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Bijlage   D Incidentkans (letselongeval) 

Rekensheet [37] met betrekking tot de incidentkans per berekende situatie zijn 

separaat bijgevoegd. 

 

Ten behoeve van de basisberekening:  

• PLi[basis]; spits, dag en nacht 

• HLi[basis]; spits, dag en nacht 

• HRe[basis]; spits, dag en nacht 

• PRe[basis]; spits, dag en nacht 

 

Ten behoeve van de gevoeligheidsanalyse: 

• HRe[basis]_filekans; uitgaande van de spits 

• HRe[basis]_intensiteit; uitgaande van de spits 

• HRe[basis]_vrachtwagen; uitgaande van de spits 

• HRe[basis]_Schinkelbrug 

• PRe[basis]_filekans; uitgaande van de nacht 

• PRe[basis]_Schinkelbrug 

 

Zie voor de maatvoering bijlage J QRA tekeningen. 
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Bijlage   E Afstand afsluitboom – tunnelmond 
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Tunnel Links 
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Kwantitatieve risicoanalyse 

Bijlage   F

 

Figuur: Tunneldoorsnede links (= zuid

 

 

Figuur: Tunneldoorsnede rechts (=noord) ter hoogte van WTC
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Bijlage   F Dwarsdoorsnede tunnel 

Figuur: Tunneldoorsnede links (= zuid [15]. 

Figuur: Tunneldoorsnede rechts (=noord) ter hoogte van WTC [15]
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Bijlage   G Memo ‘Verkeerskundige aanlevering QRA’ 

Bijlage betreft referentie [22] 
  



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 52 van 73

 















 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 53 van 73

Bijlage   H Memo ‘Toedeling vervoer gevaarlijke stoffen 
op A10 Zuidas ten behoeve van planstudie’ 

 
 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 54 van 73

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 55 van 73

 
 

 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 56 van 73

 
 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 57 van 73

 
 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 58 van 73

 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 59 van 73

 
 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 60 van 73

 
 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 61 van 73

 
 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 62 van 73

 
 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 63 van 73

 
 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 64 van 73

 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 65 van 73

 
  



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 66 van 73

 



 

 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) Tunnelsysteem Zuidasdok 

Pagina 67 van 73

Bijlage   I Schinkelbrug 

Het openen van de schinkel brug kan leiden tot ontwikkeling van filevorming in de 

tunnel. Er zijn twee werkhypotheses om dit te analyseren:  

1. Filekans berekening op basis van www.vaarweginformatie.nl (vastgestelde 

openingstijden) 

2. filekansberekening op basis van loggingen (feitelijke openingstijden) 

 

Hieronder zijn beide werkhypotheses nader uitgewerkt. 

 

1. Filekans berekening op basis van www.vaarweginformatie.nl 

Openingen bruggen 

Het tracé van de A10 kruist de Schinkel met beweegbare bruggen 

(Schinkelbruggen). De Schinkel maakt onderdeel uit van de zogenaamde Staande 

Mast Route. Het merendeel van het scheepvaart verkeer betreft recreatievaart. Het 

is geen doorgaande route voor beroepsvaart en hiervan kunnen de meeste 

beroepsvaart schepen onder de brug doorvaren. De brug moet openen voor de 

zeilvaart (staande mast), motorjachten kunnen onder de brug door varen. Er zijn 

afspraken gemaakt wanneer de brug bediend wordt. In onderstaande tabel zijn de 

mogelijke openingen van de bruggen weergeven [bron: www.vaarweginformatie.nl]. 

Het maximaal aantal openingen van de brug is 11 x per werkdag en 10 x per 

weekenddag. 

 

File vorming door brugopeningen 
In [31] is onderzocht wat het effect is van de openingen van de brug op de 

doorstroming op de A10. De impact hiervan op de doorstroming, de filevorming en 

eventuele terugslag daarvan in het tunnelsysteem is berekend. Hierbij is uitgegaan 

van de cijfers van de verkeersimulatie voor 2030. Hierbij is onderscheid gemaakt in 

weekdagen en weekenddagen. In onderstaande tabellen is voor de periode van 

23.00 tot 6.00 uur per uur aangegeven voor de hoofdrijbaan en parallelrijbaan na 

hoeveel minuten de file als gevolg van de brugopening leidt tot filevorming in de 

tunnel voor de weekdagen en de weekenddagen. 

 Week dagen Weekend dagen 

Uren 
 

Netto sluitingstijd tot 
wachtrijvorming tot 
tunnelmond (minuten) 

Netto sluitingstijd tot 
wachtrijvorming tot 
tunnelmond (minuten) 

  HRe PRe HRe PRe 

23-0 11,6 8,6 6,1 2,9 

0-1 38,5 29,3 11,7 7,7 

1-2 71,5 55,5 22,8 16,7 

2-3 98,0 76,6 41,5 31,7 

3-4 97,2 76,0 54,2 41,8 

4-5 54,1 41,7 55,8 43,1 

5-6 14,8 10,3 25,9 19,2 
Kritische tijden voor de week en weekenddagen tot filevorming in de tunnel. 
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In onderstaande tabel zijn de openingsslots weergegeven conform gemaakte 

afspraken [bron: www.vaarweginformatie.nl]. Hierbij is per openingsslot 

aangegeven hoeveel tijd er, op basis van de tabel hierboven, nodig is om file tot in 

de tunnel tot gevolg te hebben. 

Dag Tijden Tijdsduur 

opening 

(min.) 

tijd nodig 

om file in 

tunnel 

veroorzaken 

- HRe 

tijd nodig 

om file in 

tunnel 

veroorzaken 

- PRe 

alle dagen behalve feestdagen 23:56u - 23:59u 3 12 9 

alle dagen behalve feestdagen 00:00u - 00:01u 1 39 29 

alle dagen behalve feestdagen 00:45u - 00:55u 10 39 29 

alle dagen behalve feestdagen 01:00u - 01:15u 15 72 55 

alle dagen behalve feestdagen 04:00u - 04:15u 15 54 42 

alle dagen behalve feestdagen 04:30u - 04:45u 15 54 42 

alle dagen behalve feestdagen 05:00u - 05:15u 15 15 10 

alle dagen behalve feestdagen 05:48u - 05:53u 5 15 10 

     

werkdagen 00:34u - 00:44u 10 39 29 

werkdagen 01:15u - 01:25u 10 72 55 

Werkdagen 00:22u - 00:28u 6 39 29 

     

weekenden 00:19u - 00:25u 6 12 8 

weekenden 00:34u - 00:41u 7 12 8 

weekenden 00:49u - 00:55u 6 12 8 

weekenden 01:00u - 01:10u 10 23 17 

weekenden 01:15u - 01:25u 10 23 17 

weekenden 04:00u - 04:15u 15 56 43 

weekenden 04:30u - 04:45u 15 56 43 

weekenden 05:00u - 05:15u 15 26 19 

weekenden 05:48u - 05:54u 6 26 19 

weekenden 23:54u - 23:59u 5 6 3 

 
Op basis hiervan blijkt dat als alle mogelijke openingen van de brug conform de 

vastgestelde openingstijden worden benut de tijd van opening van de brug op de 

weekenddagen en werkdagen één keer leidt tot een file in de tunnel per etmaal in 

de parallelrijbaan (geel gearceerd). Voor de hoofdrijbaan leidt het openen van de 

brug per werkdag tot één keer file per etmaal, in de weekenden ontstaat er geen file 

als gevolg van het openen van de brug. De openingstijd is in deze gevallen langer 

dan de tijd nodig om een file in de tunnel te veroorzaken.  

2. Filevorming als gevolg van openingen op basis van loggingen 

Op basis van logging gegevens over een periode van 2 jaar (2012-2104) is het 

aantal openingen van de brug geanalyseerd [39]. Op basis van deze analyse wordt 

geconcludeerd dat er gemiddeld 1,1 keer per nacht een brug opening is over de 

afgelopen 2 jaar. Als de wintermaanden november tot en met februari niet worden 

meegenomen is het gemiddeld 1,6 keer per nacht. Variatie in het aantal openingen 
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is wel geconstateerd, deze zijn niet zo groot dat dit in de analyse meegenomen 

hoeft te worden. De logging gegevens zijn nader geanalyseerd op de kans op file als 

gevolg van de brugopening [39]. Daarbij is gekeken naar de duur van de opening en 

het moment op de dag en de daaraan gekoppelde tijd die nodig is om file in tunnel 

te veroorzaken. Op basis van deze analyse van de loggingdata wordt geconcludeerd 

dat er per jaar ongeveer 6 keer filevorming zal optreden in tunnel op de 

parallelbaan (hoofdrijbaan is dit minder) gedurende de werkweek en ongeveer 20 

keer per jaar in tunnel op de parallelbaan gedurende het weekend [39]. Verder 

wordt op basis van de logging gegevens geconstateerd dat de openingstijden en 

duur op basis van de loggingen niet overeenkomen met de tijden zoals deze zijn 

conform de richtlijnen/afspraken van de vaarweginformatie. 

 

Seizoenspiek 

Het aantal openingen van de brug is seizoensgebonden. Met name in de 

zomermaanden is de intensiteit van de (plezier)scheepvaart hoger. Om de impact 

van deze invloed nader te bekijken is de data van de maand augustus 2014 nader 

geanalyseerd [39]. In deze maand waren er in totaal 48 openingen. Op de meeste 

dagen waren er 1 of 2 openingen, meestal twee openingen. Op enkele dagen werd 

in het geheel niet bediend. Op 1 dag werd 3 keer bediend, op een dag 4 keer. Op 

deze dagen was het konvooi naar verwachting te groot om in één keer te worden 

afgehandeld. De gemiddelde openingsduur was 11:20 minuten. In deze periode is 

de duur van de opening niet langer geweest dan de duur die nodig is om file in 

tunnel te veroorzaken. Van de openingen die in de twee jaar wel geleidt hebben tot 

file in de tunnel geldt dat deze over het gehele jaar gespreid zijn. Het aantal files als 

gevolg van de brugopeningen is dan ook niet seizoensgebonden. 

 

Toekomstontwikkelingen 

De trend in de recreatievaart is al jaren dalende [Toekomstvisie Waterrecreatie 

2025, maart 2011, stichting recreatietoervaart Nederland]. Enerzijds wordt dit 

verklaard door de economische crisis, anderzijds door vergrijzing van bevolking. 

Zelfs na herstel van de economische crisis wordt voortzetting van de dalende trend 

verwacht van de zeilvaart. De belangrijkste oorzaken zijn de vergrijzing (minder 

varen) en anderzijds een belangrijke transitie van zeilvaart (staande mast) naar 

motorjachten (kunnen zonder opening door).  

Daarnaast is het zeer onwaarschijnlijk dat het aantal slots in de toekomst zal 

toenemen waarbinnen de bruggen kunnen worden geopend. ’s Nachts wordt in 

konvooien gevaren; dus alle bruggen op de route tussen de Nieuwe Meer en het IJ 

zijn in het geding. Daartoe horen ook de spoorbruggen over de Singelgracht, 

waarover het trein-nachtnet en goederentreinen rijden. Overdag zijn geen ‘slots’ te 

vinden in de treindienstregeling, mede omdat deze ingrijpen op de toch al 

maatgevende capaciteit van de Schipholtunnel.  

Ten aanzien van de bediening van de brug geldt dat in de toekomst strikter 

gehandeld moet en zal worden conform de richtlijnen/afspraken. In de huidige 

situatie heeft men 12 minuten (eenrichting) met incidenteel een maximum tot 20 

minuten (gemeten bij tweerichting verkeer). Uitgangspunt voor de toekomstige 

situatie is een bedieninterval van maximaal 15 minuten. Deze zal in de toekomst 

“hard” gehanteerd worden en verkeer niet gelijktijdig in twee richtingen afhandelen. 

Hierdoor zullen de maximale tijden in de toekomst beter worden geborgd dan in de 

huidige situatie. 
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QRA 

De impact op het risicoprofiel van de file terugslag tot in de tunnel door de 

openingen van de schinkelbruggen is geanalyseerd met de QRA. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de hier meegenomen file de opbouw tijd van de wachtrij met 

stilstaande auto’s betreft. Terwijl in de QRA wordt gesproken over file bij een 

rijsnelheid lager dan 20 km/uur. Als de wachtrij de tunnel eenmaal heeft bereikt zal 

op dat punt, de start van de wachtrij, de snelheid lager dan 20 km/uur zijn. Voor en 

na dat punt zal de snelheid hoger kunnen zijn. In de basis berekening is gerekend 

met het aantal malen dat de brug open kan op basis van de afspraken en de 

filevorming in de tunnel als gevolg van de openingen op basis van de 

verkeersintensiteit. Per etmaal 1 keer opening en file terugslag tot in de tunnel per 

nacht. Omdat het model rekent met jaar gemiddelden wordt hierdoor uitgegaan van 

365 files per jaar in de nacht als gevolg van openingen van de brug. Dit betreft een 

conservatief uitgangspunt, op basis van de logging is het ongeveer 6 keer 

gedurende de werkweek en ongeveer 20 keer per jaar in tunnel gedurende het 

weekend. Om de robuustheid van het model te toetsen en om de impact van pieken 

in het aantal files te beschouwen is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is 

gekeken naar een verdubbeling van het aantal files in de nacht. In de 

gevoeligheidsanalyse is voor de HRe gerekend met een totaal van 730 files per jaar 

in de nacht. 

 

Informatie www.vaarweginformatie.nl:  

Onderstaand is de informatie weergegeven zoals opgenomen op de site van de 

Waterkamer van Rijkswaterstaat over de Schinkelbruggen. Deze site is gebaseerd 

op de ViN database (Vaarkenmerken in Nederland) waarin de informatie over 

vaarwegkenmerken langs en over de Nederlandse vaarwegen is opgenomen.  
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De afspraken met betrekking tot de bediening van de A10 Schinkelbruggen (door 

Waternet) zijn vastgelegd in de overeenkomst NHG-40520 (22-7-1996) tussen RWS 

en de gemeente Amsterdam [www.vaarweginformatie.nl]. De tijden zijn afgestemd 

met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en zijn overgenomen in het staande 

mastconvenant (met de waterbeheerders is een routeakkoord tot 2020 afgesloten 

(staande mast route). Voor de daadwerkelijke opening vinden de volgende 

verificaties plaats: 

• Met de verkeersleiding van ProRail moeten de definitieve bedientijdstippen 

worden afgestemd; 

• Met Dienst Metro moeten de definitieve bedientijdstippen worden afgestemd; 

• Er moet worden geverifieerd of er geen hulpdiensten gebruik willen maken van 

de brug (via verkeerscentrale Wijde Blik te Velsen van RWS); 

• Intern ( Waternet) moet worden afgestemd of de sluis in de goede richting is 

geopend. 
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Bijlage   J Tekening maatvoering wegontwerp en tunnel 
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Bijlage L Afstemming en proces hulpdiensten 

Afstemming met de hulpdiensten is middels de werkgroep Integrale Veiligheid verlopen. In deze 

werkgroepen is ook de bereikbaarheid van de hulpdiensten besproken en vastgelegd. Verslagen 

zijn hiervan gemaakt [43]. 

 

Het proces dat doorlopen is, is als volgt: 

Deelnemers van de werkgroep integrale veiligheid zijn: Projectorganisatie Zuidasdok (ZAD), 

Ingenieursbureau Zuidasdok (IBZ), brandweer, Gemeente Amsterdam, RWS, ProRail, politie (ad 

hoc), GHOR (ad hoc). De werkgroep heeft het Integrale Veiligheidsplan opgesteld en heeft de 

interne toets uitgevoerd (zie bladzijde 6 en 7 van het IVP [6]) voor oplevering. 

 

Voor de bereikbaarheid van de tunnel zijn aparte overleggen gevoerd met de hulpdiensten en 

hiervoor is referentie 26 opgesteld. Deze memo is ook vastgesteld in de werkgroep Integrale 

Veiligheid. De memo bereikbaarheid hulpdiensten is onderdeel van het IVP [6]. Bereikbaarheid 

van het gebied (calamiteiten buiten de tunnel) is ook besproken in [26], hierin hebben de hulp-

diensten aangegeven geen extra wegen of voorzieningen te wensen voor calamiteitenbestrijding 

en bereikbaarheid. Deze verslagen zijn toegevoegd in [43]. 

 

Een externe klankbordgroep heeft een toets op het IVP uitgevoerd, met onder andere de omge-

vingsdienst, waternet, politie en GHOR. Naar aanleiding hiervan zijn enkele aanpassingen door-

gevoerd in het IVP. Het IVP zit nu in de voortoets (inclusief [26]). Deze wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat en Hoofdbestuur juridische zaken van het Ministerie I&M, na verwerking van 

eventueel commentaar uit de voortoets volgt de eindtoets ten behoeve van de vrijgave OTB 

(uitgevoerd door hetzelfde toets team als de voortoets). Tenslotte volgt de gate review als 

eindbeslissing. De projectdirecteur zal het IVP vaststellen en het OGO geeft het IVP vrij (in de-

cember 2014). Het IVP wordt onderdeel van OTB.  

  

De brandweer heeft commentaar aangedragen op het TVP. De andere hulpdiensten hebben 

geen commentaar aangedragen op de wijze waarop bereikbaarheid en calamiteitenbestrijding is 

beschreven in het TVP, net zoals de brandweer hebben zij geen expliciet akkoord gegeven op 

het TVP [43]. Vanuit de brandweer geldt dat andere medewerkers onafhankelijk de omgevings-

dienst adviseren als het TVP door de tunnelbeheerder aan de omgevingsdienst wordt aangebo-

den. Wel hebben alle partijen aangegeven geen belemmeringen te zien in de opgenomen tekst 

van referentie 26 [43]. 
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Bijlage M  Taken en verantwoordelijkhedenmatrix 
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Tunnelveiligheid         

Proces WWAT C A R S I S I I 

Gestandaardiseerde uitrusting / opties: A C R S C S I I 

Ontwerp uitrusting A C R S C S I I 

Opties uitwerken A C R S C S I I 

Besluit bij verschil van mening uitrusting/ 

ontwerp 
A R S I I I I I 

Afwijkingen LTS A R S C C S I I 

Wettelijk proces Tunnelveiligheid A S       

Overleg B&W A R S I I I C I 

Opstellen TVP S A R I I S I I 

Vaststellen TVP / Goedkeuring op te leveren 

producten 
A R S S I 

S 
I I 

Wettelijk adviestraject Veiligheidsbeambte bij 

TVP 
A I R I C 

I 
I I 

Verslaglegging overleggen  C A R I I I I I 

Opstellen tunnelveiligheidsdossier A R S I I I I I 

Opstellen Ontwerp Tracébesluit (incl. TVP) C A R I I I I I 
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