2.1.6), and how the 
model moves occupants throughout the building (section 2.1.7).  
 
2.2.7 Delays/Pre-evacuation Times  
Most evacuation models simulate occupant evacuation from buildings over two 
distinct time periods: the pre-evacuation period and the evacuation period. The pre-
evacuation period begins when the occupant realizes that something is wrong and 
ends when s/he begins to travel an evacuation route out of the building (in some 
models, this time is nonexistent). The evacuation period ends when the occupant 
has reached a point of safety. The “delays/pre-evacuation times” category identifies 
those models that have the ability to simulate a time delay that occupants will wait 
before initiating their evacuation movement out of the building. Models can assign 
the entire population or portions of the building population a specific time period or a 
distribution of time periods to delay before beginning evacuation movement.  
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The user needs to review the literature for pre-evacuation times and distributions 
that are typical for the scenario being examined.  
 
2.2.8 Elevator Use  
In certain situations, i.e., non-fire emergencies or in buildings where the elevators 
are equipped to operate during fire emergencies, elevators may be used for 
evacuation from the building. The “elevator use” category is used to identify those 
models that can simulate evacuation from a building via elevators. 
 
2.2.9 Route Choice  
When occupants decide to begin their evacuation, they must also decide which 
route to take to evacuate the building, i.e., which exit stair will they use to evacuate 
in buildings taller than one-story and/or which exit door they will use to leave the 
building. The “route choice” category identifies the options available for route choice 
of the occupants. These can include the following: occupants will travel the fastest 
route (the route that takes the shortest amount of time – labeled as “optimal” in 
Table 2), occupants will choose to travel the shortest route, occupants will choose 
to travel routes defined by the user of the model (labeled in Table 2 as “user-def.”), 
and occupants will choose to travel a route based upon the conditions in the 
building (e.g., fire conditions, actions of the other occupants, etc.) (labeled in Table 
2 as “conditional). Models with conditional route choice options will typically allow 
occupants to change their selected exit during the course of the evacuation.  
 
2.2.10 Summary of Category Labels  
For all of these features, except route choice, the model is labeled as either having 
this capability or not having this capability. If the model has this capability, a “Y” for 
yes is placed in Table 2. If not, a “N” for no is placed in Table 2. For route choice of 
the occupants, the various options provided to the user for simulating occupant 
route choice are described in Table 2. 
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