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Voorwoord 
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bedanken voor het mede mogelijk maken van het uitvoeren van de proefontruiming in het Omnisport tijdens een 
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het uitvoeren van enkele evacuatie-handberekeningen van het Omnisport. 



Samenvatting 
Brand of andere calamiteiten zijn nooit voor 100% uit ie sluiten in een gebouw. Het is daarom van groot belang 
dat men veilig kan vluchten. Gebouwen en de mensenstromen daarbinnen worden steeds omvangrijker en 

complexer, waardoor gebouwen niet meer voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit Bij deze 
gebouwen moet een gelijkwaardige veiligheid aantoonbaar gemaakt worden. Dat is de reden dat steeds vaker 
evacuatiemodellen toegepast worden om tot een goed en veilig gebouwontwerp te komen. Echter bestaat er 
onduidelijkheid over de betrouwbaarheid en het toepassingsgebied van de evacuatiemodellen, omdat deze 
modellen een eigen interpretatie van de werkelijkheid weergeven en vaak gevalideerd zijn voor maar één type 

gebouw. 

Er zijn vele factoren van invloed op een evacuatie. Echter bestaat er geen evacuatiemodel dat alle factoren 
meeneemt, dit betekent dat alle evacuatiemodellen incompleet zijn. Daarnaast wordt in deze modellen 
voornamelijk gekeken naar de verplaatsingstijd, terwijl de evacuatietijd vaak ook voor een groot gedeelte 
afhankelijk is van de pre-movement tijd. Om de betrouwbaarheid van evacuatiemodellen te testen wordt in dit 
onderzoek een beoordeling gegeven van de prestaties van vier evacuatiemodellen voor toepassing op grote, 
hoge ruimtes met zittribunes en een hoge persoonsdichtheid. De evacuatiemodellen die worden beoordeeld zijn 
het handrekenmodel, Evacnet4, Simulex en Building Exodus. 

Voor de beoordeling zijn proefontruimingen gedaan, waarbij opnames zijn gemaakt van de leegloop van ruimtes. 
De resultaten van de proefontruimingen zijn gebruikt als vergelijkingsmateriaal voor de resultaten van de 
evacuatiemodellen. Hierbij is nader gekeken naar iedere bottleneck op de looproutes in de proefruimtes. Rond 
iedere bottleneck zijn de bewegingspatronen en de keuzevorming bestudeerd en nagebootst in de 
evacuatiemodellen. De proefontruimingen zijn echter afwijkend van een echte evacuatie. De verschillen tussen 
de proefontruimingen en een werkelijke evacuatie zijn in kaart gebracht. Hierop is de input van de 
evacuatiemodellen aangepast waar mogelijk. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor mogelijke 
aanpassingen in de programmering. 

Dit resulteert in een overzicht van aan te bevelen inputaanpassingen per model en aspecten waarop gelet moet 
worden bij de voorspelling van de routekeuze en de pre-movement tijd van mensen. Aan de hand van een 
analyse van de resulterende ontruimingstijden uit de modellen wordt inzichtelijk gemaakt wat de sterke en 
zwakke punten van de evacuatiemodellen zijn, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij gebruik van 
deze modellen. 

i i 



Summary 
In a building you could never exclude fire or another calamity tor 1 00%, therefore safely escape is very important. 
Buildings and their people flows inside become increasingly large and complex. This is the reason buildings more 

often don't meet the performance requirement of the Building Act ('prestatie-eisen van het Bouwbesluit'). For 

these buildings engineers have to prove equivalent safety. Because of this, they use more often evacuation 
models to make a good and safe building design. However, there is ambiguity about the reliability and the scope 

of evacuation models, because these models give an own interpretation of reality and are often validaled tor only 
one building type. 

An evacuation is influenced by a lot of factors. There is no evacuation model that takes all these factors, so all 

evacuation models are incomplete. Another thing is that these models mainly look at the travel time, while the 

evacuation time also tor a large part consist of the pre-movement time. To check the reliability of the evacuation 
models in this report the performance of tour evacuation models are assessed tor application to large, high rooms 

with seats and a high population density. The models which are assessed are a hand calculation model, 
Evacnet4, Simulex and Building Exodus. 

To assess the models there are trial evictions done. Recordings were made of the exodus of the test rooms. The 

results of the trial evictions are used as comparison material on the results of the evacuation models. Hereby a 

closer look is taken at each bottleneck on the routes in the test rooms. Around each bottleneck the movement 

patterns and route selections of the people are analyzed and replicated in the models. Trial evictions are different 

trom real evacuations. The ditterences between them are identified. With this information the input of the 
evacuation models are adapted where possible. In addition, there are made recommendations tor possible 
changes in the programming of the models. 

This results in a list of recommended input changes per model and aspects which should have important 
consideration by the predictions of the route choice and the pre-movement time. The good and weak points of the 

evacuation models are made transparant, based on the analyses of the rasuiting evacuation times trom the 
models. So that the weak points could betaken into account when using these evacuation models. 
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Begrippenlijst 

Drawing Exchange Format; bestandsformaat voor CAD-gegevens uitwisseling 
tussen AutoCAO en andere programma's. 

lnitialization file; bestand dat instellingen bevat voor computerprogramma's, in 
dit geval evacuatiesimulatieprogramma's. 

Een zelfstandige entiteit die de omgeving observeert en op die omgeving 
anticipeert. Een agent voert activiteiten uit om zijn doelen te bereiken, hierbij 
kan hij gebruik maken van zijn lerend vermogen en zijn kennis. In dit 
onderzoek wordt door iedere agent de verplaatsingsrichting en -snelheid 
bepaald voor een gesimuleerde persoon. 

Koppeling van agents, zodat de agents samen kunnen werken en rekening 
kunnen houden met elkaar en de omgeving. 

Available Safe Escape Time; de tijd die beschikbaar is om te vluchten, van de 
start van de brand tot het moment dat vluchten onmogelijk is door 
coverdraagbare atmosferische omgevingscondities. 

De samenstelling/eigenschappen van de lucht in de ruimte. Hiermee 
wordt bedoeld de concentraties verstikkende gassen (zoals CO, C02, 02, etc.), 
de concentraties irriterende gassen (zoals HCL, HBr, HF, S02, N02, etc.) en 
hitte (temperatuur en straling) 

Terreintype (node) in BuildingExodus; personen worden aangetrokken door 
deze nodes door verlaging van het potentiaal van de nodes. Ook is de 
doorstroomcapaciteit van deze nodes in te voeren. 

Gedragsoptie in BuildingExodus waardoor de agents de gebieden met een 
hoge populatiedichtheid mijden. Hierdoor is de spreiding van de personen 
groter. 

Evacuatiemodel waarbij naast de beweging per individu ook beslissingsgedrag 
per individu wordt gemodelleerd. Hierbij is getracht om het menselijke gedrag 
expliciet te modelleren. 

Ook wel gewelfvorming genoemd. Door een te grote toestroom van mensen 
richting een doorgang (deur), lopen mensen vast tegen elkaar waardoor een 
tijdelijke boog van mensen ontstaat rond de doorgang. 

De kleinste afstand tussen (lichaamsdelen van) twee personen. Deze afstand 
heeft invloed op de loopsnelheid en het inhaalgedrag van mensen (in Simulex). 

De tijd tussen het ontstaan van de brand en het ontdekken van de brand door 
een persoon of detectiesysteem. 

Een overzicht van de afstand tot de dichtstbijzijnde uitgang op ieder punt in de 
ruimte. Weergegeven in een kaart met gekleurde afstandscirkels. 

De hoeveelheid personen die per tijdseenheid een totale bottleneck 
(bijvoorbeeld een deur, gang of trap) kunnen passeren. Eenheid: pers/s. 

De hoeveelheid personen die per meter bottleneckbreedte per tijdseenheid een 
bottleneck (bijvoorbeeld een deur, gang of trap) kunnen passeren. Eenheid: 
pers/m*s. 



Evacuatiemodel 
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lnformational social influence 
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Movement model 

Navigatiemethode 

Normative social influence 

Begrippenlijst 

Model dat de evacuatie van mensen uit een gebouw nabootst, dit kan zowel 
een simulatiemodel als een handrekenmodel zijn. 

Het effect dat als een grote groep mensen zo snel mogelijk tegelijk door een 
deur wil, er boogvorming ontstaat voor de deur. Hierdoor wordt de deuropening 
geblokkeerd, waardoor de doorstroming erg afneemt. 

Fractional Effect Dosis; methode om het gezondheidsrisico van een ontvangen 
dosis verstikkende gassen of hitte kwantitatief uit te drukken. 

Fractional Effective Dose; model om het gezondheidsrisico van een bepaalde 
dosis van verstikkende stoffen of hitte te bepalen en kwantitatief uit te drukken. 

Fractional Irritant Concentration; methode om het gezondheidsrisico van een 
ontvangen dosis irriterende gassen kwantitatief uit te drukken. 

Fractional Irritant Concentration; model om het gezondheidsrisico van een 
ondervonden concentratie van irriterende stoffen te bepalen en kwantitatief uit 
te drukken. 

Mate van blootstelling aan respectievelijk verstikkende gassen, irriterende 
gassen en hitte. 

Alarmeringssignaal voor een ontruiming waarbij een opgenomen gesproken 
tekst ten gehore wordt gebracht. Het systeem geeft de mededeling dat het om 
een echte evacuatie gaat en vaak wordt daarbij ook uitgelegd waar men zich 
naartoe moet begeven. (Ontruimingsalarminstallatie type A). 

Model dat een versimpeling van de werkelijkheid weergeeft, door middel van 
een 'simpele' rekenmethode, waarvoor geen software benodigd is. 

Gedrag aanpassing door naar anderen te kijken. Hierbij is de reden voor het 
kijken, het verkrijgen van informatie over de calamiteit. 

UML diagram waarmee de (statische) datastructuur van een systeem wordt 
weergegeven. 

Een storing in of aan je lichaam waardoor je gehinderd wordt in handelen en/of 
bewegen. Het gaat hierbij om storingen in het zenuwstelsel en/of spieren. 

Evacuatiemodel waarbij de beweging van de populatie als geheel wordt 
gemodelleerd. De beweging wordt bepaald aan de hand van rekenregels en 
aangenomen constanten voor verplaatsingstijd en doorstroomcapaciteit van 
bottlenecks in het gebouw. Er wordt geen gebruik gemaakt van individueel 
gedrag. 

De manier waarop een agent zijn routekeuze maakt. BuildingExodus maakt 
onderscheidt in: kortste route tot uitgang of verdiepingstrap; target exit; 
vertrouwdheid met exit; lijst met bekende exits (OEK); richtingbepalende 
nodes; lijst met taken (OIL). 

Gedrag aanpassing door naar anderen te kijken. Hierbij is de reden voor het 
kijken, het voorkomen van het doorbreken van normen waardoor men voor 
schut kan komen te staan voor andere mensen. 
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Begrippenlijst 

Optische Dichtheid; een maat voor de dichtheid van rook (m-1
). Deze kan 

omgerekend worden naar een zichtlengte die, indien te klein, zorgt voor 
desoriëntatie, lagere loopsnelheden e.d. 

Alarminstallatie voor een ontruiming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
stilalarm en luidalarm, waarbij luidalarm kan bestaan uit een slow-whoop 
signaal en/of een gesproken-woord signaal. Het is ook mogelijk dat de 
installatie een combinatie is tussen de verschillende alarmtypes en/of 
signaaltypes. 

Evacuatiemodel waarbij de beweging per individu wordt gemodelleerd, aan de 
hand van toegekende (gedrags)eigenschappen per individu. In deze modellen 
vindt in beperkte mate interactie tussen individuen plaats. 

De afstand vanaf een willekeurig punt (node in Building Exodus) tot een exit via 
de gewenste route. De startafstand vanaf een exit is 100. De potentiaalwaarde 
kan ook aangepast worden, waardoor de afstand niet meer de werkelijke 
afstand is. 

De tijd vanaf het moment dat de brand is ontdekt tot het moment dat er gestart 
wordt met vluchten. In deze tijd kunnen verschillende handelingen gedaan 
worden, zoals eigendommen bij elkaar zoeken, anderen alarmeren, brand 
bestrijden, etc. 

Diagram waarmee de werking van een simulatieproces inzichtelijk wordt 
gemaakt. 

Een evacuatie waarbij mensen gealarmeerd worden voor brand (al dan niet 
vooraf aangekondigd), zonder dat er ook daadwerkelijk brand is. Alarmering 
vindt plaats d.m.v. een alarmeringsinstallatie of door getraind personeel. 

Required Safe Escape Time; de benodigde vluchttijd, van de start van de 
brand tot het moment dat de gehele populatie op een veilige plaats is 
(bijvoorbeeld buiten). 

Computermodel dat de werkelijkheid nabootst door middel van software. 

Alarmeringssignaal voor een ontruiming die alleen bestaat uit een geluidstoon. 
Dit is een steeds sterker wordende toon, die op een bepaalde hoogte stopt en 
weer opnieuw begint (ontruimingsalarminstallatie type B). 

Gedragsoptie in BuildingExodus waardoor personen op een trap langs de 
zijkanten (leuningen) gaan lopen. 

Gedragsoptie in BuildingExodus om een trap voller te zetten, waardoor de 
doorstroomcapaciteit hoger wordt. 

Een verzamelnaam voor ru imtelijk gedrag van agents, onder meer het 
vermijden van botsingen met obstakels of andere personen en het volgen van 
een pad. 

Alarmeringsinstallatie waarbij het personeel eerst wordt gewaarschuwd, 
waarna de bezoekers door het personeel op de hoogte worden gebracht 
(tweede fase). Dit kan live gebeuren of d.m.v. het aanschakelen van een luid 
alarm ( slow-whoop signaal of gesproken-woord signaal). 

Type ondergrond waarover de mensen zich voortbewegen, zoals een trap, 
vlakke vloer en hellende vloer. 



Tribuneopgangrij 
(of opgangrij) 

UML 

Validatie 

VCA 

Verplaatsingstijd 

Vluchtfase 

Zelfredzaamheid 

Begrippenlijst 

Niet gescheiden rijen op tribuneopgangen. Deze rijen ontstaan doordat 
mensen vaak in rijen gaan lopen bij een hoge persoonsdichtheid. 

Unilied Modeling Language; modelleertaal om softwareontwerpen en analyses 
te maken. 

Beoordeling in hoeverre een model voldoende overeenstemming heeft met de 
werkelijkheid. Dit gebeurt met empirische data, die niet eerst zijn gebruikt bij de 
ontwikkeling van het model. 

Visibility catchment area; zichtbaarheid zone van een nooduitgangbord. 

De tijd die nodig is om alle mensen zich te laten verplaatsen naar een veilige 
plek, vanaf het moment dat ze beginnen met vluchten. 

Opdeling van de totale vluchttijd bij brand. ledere fase heeft andere 
eigenschappen en wordt door andere factoren beïnvloed. Voorbeelden van 
vluchtfases zijn ontdekkingstijd, pre-movement tijd, verplaatsingstijd, etc. 

Het vermogen om jezelf in veiligheid te stellen bij een calamiteit, dit is 
afhankelijk van drie type kenmerken: mens-, gebouw- en brandkenmerken. 

i x 



Hoofdstuk I lnlsiding 

1 Inleiding 
In dit hoofdstuk woJttt het rotale onderzoek toegelicht. Hiefbij woJttt het maatsc/lappefijke belang van onderzoek 
naBt vellig vluc/lten onderbouwd en wordt In gegaan op /let belang voor vellig Vluchten bq onderzoek naar 
evacualiemodellen. Omdat onderzoek naar evacuatiemodellen erg omvangrijk is, wordt het onderzoek 
afgekaderd .rodat inzichtelijk woJttt welke aspecten wel en niet mee worden genomen binnen dit ondetzOek. Aan 
de hand van dil onderzoekskader worden de doelstellingen en onderzoeksvragen opgesteld. Om antwoord te 
kunnen vinden op de onderzoek$vragen wordteen onderzoeksmethode opgestsld. Tot slot wordt de opbouw van 
dil afstudeerverslag inzichtelijk gemaakt in de leeswijzer. 

1.1 Maatschappelijk belang van onderzoek naar veilig vluchten 
Tegenwoordig worden de te ontwerpen gebouwen steeds omvangrijker en complexer. Dit houdt In dat de 
mensenstromen in een gebouw complexer worden. doordat o.a. de routekeuzemogelijkheden toenemen en er 
zlch meer verschillende bottlenecks op de vluchtroutes vormen. Door dn gegeven te combineren met het feit dat 
het onmogelijk is om branel te voorkomen, wordt duidelijk dat voor de velligheld van de gebouwgebrulkers het 
veiUg kunnen v1uchten vanuit complexe gebouwen van groot belang wordt. Zaken als kortsluhing en vandalisme 
zijn gewoonweg niet uit te sluiten, er Is dus altijd een (zeer geringe) kans dat er brand ontstaat. De noodzaak van 
een goed brandvellig ontwerp voor gebouwen wordt steeds meer ingezien, omdat de risico's steeds meer bekend 
worden (door o.a. ervaringen met branden uit het verleden). Het Is dan In &erste lnslanlle van belang dat 
slachtoffers worden voorkomen. D~ kan worden bereikt door ervoor te zorgen dat men veilig hel gebouw kan 
ontvluchten. 

In de meeste gevallen van brand waarbij slachtoflers vallen, Is het aantal slachtoffers laag. Er zijn in het verleden 
echter ook branden geweest waarbij vele slachtoffers vielen. Hielbij ontstonden er in de meeste gevallen 
calamiteiten in een ruimte met een hoge poputatiedichtheid, zoals in een vliegtuig, een evenementenhal, stadion, 
theaterzaal of bioscoopzaat Het grootste deel van de slachtoffers komt om door verdrukking en maar een klein 
gedeelte door verstikken of verbranding. Het vallen van veel slachtoffers gaat vaak gepaard met een 
brandtechnisch slecht ontwerp, het ontstaan van onvoorziene omstandigheden of het niet naleven van de eisen 
in de gebrulksvergunning of bouwvergunning. Voorbeelden van branden uit het verleden zijn weergegeven op de 
website (91] (92] . Hierop zijn ook grote branden weergegeven waarbij vele slechtoffers vlel&n In ruimtes met een 
hoge populatledichtheld, enkele voorbeelden hiervan zijn: 

Cinema Re• Flra (Iran, 1978), 438 doden (zie Figuur t ); 
Bradlord City fire (Engeland. 1985); 56 doden [zie Figuur I); 
Karamay Fire (China, 1994), 324 doden (zie Figuur I); 
Uphaar cinema lire (India, 1997), 59 doden; 
Beni Suef Cultural Palace lire (Egypte, 2005), 46 dOden. 

Figuur 1 Cinema Rex lire, Bracliorel City· ramp en Karamay lire [92) 

Vellig vluchten Is OYerlgens in omvangrijke en complexe gebouwen niet alleen van belang bij brand, maar ook bij 
andere calamitenen zoals een massale vechtpartij (rellen), bedreiging met (vuur)wapens of andersoortige 
bedreigingen. Dit soort calamiteiten komen steeds vaker voor In de hedendaagse maatschappij, vooral op 
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plaatsen waar de populatiedichtheid groot is. Ook hier vallen voornamelijk slachtoffers door verdrukking. Een 
voorbeeld hiervan is het Heizeidrama (België, 1985), hierbij vielen 39 doden (zie Figuur 2). Op de website van 
Crowd dynamics [83] wordt een lijst bijgehouden van de rampen die ontstaan zijn op plaatsen met een hoge 
populatiedichtheid, vanaf het jaar 1900 tot nu. Hieruit blijkt ook dat er verschillende soorten calamiteiten ten 
grondslag kunnen liggen aan een ramp. Bij al deze soorten calamiteiten is het dus van belang dat mensen in de 
buurt van de calamiteit veilig en snel het gebouw of gebied kunnen verlaten. 

Figuur 2 Heizeidrama [83] 

Voor het maatschappelijke belang van onderzoek naar veilig vluchten kan het volgende worden gesteld: 'In 
gebouwen is brand of andere calamiteiten nooit uit te sluiten. Bij het ontstaan van een calamiteit is veilig vluchten 

dus van groot belang om slachtoffers te voorkomen. Om hiervoor te zorgen is voor het veilig vluchten in ieder 

gebouw een goed ontwerp nodig, waarbij de naleving van de opgestelde eisen in de bouw- en 

gebruiksvergunning van net zo'n groot belang is.' 

1.2 Belang van onderzoek naar evacuatiemodellen 
Voor het veilig vluchten moeten gebouwen voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2003. Het Bouwbesluit 
2003 bevat functionele eisen waaraan ieder gebouw in Nederland moet voldoen; aan deze functionele eisen 

wordt voldaan wanneer wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit 2003 geformuleerde prestatie-eisen, of wanneer 
wordt aangetoond dat sprake is van een gelijkwaardig veiligheidsniveau zoals beoogd met de prestatie-eisen. Bij 

moderne complexe situaties schieten de prestatie-eisen vaak te kort. Bij een grote evenementenhal of 
theaterzaal is het bijvoorbeeld onmogelijk om aan alle prestatie-eisen te voldoen (zoals loopafstand tussen een 
punt in het verblijfsruimte tot de uitgang van de verblijfsruimte is ten hoogste 20 m), hierbij wordt dus gebruik 
gemaakt van gelijkwaardigheid. Het aantonen van gelijkwaardigheid is veel moeilijker dan het voldoen aan de 
prestatie-eisen, omdat hierbij geen exacte regels zijn waar aan voldaan moet worden. Hiervoor zijn hooguit 
enkele richtlijnen beschikbaar. Voor het aantonen van gelijkwaardigheid wordt steeds vaker gebruik gemaakt 
van simulaties om de gebouwprestaties bij een evacuatie te beoordelen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt 
van een scala aan evacuatiesimulatieprogramma's, die allemaal verschillende aspecten (invloedsfactoren) en 
modelleringsmetheden gebruiken bij hun simulatie. Ook kan er door gebruikers verschillende gebruiksmetheden 

worden toegepast. De resultaten van de simulaties (de voorspellingen) zullen nooit precies hetzelfde zijn en 
zullen ook altijd afwijken van de werkelijkheid, doordat elke simulatie een subjectieve interpretatie is van de 
werkelijkheid. Verder zijn de evacuatiesimulatieprogramma's meestal gevalideerd en geverifieerd naar 
aanleiding van metingen aan één type gebouw, waarna wordt aangenomen dat het simulatieprogramma de 
gebouwprestaties van elk type gebouw goed kan beoordelen. Echter is een evacuatie in bijvoorbeeld een 
'normaal' kantoorgebouw veel minder complex dan in een moderne evenementenhal waar zich (tien)duizenden 
mensen in één ruimte bevinden, daarbij zijn meer en andere factoren van invloed. 

Naar aanleiding van bovenstaande is de specifieke probleemstelling voor dit afstudeeronderzoek naar 
evacuatiemodellen opgesteld. Deze is als volgt geformuleerd: 
• Evacuatiemodellen geven een eigen interpretatie van de werkelijkheid weer en de resultaten van de modellen 

worden vaak slechts getest (gevalideerd) voor één type gebouw waarna de conclusies worden gebruikt voor 

ieder type gebouw. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de betrouwbaarheid en het toepassingsgebied van de 
evacuatiemodellen. ' 

Om deze onduidelijkheid weg te nemen is het doel van dit onderzoek om een beoordeling te geven over de 
prestaties van evacuatiemodellen. 
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1.3 Het onderzoekskader 
Het omschreven doel van dit onderzoek is vrij ruim genomen. Om ervoor te zorgen dat het onderzoek niet te 

breed wordt, wordt het onderzoek op een viertal punten afgekaderd: het type calamiteit, het beschouwde 
gebouwtype, de beschouwde evacuatienodellen en ASET/RSET. 

Typen calamiteiten 

Veilig vluchten uit publieke gebouwen is van belang bij brand en bij andere calamiteiten. Veel aspecten van veilig 
vluchten komen op dezelfde wijze in beide situaties voor. Echter zijn er enkele verschillen, zoals de 
atmosferische omgevingscondities die veranderen bij brand en de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontruiming van 
een gebouw bij een vechtpartij. In dit onderzoek wordt er geen onderscheid gemaakt in type calamiteit, hierbij 
wordt uitgegaan van een evacuatie bij brand. 

Beschouwde gebouwtypen 

Het nut van dit afstudeeronderzoek is dat brandveiligheidsadviseurs (voor het ontwerpen) en de gemeentelijke 
brandweer (voor de controle) aan de hand van dit onderzoek kunnen vaststellen welke evacuatiemodellen het 
best gebruikt kunnen worden en wat de beste gebruiksmethode is van de verschillende modellen. Dit zal per type 
gebouw verschillend zijn. Omdat het niet haalbaar is om alle typen gebouwen mee te nemen in dit onderzoek, is 

er voor gekozen om één type gebouw te onderzoeken: gebouwen met grote, hoge ruimtes met een zittribune en 
een hoge bezoekersdichtheid. In het vervolg van dit verslag wordt dit type gebouw aangeduid met 'het 
onderzochte gebouwtype'. Er zijn drie redenen te noemen waarom voor dit type gebouw is gekozen: 

• Grote, hoge ruimtes voldoen vaak niet aan de prestatie-eisenvan het Bouwbesluit, dus moet er 
gelijkwaardigheid aangetoond worden voor dit soort gebouwen (dit gebeurt met behulp van 
evacuatiemodellen); 

• Zittribunes zorgen ervoor dat mensen extra bottlenecks tegenkomen tijdens het vluchten; 

• De kans op slachtoffers is groter in gebouwen waar de persoonsdichtheid hoog is . 

Bij de analyse van de evacuaties en simulaties wordt afzonderlijk gekeken naar de verschillende bottlenecks op 
de vluchtroutes. De resultaten per bottleneck zijn algemeen geldend voor alle soorten ruimtes waarin deze 
bottleneck voorkomt, mits de ruimte een hoge persoonsdichtheid heeft. Bij verandering van de persoonsdichtheid 
verandert namelijk ook het patroon van doorstroming van een bottleneck. De resultaten voor de totale ontruiming 
van de beschouwde gebouwen zijn alleen geldig voor het onderzochte type gebouw, door de aanwezigheid van 
een tribune en de hoge persoonsdichtheid. 

Beschouwde evacuatiemodellen 

Verder zijn er vele verschillende soorten evacuatie-simulatiemodellen, ook deze kunnen niet allemaal 
meegenomen worden in het onderzoek. Daarom zijn er vier verschillende modellen gekozen die onderzocht 
worden, deze staan beschreven in paragraaf 2.5 t/m 2.8. Het eerste model is een (1) 'standaard' 
handrekenmodel en de overige drie modellen zijn simulatiemodellen. Bij evacuatie-simulatiemodellen wordt er 
onderscheid gemaakt in drie soorten modellen aan de hand van het aantal gedragskenmerken en de manier 
waarop gedragskenmerken worden gesimuleerd, dit zijn het (2) movement model, (3) partial behavier model en 
(4) behavier model. Voor ieder van deze typen modellen wordt een simulatiemodel uitgekozen, respectievelijk 
Evacnet4, Simulex en BuildingExodus. In subparagraaf 2.4.2 worden de verschillende soorten modellen nader 
toegelicht. 

ASET /RSET 

Bij evacuaties wordt er onderscheid gemaakt in de tijd die beschikbaar is om te vluchten (ASET) en de 

benodigde tijd om te vluchten (RSET), in paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreid op in gegaan. Deze twee tijden 
moeten inzichtelijk worden gemaakt om een juiste beoordeling van de evacuatie te kunnen geven, dit kan met 
twee verschillende soorten modellen (of een model dat deze twee modellen combineert): 
rookverspreidingsmodellen en evacuatiemodellen. Binnen dit onderzoek worden alleen de prestaties van de 
evacuatiemodellen beoordeeld. De beoordeling van de rookverspreidingsmodellen is niet meegenomen omdat 
dat een op zichzelf staand onderzoek is. Normaliter worden de modellen namelijk apart van elkaar doorgerekend 
en worden de resultaten achteraf vergeleken. Het is ook mogelijk dat de modellen gekoppeld zijn, het gedrag en 
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de mobiliteit van de personen in de evacuatiesimulatie worden dan direct (tijdens de simulatie) beïnvloed door de 
atmosferische omgevingscondities. Echter zijn de uitgangspunten in adviespraktijk (regelgeving) dat mensen vrij 
moeten kunnen vluchten zonder last te ondervinden van de heersende atmosferische omgevingscondities. In dat 
geval mag het gedrag en de mobiliteit van de vluchtende personen niet beïnvloed worden door de brand. 
Hierdoor is het gerechtvaardigd om binnen dit onderzoek alleen naar de prestatie van evacuatiesimulaties te 
kijken. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat de resultaten van de rookverspreidingsmodellen 
ook realistisch moeten zijn, zodra de ASETen RSET vergeleken gaan worden door een brandveiligheidsadviseur 
voor het brandveiligheidontwerp van een project. In het proefschrift van M. Kobes [32] is een analysemodel voor 
vluchtveiligheid opgesteld, deze is weergegeven in Figuur 3. Hierin is te zien dat zelfredzaamheid bepaald wordt 
door drie type kenmerken: menskenmerken, gebouwkenmerken en brandkenmerken. In dit onderzoek wordt 
alleen gekeken naar de combinatie van de eerste twee kenmerken. 

Figuur 3 Het onderzoekskader afgebeeld in het analyse model voor vluchtveiligheid van het NIFV [32) 

1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen 
Aan de hand van het beschreven onderzoekskader wordt de specifieke doelstel ling van dit onderzoek 
geformuleerd: Het doel is het geven van een beoordeling van de prestaties van handrekenmodellen en 

simulatiemodel/en, bij toepassing op grote, hoge ruimtes met een zittribune en een hoge bezoekersdichtheid, 

waarbij aanbevelingen worden gedaan voor de juiste keuze en gebruik van simulatie- en handrekenmodellen in 

adviespraktijk. 

De beoordeling van de prestaties wordt gedaan door middel van een vergelijking van verschillende 
evacuatiemodellen in dezelfde situaties. De beoordelingen worden onderbouwd aan de hand van 
literatuuronderzoek en proefontruimingen in praktijksituaties. 

Om dit doel te bereiken, moet antwoord gevonden worden op de volgende onderzoeksvragen: 

Welke tactoren hebben invloed op het verloop van een evacuatie en welke worden 
meegenomen in de handrekenmodellen en in de agentsystemen van de simulatieprogramma's? 

Op welke wijze kan een evacuatie worden nagebootst met behulp van een proefontruiming en 
komt het gedrag in de proefontruiming overeen met het werkelijke gedrag tijdens een calamiteit? 

Wat is de invloed van het ontbreken van factoren op de resultaten van de berekening/simulatie 

en op welke manier kunnen de invloedrijke ontbrekende factoren worden toegevoegd aan de 
simulatie? 

Hoe realistisch en bruikbaar zijn de resultaten van de reken- en simulatiemodel/en? 

1.5 Onderzoeksmethode 
In Figuur 4 is de onderzoeksmethode schematisch weergegeven voor de beoordeling van de resultaten van de 
vier evacuatiemodellen: het handrekenmodel, Evacnet4, Simulex en BuildingExodus. Bij deze 
onderzoeksmethode worden de werkingsprincipes en agentsystemen van de modellen eerst inzichtelijk gemaakt, 
voordat de voorspellingen, proefontruimingen en werkelijke evacuaties worden nagebootst in de modellen. De 
proefruimtes in dit onderzoek zijn de collegezaal W-hoog van de TU/e, de Wieleratletiekhal in het Omnisport te 
Apeldoorn en de Rabozaal in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen, meer informatie hierover is te vinden in 
paragraaf 3.1. De in Figuur 4 afgebeelde onderzoeksmethode bestaat uit de volgende vijf stappen: 
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1) Er worden voorspellingen gedaan voor de populatiesamenstelling en de routekeuze van alle personen, 
aan de hand daarvan worden voorspellende simulaties en berekeningen gedaan. De voorspellingen van 
de Wieleratletiekhal en de Rabozaal zijn gedaan tijdens het ontwerp van beide gebouwen door 
brandveiligheidsadviseurs van DGMR. Van de collegezaal W-hoog is geen voorspelling gedaan door de 
brandveiligheidsadviseurs van DGMR, deze moet dus nog gedaan worden alvorens de 
proefontruimingen worden uitgevoerd. 

2) De proefontruimingen worden uitgevoerd en nagebootst met de vier evacuatiemodellen. Uit de 

proefontruimingen wordt de verdeling over de opgangen, de populatiesamenstelling, het groepsgedrag 
en de manier van passeren van de bottlenecks bepaald. Deze gegevens worden gebruikt bij de 
nabootsing in de evacuatiemodellen . 

3) Met behulp van literatuuronderzoek worden de verschillen en overeenkomsten in kaart gebracht tussen 
de proefontruiming en een werkelijke evacuatie. 

4) Er wordt nagegaan of de verschillen tussen werkelijke evacuaties en de proefontruimingen toe te 

voegen zijn aan de modellen waarmee de proefontruimingen zijn nagebootst. Hierbij zijn de effecten van 
gedrag als reactie op brand( alarm) en het verschil in de gebouwsituatie van belang. In beginsel wordt dit 
gedaan door verandering van input. Het is ook mogelijk dat er aanbevelingen worden gedaan voor 
aanpassingen in de programmering. 

5) De voorspellingen worden gecontroleerd door ze te vergelijken met de informatie die uit de 

proefontruimingen en de literatuur gehaald zijn. 

5 
Voorspellingen ~----·-········------------------> Proefontruiming 
proefruimtes ~-... ,/' 

···········-... ,,,.•' 
-~ ~· 

Werkelijke Evacuatie 
(literatuur) - manier pö5eren bottlenedls 

- verwadtte route keuze ~ 
- verwadtte popûatie 4 

- !lecra!l als reactie op brand{ alarm 
- !lebouw situatie (routekeuze) 

- venletill!J llp!lall!Jen 
- groepsgechg (bekenden) 
- popûatie 

Evacuatiemodellen 
)> Handrekenmodellen 
)- Evacnet4 
> Simulex 
> BuildingExodus 

<.-------)' vergelijkÎil!J 

---+ Model i,.,ut 

Figuur 4 Schematische weergave van de onderzoeksmethode 

1.6 Leeswijzer 
Dit afstudeerverslag is opgebouwd uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is de inleiding, hierin is het onderzoek 
toegelicht. Hoofdstuk 2 geeft de theoretische achtergrond voor het onderzoek. Aan de hand van deze 
achtergrond wordt het onderzoek uitgevoerd. De theoretische achtergrond bestaat uit toelichting op de factoren 
die invloed hebben op een evacuatie, de verschillende fases van de evacuatietijd, belangrijke gedragsaspecten 
bij een evacuatie en de verschillende evacuatiemodellen die toegepast worden in dit onderzoek. In hoofdstuk 3 is 
het praktische gedeelte van het onderzoek beschreven. Hiervoor worden eerst de proefontruimingen uitgediept. 
Vervolgens worden de methodes en resultaten van de proefontruimingen en de simulaties/berekeningen 
vergeleken en geanalyseerd, hierbij komen ook de agentsystemen van de evacuatiemodellen aan bod. Tot slot 
zijn in hoofdstuk 4 de discussie, conclusies en aanbeveling beschreven. 
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2 Theoretische achtergrond: evacuatiecomponenten en 
evacuatiemodellen 
In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond gegeven van aspecten die een rol spelen bij dit onderzoek. 

Hierbij komen de componenten aan bod waaruit een evacuatie bestaat: de factoren die invloed hebben op een 

evacuatie; de vluchtfases waaruit de evacuatietijd is opgebouwd; en het gedrag van mensen tijdens een echte 

evacuatie. En vervolgens wordt de huidige stand van zake omtrent evacatiemodellen inzichtelijk gemaakt. 

Daarna wordt toegespitst op de evacuatiemodellen die in dit onderzoek worden toegepast: het handrekenmodel, 

Evacnet4, Simu/ex en Building Exodus. Omdat de uitwerking van deze modellen wordt gedaan aan de hand van 
enkele diagrammen, wordt eerst een toelichting gegeven op de gebruikte diagrammen voordat de 

evacuatiemodellen worden uitgediept. Bij de uitdieping van de modellen wordt het agentsysteem (de werking), de 

onvolledigheid, de gebruiksvriendelijkheid en validatie van het model beschreven. 

2.1 Invloedsfactoren op een evacuatie 
Mensen kunnen erg verschillend reageren op brand, omdat het altijd een onbekende en onverwachte situatie is. 
De reactie van mensen is wel bij iedereen gebaseerd op overlevingsdrang. Volgens onderzoek van Kobes [32] 
zijn er drie overlevingsstrategieén: vechten (brandbestrijding), schuilen/op redding wachten en vluchten. Het is 
aannemelijk dat in het onderzochte gebouwtype iedereen gaat vluchten bij een calamiteit. Schuilen is namelijk 
vrijwel onmogelijk in grote open ruimtes (met een vloeroppervlakte groter dan 1 OOOm2

) en bestrijden van de 
brand doet men volgens het onderzoek van Kobes voornamelijk als persoonlijke eigendommen in gevaar komen. 

De manier van evacueren en de snelheid van de evacuatie zijn afhankelijk van vele factoren. In artikelen van 
O'Conner [36] [84] en Gwynne [19] is weergegeven hoeveel factoren van invloed kunnen zijn op het ontdekken 
van een brand en het verloop van een evacuatie. Deze factoren zijn onderverdeeld in vier categorieën, dit is een 
uitbreiding van het analyse model voor vluchtveiligheid van het NIBRA (Figuur 3). Hierbij zijn de 
gebouwkenmelKen opgedeeld in de configuratie van het gebouw en de evacuatiestrategieën en -procedures in 

het gebouw. In Tabel 1 zijn de invloedsfactoren onderverdeeld in de vier kenmerkcategorieén: 
gebouwkenmer1<en, persoonskenmerken, evacuatiestrategie en -procedure en omstandigheden als gevolg van 
brand. 

Er bestaat geen evacuatiemodel dat alle factoren meeneemt, dit betekent dat alle evacuatiesimulaties bedoeld 
voor brandsituatie incompleet zijn. Dit komt doordat enkele factoren die een rol spelen bij brand zeer moeilijk te 
voorspellen zijn. ledere evacuatie is namelijk verschillend door een verschil in invloedsfactoren. De 
gebouwkenmelKen en de evacuatiestrategie en -procedures zijn relatief vaststaande gegevens. Bij twee 
achtereenvolgende evacuaties in hetzelfde gebouw zullen deze aspecten weinig afwijkingen vertonen, ze zijn 
voorafgaand aan een evacuatie vastgesteld. Echter kunnen ook hier onverwachte zaken optreden, zoals 
gesloten deuren, het slecht uitvoeren van de procedures door het personeel of het niet luisteren naar het 
personeel door evacués. Naast het ontstaan van deze onverwachte zaken, zijn ook de persoonlijke 
karakteristieken van de gebouwgebruikers en de omstandigheden als gevolg van brand voorafgaand aan een 
brand niet bekend. Het is daarom heel moeilijk om in te schatten hoe de evacuatie beïnvloed zal worden door 
deze aspecten. 
Een evacuatie is erg afhankelijk van het gedrag yan mensen, dit gedrag is gebaseerd op het samenspel tussen 
de persoonlijke karakteristieken van de gebouwgebruikers en alle andere factoren die een rol spelen bij brand. 
Interacties met menselijke factoren zijn erg complex. Dit zorgt ervoor dat het precies voorspellen van gedrag erg 
moeilijk is, hier wordt verder op ingegaan in subparagraaf 2.3.1 . Interacties waarbij menselijke factoren een rol 
spelen zijn: mens-mens interacties, mens-brand interacties en mens-gebouw interacties. 
Hieruit volgt dat het niet per definitie zo is dat het evacuatiemodel dat de meeste invloedsfactoren meeneemt in 
de berekening ook de beste resultaten geeft. Omdat van sommige factoren de invloed op de evacuatie bij brand 
zeer moeilijk te voorspellen is, is de kans op afwijkingen van de werkelijkheid groter. Hierdoor kan de situatie 
ontstaan dat het weglaten van deze moeilijk te voorspellen factoren een kleinere afwijking van de werkelijkheid 
geeft dan wanneer deze factoren wel mee worden genomen in de berekening. In hoofdstuk 3 worden de 
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evacuatiemodellen vergeleken, hierbij wordt gekeken naar welke invloedsfactoren meegenomen worden en hoe 

realistisch de resultaten zijn van de vier evacuatiemodellen. 

Tabel 1 Factoren die evacuatie IJ ran . b" b d kunnen be'mvloe en, on erverdeeld in vier categoneen d d 
1) Gebouw kenmerken 2) Persoonskenmerken 

- Gebouwtype en functie - Grootte en dichtheid populatie 
- Aantal verdiepingen - Alleen individuen of groepen 
- Dimensies/afstanden - Groepssamenstellingen 
- Effectieve uitgangsbreedten - Bekendheid met het gebouw 
- Doorstroomcapaciteiten - Verdeling en activiteiten 
- Opvangcapaciteiten - Alertheid 
- Zicht op buitenlicht en/of exits - Fysieke/cognitieve capaciteiten (validiteit) 
- Beschikbaarheid van uitgangen - Rollen/verantwoordelijkheden 
- Lay-out van ruimten en vluchtroutes - Verbondenheid met andere personen 
- Aantal en ligging van vluchtroutes en - Toewijding aan activiteit 

opvangplaatsen - Punt van focus 
- Duidelijkheid en directheid vluchtroutes - Geslacht 
- Bouwkundige kenmerken en complexiteit - Cultuur 
- Verlichting en signalering - Leeftijd 

(vluchtwegaanduiding) - Ervaring met noodsituaties 
- Informatiesystemen t.b.v. noodsituaties - Gevoeligheid voor stress/paniek 
- Brandmeld- en blusvoorzieningen - Stress/paniek andere personen 
- Brandventilatie (stuwdruk- en inductie) - Ademfrequentie 
- Sprinkler- of RWA installaties - Beweeglijkheid 

- Geduld 
3) Evacuatiestrategie en -procedures 4) Omstandigheden als gevolg van brand 

- Type evacuatie - Rook 
- Aanwezigheid getrainde personen in - Verstikkende gassen (CO) 

procedure (geen, enkele of allemaal) - Irriterende gassen 
- Frequentie van trainingen en oefeningen - Giftige gassen 
- Bekend wie getraind of geoefend is - Zichtafstand 
- Manier van handelen getraind persoon - Rook- en brandontwikkeling 
- Verdediging ter plaatse - Rook- en brandverspreiding 
- Verplaatsingsmethodiek - (Tijdsduur) blootstelling 
- Kennis en gewenning van de gebruikers - Hitte (convectie en straling) 
- Verkeer in verschillende richtingen - Alarmeringssignalen 
- Voorzieningen voor minder validen - Zicht op de brand 

2.2 Evacuatietijd 
Het belangrijkste bij een evacuatie is dat de tijd die nodig is om alle aanwezige personen veilig te kunnen laten 

vluchten korter is dan de tijd die beschikbaar is om te vluchten. De beschikbare tijd is de tijd vanaf het ontstaan 
van de brand tot het moment dat de ruimtecondities ondraaglijk zijn voor mensen (ASET). De tijd die nodig is om 

veilig te kunnen vluchten bestaat uit de ontdekkingstijd, de pre-movement tijd en de verplaatsingstijd (RSET). Er 

moet dus voor gezorgd worden dat ASET>RSET. De ASETen RSET worden bepaald met behulp van twee 
verschillende soorten modellen (of een combinatie van die twee), dit zijn respectievelijk 

rookverspreidingsmodellen en evacuatiemodellen. Zoals eerder al toe is gelicht in het onderzoekskader 
(paragraaf 1 .3), is dit onderzoek gebaseerd op evacuatiemodellen en worden rookverspreidingsmodellen dus niet 

beoordeeld. De focus van dit onderzoek ligt dus op de RSET. 

De RSET is onder te verdelen in verschillende vluchtfases. In o.a. het SFPE handbock [8] wordt deze 

onderverdeling gemaakt. In Figuur 5 zijn de verschillende te onderscheiden vluchtfases weergegeven in een 
tijdlijn. ledere vluchtfase zorgt in verschillende mate voor verhoging van de RSET, dit is per vluchtfase afhankelijk 

van verschillende invloedsfactoren (zie subparagraaf 2.2.2). 
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Figuur 5 Vluchtfases op de tijdlijn voor vluchten bij brand 

De eerste vluchtfase is altijd de ontdekkingstijd, de brand moet namelijk eerst ontdekt worden voordat er op 

gereageerd kan worden. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar grote, hoge ruimtes met tribunes en een 
hoge bezoekersdichtheid. Als er brand is in deze ruimte in een situatie met een hoge bezetting, dan is de 
ontdekkingstijd klein (nul tot enkele seconden) door de aanwezige personen. Echter is het ook mogelijk dat in 
dezelfde situatie brand uitbreekt in een andere ruimte in het gebouw, deze brand zal ook vrij snel worden ontdekt 
omdat in dit soort gebouwen meestal een branddetectiesysteem aanwezig is. Verder kan de situatie ontstaan dat 
er brand uitbreekt in de grote ruimte als de bezetting laag is, de brand kan dan zowel door de aanwezige 

personen als door het branddetectiesysteem worden ontdekt. Bijkomstigheid is dat de evacuatie dan ook sneller 
zal verlopen, omdat het ontwerp voor veilig vluchten gebaseerd is op een volle bezetting. De volledig bezette 
situatie is dan ook altijd de maatgevende situatie, zodra de doorstroomcapaciteit maatgevend is. Dit is het geval 
bij het onderzochte gebouwtype. Hierbij kan de ontdekkingstijd aangenomen worden als nul. 

Zodra de brand ontdekt is, kan de evacuatieprocedure beginnen. De evacuatietijd bestaat uit twee vluchtfases: 
de pre-movement tijd en de verplaatsingstijd. Dit zijn respectievelijk de tijd vanaf het moment dat de brand is 
ontdekt tot het moment dat er gestart wordt met vluchten en de tijd die nodig is om alle mensen zich te laten 
verplaatsen naar een veilige plek, vanaf het moment dat ze beginnen met vluchten. Deze twee vluchtfases zijn in 
de onderzoeksgebouwen het meest bepalend voor de RSET. De nadruk van dit onderzoek ligt dus ook op deze 
twee vluchtfases. In het verleden werd er voornamelijk gekeken naar de verplaatsingstijd, omdat deze het 
belangrijkste leek en men er vanuit ging dat mensen bij brand direct zouden beginnen met vluchten. In paragraaf 
3.3 wordt daarom de verplaatsing van personen rond bottlenecks geanalyseerd in zowel de proefontruimingen 
als in de verschillende modellen. De huidige evacuatiemodellen berekenen en simuleren allemaal deze 
verplaatsingstijd, de pre-movement tijd wordt door deze modellen niet berekend. Deze wordt als een vaste 
waarde toegevoegd aan het model. Hierbij krijgt de gehele populatie dezelfde pre-movement tijd of wordt de pre
movement tijd per agent bepaald. Dit laatste gebeurt aan de hand van een verdeling waarmee aan iedere agent 
een pre-movement tijd wordt toegeschreven die binnen een opgegeven range valt. De vaste waarde of tijdsrange 
die aan het model toegevoegd wordt, moet door de gebruiker zelf bepaald of geschat worden. 
Uit onderzoek van o.a. O'Conner [36] en Si me [54] is gebleken dat de verplaatsingstijd niet altijd de belangrijkste 
vluchtfase is, maar dat de pre-movement tijd ook het meeste tijd in beslag kan nemen. In het onderzoek van 
O'Conner [36] zijn situaties beschreven met gebouwen waar alle mensen binnen twee minuten zich in veiligheid 
konden brengen en waar de ASET minstens 30 minuten was. Doordat de personen te laat begonnen met 
vluchten zijn er toch personen in de problemen gekomen tijdens brand. Dat mensen te laat beginnen met 

vluchten heeft te maken met het moment van alarmering, het moment van gewaarwording, de interpretatie van 
de situatie en het aantal en type acties dat men doet voordat er begonnen wordt met vluchten. Het is dus zaak 
dat aan de berekeningen en de simulaties de juiste pre-movement tijden worden toegevoegd (zie subparagraaf 
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2.2.1) en dat dit op de juist manier gebeurd (zie subparagraaf 3.3.6). Tot slot wordt in subparagraaf 2.2.2 bepaald 

welke factoren uit Tabel 1 invloed hebben op de verschillende vluchtfases die samen de RSET vormen, hier 

worden dus onder andere de invloedsfactoren op de pre-movement tijd in kaart gebracht. 

2.2.1 Pre-movement tijd 

Het moment van starten met vluchten wordt vaak uitgesteld, ondanks dat men op de hoogte is van een mogelijke 

brand. Men gaat pas vluchten als men beseft wat de ernst van de situatie is. Mensen gaan vaak nog eerst één of 

meerdere acties uitvoeren voordat ze daadwerkelijk beginnen met vluchten. Voor dit gedrag zijn twee oorzaken 
aan te wijzen, de eerste is dat mensen overrompeld worden en in veel gevallen niet weten wat er gaande is. 

Typische acties die hierdoor worden veroorzaakt zijn: 

Op onderzoek uitgaan om informatie te krijgen over de mogelijke brand; 

Gaan staan kijken naar wat er gebeurt (de brand); 

Bezig houden met de activiteit waar je mee bezig was (men denkt dat het vals alarm is). 
De tweede oorzaak voor het uitstelgedrag is dat mensen hun eigendommen en andere mensen willen veilig 

stellen, hierbij horen de volgende acties: 

Waarschuwen van andere mensen; 

Brandweer alarmeren; 

Persoonlijke bezittingen verzamelen; 

Bekenden bellen; 
Bekenden zoeken; 

Anderen redden; 
Proberen de brand te bestrijden. 

lnvloedsfactoren op de pre-movement tijd 

De pre-movement tijd verschilt per situatie en is relatief complex, doordat deze tijd afhankelijk is van veel van de 

evacuatie invloedsfactoren (Tabel 1) . Voornamelijk de persoonseigenschappen van de gebouwgebruikers en de 
gebouwkenmerken hebben een grote invloed op de pre-movement tijd, het type gebouw is dus een bepalende 

factor voor de pre-movement tijd. Dit onderzoek is toegespitst op gebouwen met grote, hoge ruimtes met 

zittribunes en een hoge persoonsdichtheid. 

Belangrijke eigenschappen van dit soort gebouwen zijn dat het overgrote merendeel van de aanwezige personen 

er niet dagelijks komen en dat ze gefocust zijn op een centraal punt (personen zijn alert). 

De factoren die de grootste rol spelen bij de beïnvloeding van de pre-movement tijd in deze gebouwen zijn 

vastgesteld aan de hand van literatuuronderzoeken, dit zijn: 

9 

Het tvpe alarmeringssysteem. Een slow-whoop signaal wordt vaak genegeerd. Dit komt doordat men 

niet weet waar het alarm voor dient (in gebouwen waar men niet bekend is met het alarmsignaal) of 

doordat het alarm vaak ongeloofwaardig is door vals alarm en vluchtoefeningen. Mensen zijn bang dat 

ze voor schut staan als ze gaan vluchten terwijl er niks aan de hand blijkt te zijn. Verder wijken mensen 
niet snel af van waarmee ze bezig zijn, zeker niet als ze de enige zijn. Vooral wanneer iets dagelijkse 

routine is, blijken mensen erg koppig te zijn. Een voorbeeld hiervan is de brand in King's Cross 

metrostation in Londen in 1987 [91] , waar mensen blijven in- en uitstappen op het station tijdens de 

brand, simpelweg omdat ze dat iedere dag doen. De pre-movement tijd bij een gesproken-woord

systeem is korter, doordat de mensen wordt verteld dat het om een echte brand gaat en vaak wordt 
daarbij ook uitgelegd waar men zich naartoe moet begeven; [8] (13] 

Zicht op de brand. Als mensen de brand of gevolgen van brand (zoals rook) zien, dan beseffen mensen 

eerder dat er echt brand is. Dit verkort de pre-movement tijd. Bij het alleen horen van een alarmsysteem 
duurt de gewaarwording langer en wil men eerst gaan onderzoeken of er wel echt iets aan de hand is. 

[8] [51] 

Gebouw layout en vluchtwegaanduiding. Het maken van een denkbeeldig vluchtplan gaat sneller 

naarmate de vluchtwegen beter bekend zijn. De bezoekers van de te onderzoeken gebouwen zijn niet 
vertrouwd met het gebouw en weten er dus slecht de weg (dit geldt in mindere mate voor een 

collegezaal). Het is dus erg belangrijk dat de vluchtwegen goed aangegeven staan; [8] [13] 

Informatievoorziening op focus punt. In de onderzochte gebouwen zijn de mensen gefocust op een 
centraal punt (scherm, veld, podium, etc.). Het stopzetten van de voorstelling, evt. het aanschakelen 
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van de verlichting en het geven van informatie over de brand op het focus punt, zorgt voor een 
verkorting van de pre-movement tijd; [8] [43] [47] 

Training (personeel). In de te onderzoeken gebouwen is er geen dagelijks gebruik van de bezoekers, 
dus kunnen de gebruikers ook niet getraind worden voor calamiteiten. Wel wordt in veel van dit soort 
gebouwen gebruik gemaakt van getraind personeel (fire safety management). Mensen beginnen eerder 
met vluchten als ze aangestuurd worden door personeel (BHV) en als deuren (automatisch) worden 
geopend. Hierbij is het wel zaak dat het getrainde personeel op tijd ter plaatse is, hier schort het vaak 
aan; [13] [30] [43] [50] [51] [53] 

Groepsgedrag. In gebouwen met een hoge bezoekersdichtheid heeft men altijd zicht op anderen. 
Mensen reageren op mensen die in hun buurt zitten/staan en dan met name op bekenden. De pre
movement tijd is dan ook afhankelijk van hoe snel enkele personen het initiatief nemen om te 

vertrekken, waarna anderen die personen zullen volgen; [35] [67] 

Richtlijnen voor pre-movement tijden 

Door brandveiligheid adviesbureaus in Nederland wordt voor de pre-movement tijd van grote compartimenten 
vaak gebruik gemaakt van 'vluchten bij brand uit grote compartimenten' [15] , zo ook in het onderzochte 
gebouwtype. In deze publicatie wordt ervan uitgegaan dat de waarden voor de pre-movement tijd onder de 
populatie verdeeld zijn volgens een normaalverdeling, waarbij de pre-movement tijd ligt tussen de 0 en 240 
seconden (zie Figuur 6). Vervolgens is de pre-movement tijd vereenvoudigd tot een vaste waarde van 120 
seconden door het gemiddelde te nemen. De verdeling wordt verder niet onderbouwd in de publicatie, echter is 
een normaalverdeling bij de pre-movement tijden wel terug te zien in andere onderzoeken, zoals in [65] [35] [40] 
en [65] . Verder wordt er geen onderscheid gemaakt in situaties waarbij bovengenoemde evacuatie 
invloedsfactoren al dan niet mee worden genomen, voor iedere situatie met grote compartimenten geldt de twee 
minuten pre-movement tijd. 

1()0 

Percentage 
vluchten 
aan de 
gang 

2 3 -+ 

Tijd na ontdekking (in min.) 

Figuur 6 Normaal verdeling van de pre-movement tijd over het cumulatieve percentage vluchters 

Naast de Nederlandse richtlijn zijn in 'Fire safety engineering in buildings' [73] ook richtlijnen opgesteld voor de 

pre-movement tijd bij een evacuatie, dit zijn Britse richtlijnen die ook worden toegepast in het Amerikaanse 
SFPE-handbook of fire proteetion engineering [8] . Hierin wordt onderscheid gemaakt in vijf type gebouwen met 
verschil in type alarmeringssystemen en aanwezigheid van getraind personeel. In Tabel 2 zijn de pre-movement 
tijden weergegeven voor verschillende type gebouwen volgens deze Britse richtlijnen. Voor dit onderzoek zijn 
alleen de pre-movement tijden van de eerste twee type gebouwen van toepassing. 

Tabel 2 Pre-movement tijden volgens Britse richtlijnen [73] 
Occupancv type W1 (min) W2(min) W3(min) 

1 Offices, commercial and lndustrial buildings, schools, colleges and universities <1 3 >4 
(Occupants awake and familiar with the building, the alarm system, and evacuation 
procedure.) 

2 Shops, museums, leisure-sport centers, and ether assembly buildings (Occupants <2 3 >6 
awake but mav be unfamiliar with bui ldinQ, alarm svstem, and evacuation procedure.) 

3 Dormitories, residential mid-rise and high-rise (Occupants may be asleep but are <2 4 >5 
predominantly familiar with the buildinQ, alarm svstem, and evacuation procedure.) 

4 Hotels and boarding houses (Occupants may be asleep and unfamiliar with the <2 4 >6 
buildinQ, alarm system, and evacuation procedure.) 

5 Hospitals, nursing homes, and ether institutional establishment (A significant number <3 5 >8 
of accupants may require assistance.) 

W1: live directives using a voice communication system trom a control room with ciosad-circuit telavision facility, or live directives in 
conjunction with well-trained, uniformed staff that can be seen and haard by all accupants in the space 
W2: nondiractiva voice messages (prerecorded) and/or informative warning visual display with trained staff 
W3: warning svstem using lire alarm signal and staff with no relevant training 
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De gebouwtypeverdeling die de Britse richtlijn hanteert, zorgt ervoor dat gebouwen met grote, hoge ruimtes met 
zitribunes en een hoge persoonsdichtheid onder twee gebouwtypes te verdelen zijn: gebouwen waarin men 
bekend is met het gebouw (type 1) en gebouwen waarin men dat niet is (type 2). Vrijwel alle gebouwen die tot de 
te onderzoeken gebouwen horen vallen onder type 2, met uitzondering van de collegezalen die behoren tot type 
1. De Britse richtlijn [73] maakt verder onderscheid in verschillende situaties, terwijl de Nederlandse richtlijn [15] 
dit niet doet. Waar met de Nederlandse richtlijn altijd uitgegaan wordt van twee minuten voor de te onderzoeken 

gebouwen, worden in de Britse richtlijn pre-movement tijden gehanteerd tussen de <2 en >6 minuten (en voor 
collegezalen tussen de <1 en >4 minuten) afhankelijk van de situatie. De verschillen tussen de Nederlandse en 
Britse richtlijnen zijn dus vrij grootvoor het de te onderzoeken gebouwen. Dit verschil wordt veroorzaakt door het 
uitgangspunt voor wel of geen zicht op de brand. De Nederlandse richtlijn gaat er vanuit dat er zicht is op de 
brand, terwijl de Britse richtlijn daar juist niet vanuit gaat. 

Pre-movement tijden volgens evacuatieonderzoeken uit de literatuur 

Om te bepalen wat goede richtlijnen zijn voor de pre-movement tijden voor het onderzochte gebouwtype, zijn de 
resultaten uit verschillende evacuatieonderzoeken in dit soort gebouwen weergegeven in Tabel 3. In deze tabel 
wordt ook aangegeven om welk type gebouw het precies gaat, welk type onderzoek is gehanteerd en hoe de 
situatie ten aanzien van bovengenoemde invloedsfactoren er tijdens de (proef)evacuatie uit zag. Omdat het 

aantal beschikbare onderzoeken naar het onderzochte gebouwtype gering is, is er ook gekeken naar 
onderzoeken over proefevacuaties in grote winkelgebouwen (warenhuizen, supermarkten en foodhalls). Deze 
gebouwen hebben geen tribune en focus punt, maar ze bestaan wel vaak uit ruimtes met een groot 
vloeroppervlak met een hoge persoonsdichtheid en het merendeel van de aanwezigen komt er niet dagelijks. 
Grote winkels hebben dus veel raakvlakken met de te onderzoeken gebouwen. 

Uit Tabel 3 blijkt dat volgens de resultaten van de proefevacuaties de maximale pre-movement tijd 240 seconden 
is. Dit maximum is afkomstig van e~n proefevacuatie in een theater en in een warenhuis. Voor de bioscopen, 
collegezalen en klaslokalen geldt een maximum pre-movement tijd van rond de 60 seconden. En de pre

movement tijden van de supermarkten en de foodhall komen niet boven de 150 seconden uit. Hierbij moet 
duidelijk vermeld worden dat het om proefevacuaties gaat, dit betekent dat het een nabootsing is van brand in 
een naast gelegen ruimte. De mensen hebben dus geen zicht op de brand. 

In de tabel is slechts één onderzoek opgenomen naar een werkelijke brandsituatie in gebouwen met grote, hoge 
ruimtes met een hoge persoonsdichtheid. Dit is een onderzoek waarin 28 branden in variabele omstandigheden 
onderzocht zijn. Hieruit blijkt dat de maximale pre-movement tijd negen minuten is. Echter kan worden 

aangenomen dat deze negen minuten een uitzondering is, omdat het gemiddelde van de 28 branden op 
maximaal twee minuten uitkomt. De situaties van de 28 branden zijn niet beschreven in het onderzoek van Long 
Shi [51] , dus is niet te achterhalen wat de oorzaak van deze uitschieter is. Net als het gemiddelde van de · 
werkelijke brandsituaties, komt het gemiddelde van alle pre-movement tijden bij geen enkele proefontruiming 
boven de 120 seconden uit. Bij bioscoopzalen, collegezalen en het klaslokaal ligt het hoogste gemiddelde zelfs 
rond de 40 seconden. 
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Tabel 3 Pre-movement tijden uit verschillende onderzoeken naar (proef)evacuatles uit gebouwen met grote, hoge ruimtes met zittribunes en een hoge 
persoonsdichtheid of uit grote winkelgebouwen. 

Onderzoek Typegebouw Type onderzoek 
O.A. Purser en M. Sensilium [47] Theater (Arts) Proefevacuatie 

O.A. Purser en M. Sensilium [47] Theater (Manchester) Proefevacuatie 

O.A. Purser en M. Sensilium [47] Collegezaal (BRE) Proefevacuatie 

Long Shi [51] 
Publiekelijke entertainment 28 Brand 
gebouw onderzoeken 

Nilsson en Johansson [35] Bioscoopzaal 1 (Zweden) Proefevacuatie 

Nilsson en Johansson [35] Bioscoopzaal2 (Zweden) Proefevacuatie 

Olsson en Arup [37] Collegezaal 1 (Canterbury) Proefevacuatie 

Olsson en Arup [37] Collegezaal 2 (Canterbury) Proefevacuatie 

Jun Zhang [69] Klaslokaal Proefevacuatie 

Cheng Xudong [65] 
Warenhuis (Xin Lian Xin retail Proefevacuatie2 

store) 
Shields en Boyce [53] Warenhuis (Royal avenue) Proefevacuatie 

Shields en Boyce [53] Warenhuis (Queen street) Proefevacuatie 

Shields en Boyce [53] Warenhuis (Sprucefield) Proefevacuatie 

Shields en Boyce [53] Warenhuis (Culvehouse) Proefevacuatie 
O.A. Purser en M. Sensilium [47] Foodhall" Proefevacuatie 

O.A. Purser en M. Sensilium [47] Grote supermarkt Proefevacuatie 

O.A. Purser en M. Sensilium [47] Grote supermarkt Proefevacuatie 

Long Shi [51] Warenhuis Proefevacuatie 

1 Alarmering personeel duurt 5Bs en alarmering bezoekers duurt 40 seconden 
2 Proefevacuatie is van tevoren aangekondigd 
3 Kunstmatige rook zorgt voor belemmering van het zicht 
4 Zicht op kunstmatige rook 
5 Grote supermarkt waar alleen maar allerlei verschillende soorten eten te krijgen is 

Alarmeringstype 
gesproken-woord 

geen (eind show) 
Stilalarm en live 
spraak 

variabel 

slow-whoop 

gesproken-woord 

slow-whoop 

slow-whoop 

slow-whoop 

slow-whoop+live 
spraak 
slow-whoop 

slow-whoop 

slow-whoop 

slow-whoop 
slow-whoop 

slow-whoop 

gesproken-woord 

slow-whoop 

vluchten via Getraind 
nooduitgang + Zichtop Info op personeel 

Verlichting noodborden brand focuspunt aanwezig_ 
aan mogelijk nee n.b. n.b. 

aan n.b. nee n.b. n.b. 

mogelijk nee instructies ja aan 
personeel 

variabel mogelijk variabel variabel variabel 

aan mogelijk nee geen nee 

aan mogelijk nee geen nee 

noodverlichting mogelijk nee geen nee 

noodverlichting mogelijk nee geen nee 

aan nee (1 uitgang) nee geen nee 

aan3 mogelijk ja4 n.v.t. ja 

aan mogelijk nee n.v.t. ja 

aan mogelijk nee n.v.t. ja 

aan mogelijk nee n.v.t. ja 

aan mogelijk nee n.v.t. ja 
aan mogelijk nee n.v.t. n.b. 

aan mogelijk nee n.v.t. n.b. 

aan mogelijk nee n.v.t. n.b. 

aan mogelijk nee n.v.t. ja 

Pre-movement 
tijd (Ins) 
max 235 

max 120 

58-981 

0-540 (gem 120) 

max40 

max60 

gem 38 

gem28 

0-25 (gem 11) 

0-240 (gem 94) 

3-95 (gem 37) 

4-100 (gem 31) 

1-55 (gem 25) 

2-60 (gem 25) 
max 100 

max 90 

max 150 

18-45 (gem 25) 
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Verder maakt Tabel 3 duidelijk dat wanneer mensen instructies krijgen van getraind personeel (al dan niet vanaf 
het focus punt), de pre-movement tijd inderdaad kleiner wordt (zoals werd geconcludeerd in [13) (30) (43) (50) 
(51) (53) ). Dit is met name te zien bij de proefontruimingen in de verschillende warenhuizen met getraind 
personeel, hierbij is de gemiddelde pre-movement tijd overal onder de 40 seconden. Door middel van enquêtes 
na afloop van enkele proefevacuaties is vastgesteld dat men zich had laten leiden door het personeel. Of het 
type alarmeringssysteem invloed heeft op de pre-movement tijd, zoals gesteld is in veel onderzoeken zoals (8) en 
[13) , kan niet worden gecontroleerd met de verzamelde gegevens. De onderzoeken zijn allemaal gedaan in 
andere situaties, waardoor de resultaten niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Het is niet bekend of de 
mensen zich hebben laten leiden door het alarmsignaal. Over de pre-movement tijd bij zicht op de brand (brand 
in de grote, hoge ruimte) kunnen aan de hand van het overzicht ook geen uitspraken worden gedaan. Bijna alle 
gevallen zijn proefevacuaties waarbij geen echte brand aanwezig was en het onderzoek naar echte branden 
verschaft te weinig informatie over de brandsituatie. Ook is er één geval waar er sprake was van een 
kunstmatige brand (rook), maar hierbij waren de mensen al ingelicht dat er een proefevacuatie plaats ging 
vinden. Er is weinig bekend over de pre-movement tijd bij zicht op de brand, in subparagraaf 2.3.1 wordt 
uitgediept waarom er weinig bekend is over het gedrag van mensen onder brandomstandigheden. Hieruit blijkt 
dat er bij zicht op de brand weldegelijk sprake is van een pre-movement tijd. Uit een onderzoek van het NRC
CNRC (48] blijkt dat de pre-movement tijd bij zicht op brand gemiddeld 40 seconden is, hierbij is geen 
onderscheidt gemaakt tussen verschillende type gebouwen (het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op 
hangars en magazijnen). 
Ook over de invloed van zichtafname (door rook of uitgevallen verlichting) op de pre-movement tijd kunnen geen 
conclusies verbonden worden aan de hand van Tabel 3. De kunstmatige rook in (65) was de enige 
zichtbelemmering die is toegepast in alle onderzoeken uit het overzicht, verder was overal de normale verlichting 
of noodverlichting aan. 

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de Britse richtlijnen te conservatief zijn voor dit type 

gebouwen. De Nederlandse richtlijn met een gemiddelde pre-movement tijd van twee minuten komt wel goed 
overeen met de resultaten in Tabel3. Dit zijn echter wel de resultaten van onderzoeken waarbij er geen zicht op 

de brand was, terwijl de Nederlandse richtlijn gebruikt wordt voor situaties waarbij zicht is op de brand. Bij het 

brandveiligheidsantwerp wordt uitgegaan van een vaste waarde voor de pre-movement tijd die opgeteld wordt bij 
de verplaatsingstijd die wordt bepaald m.b.v. een evacuatiemodel. Voor het brandveiligheidsantwerp van 

gebouwen met grote, hoge ruimtes en een hoge persoonsdichtheid is het toevoegen van een gemiddelde pre

movement tijd van twee minuten (0-4 minuten) dus zeer aannemelijk, als men uit gaat van brand waar men geen 

zicht op heeft. Zoals bij brand in een naast gelegen ruimte of op een bovengelegen tribune. Dit geldt ook voor 

tribunevakken waar geen brand is, maar waarvandaan wel zicht is op de brand in een ander vak (in bijvoorbeeld 
een stadion). Voor deze mensen is er op dat moment ook geen dreiging, mensen staan daar (nog) veilig. Zij 

worden vaak aangespoord om zich naar buiten te begeven door een alarmeringssysteem of door personeel. Uit 

de resultaten volgt ook dat voor college- en bioscoopzalen of in een situatie met voldoende getraind personeel 
dat op tijd aanwezig is, het zelfs mogelijk is om de toe te voegen pre-movement tijd te verlagen naar één minuut 

(of 40 seconden). Volgens {48] kan ook de pre-movement tijd in een situatie waarbij zicht is op de brand door 

personen in dezelfde ruimte, teruggeschroefd worden tot 40 seconden. 

In werkelijkheid bestaat de pre-movement tijd uit een range van twee tijden waarbinnen iedereen vertrekt. 
Hierdoor rijst de vraag of het toevoegen van een vaste waarde voor de pre-movement tijd aan de 
verplaatsingstijd, het juiste voortbewegingpatroon weergeeft in de simulatieprogramma's. En of die vaste waarde 
het gemiddelde moet zijn van de pre-movement tijd range. In subparagraaf 3.3.6 wordt onderzocht wat de meest 
realistische methode is voor het toevoegen van pre-movement tijden aan een simulatie. Hierbij wordt ook 
bepaald of het toevoegen van de gemiddelde pre-movement tijd zorgt voor eenzelfde evacuatietijd als in een 
situatie waarbij de personen allemaal een verschillende pre-movement tijd hebben binnen een tijdrange. 
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2.2.2 Indeling van de invloedsfactoren in vluchtfases 

In Tabel 1 zijn alle factoren die van invloed kunnen zijn op het verloop van een evacuatie verdeeld in vier 

kenmerk categorieën. Deze factoren hebben invloed op de verschillende fases van het vluchten bij brand 

Figuur 5). Sommige factoren beïnvloeden één fase en andere factoren beïnvloeden meerdere fases. Om een 

totaal beeld te krijgen van welke factoren van invloed zijn op welke fase van de tijdsverdeling voor vluchten bij 

brand, worden de factoren uit Tabel 1 verder uitgewerkt en verdeeld over de verschi llende fases. 

In Tabel 4 is het overzicht van factoren weergegeven verdeeld over de verschillende fases van het vluchtproces. 

In deze tabel zijn de hoofdfactoren weergegeven. De meeste hoofdfactoren zijn op te delen in meerdere 

deelfactoren . De deelfactoren beïnvloeden de hoofdfactor waartoe ze behoren. De uitgebreide versie van het 

overzicht (met hoofd- en deelfactoren) is weergegeven in Bijlage 6.1. 

Tabel 4 Overzicht van factoren die invloed hebben op de evacuatie, verdeeld over de verschillende 
vluchtfases 

Ontdekkingstijd Pre-movement tijd Verplaatsingstijd 

- Gebouwtype en functie - Gebouwtype en functie - Gebouwtype en functie 
- Brandmeldsysteem - Blussysteem - Aantal verdieping 

c - Materiaal gebruikt in gebouw - Eigenschappen opvangplaatsen Gl 

"" - Locatie gebouw/klimaatcondities - Beschikbaarheid uitgangen/route .. 
Ql 

E - Lay-out vluchtroute - Overzichtelijkheid gebouwindeling 
c - Informatie systeem t.b.v. evacuatie - Dimensies gebouw Gl 

"" - Rook/brand beperking systeem i: 
:I - Verlichting en signalering 
0 

- Lay-out vluchtroutes ..c 
Gl 
Cl - Materiaal gebruik in gebouw 

- Eigenschappen vluchtroutes 
- Obstakels op vluchtroute 

c - Populatie - Populatie - Populatie Gl 

"" - Elkaar waarschuwen - Uithoudingsvermogen Gl 
~ - Individuele reactie op brand - Manier passeren obstakels 111 
·;: - Verbondenheid met anderen - Zelfredzaam gedrag 
~ - Route bepaling (besluitvorming) - Verbondenheid met anderen 
I! - Algemene individuele kenmerken - Algemene individuele kenmerken ftl 

"" -Toewijding aan activiteit - Individuele reactie op brand 
Gl 

"" - Groepskenmerken - Ontstaan stress/vluchtdrang ::-
c - Verdeling over vluchtroutes 
0 - Route bepaling (besluitvorming) 0 
r! - Groepskenmerken Gl 

Q. - Fysieke capaciteit 
111 - Vlammen -Vlammen -Vlammen ii-o 
c c - Rook - Rook - Rook 
Gl I! -Gassen - Gassen -Gassen "'..Q 
Gl c -Hitte - Hitte - Hitte 'ij, ft! 
·- > - Zicht op de brand - Zicht op de brand - Zicht op de brand 
"01:11 
C- -Uitvallen/ontregelen gebouwfuncties - Blootstelling - Blootstelling so 

- Zichtafstand 111 > 
e& 
0 

Gl - Voorzieningen voor minder validen - Type evacuatie - Type evacuatie 
'61111 - Verdediging ter plaatsen (blussen) - Verplaatsingmethodiek 
SGI - Kennis/gewenning gebruikers - Kennis/gewenning gebruikers ftl .. 
.. :I 
.. "0 - Getraind personen -Getraind personen 111 Gl 
Gl u - Verdeling vluchtroutes (gepland) 
~0 
ftl .. - Voorzieningen voor minder validen :la. 
u c 
!: Gl 

- Meerder richtingen mensenstromen 

w 
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2.3 Gedrag van mensen tijdens een echte evacuatie 
Uit voorgaande paragrafen volgt dat er vele factoren zijn die tijdens een evacuatie een rol spelen. Een erg 

belangrijk aspect daarbij is het gedrag van mensen, maar dit is tevens ook de meest onvoorspelbare factor. De 
gebouwkenmerken en ontruimingsstrategieën kunnen nog zo goed zijn ontworpen, zodra mensen onverwacht 

gedrag gaan vertonen dan kan dit de evacuatie zodanig vertragen dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. In 
deze paragraaf worden de belangrijkste gedragsaspecten bij echte evacuatie uitgediept: reactie van mensen op 
de omstandigheden bij brand; paniek en vluchtdrang; besluitvorming bij de routekeuze; inhaalgedrag en 
vertragingen door verschil in validiteit; en sociale invloeden op het gedrag van evacués. De resultaten van deze 
paragraaf worden gebruikt bij het bepalen van de afwijkingen van de proefontruimingen ten opzichte van een 
werkelijke evacuatie (subparagraaf 3.1.3) en bij het aanpassen van de modelinput voor de nabootsing van een 
werkelijke evacuatie ( subparagraaf 3.4.3). 

2.3.1 Reactie op omstandigheden brand 

Een brand is waar te nemen door zichtbelemmeringen of door het zien, horen, ruiken of voelen van symptomen 
van de brand. De symptomen bij brand zijn vlammen, rook, warmte, irriterende en verstikkende gassen (1] . 

Zien, horen of ruiken van brandsymptomen 

Als mensen de symptomen van een brand zien, horen of ruiken treedt er geen lichamelijke reactie op, echter 
treedt er wel een geestelijk reactie op. Het zou dan logisch zijn dat de nervositeit toeneemt en men meer drang 
krijgt naar buiten. Als je aan mensen die nooit een brand hebben meegemaakt vraagt wat ze zouden doen als ze 
in een brandsituatie terecht zouden komen, dan zal iedereen zeggen dat ze gaan vluchten of eventueel gaan 
blussen. Echter blijkt uit onderzoeken naar branden uit het verleden dat in veel gevallen mensen gaan staan 
kijken naar wat er gebeurt [32] . Mensen denken dat ze zelf nooit in zo'n situatie terecht komen, hierdoor ontstaat 
ongeloof en verbazing. Daarbij komt dat mensen de snelheid van brandontwikkeling (die erg hoog is) moeilijk in 
kunnen schatten. Men ziet dan niet meteen het gevaar in, hierdoor beginnen ze te laat met vluchten. Dit wordt 
door o.a. Purser [47] het 'friendly fire syndrome' genoemd, dit syndroom zorgt voor verlenging van de pre
movement tijd. Bij de Bradford City-brand [89] was hier ook sprake van, in Figuur 7 zijn mensen te zien die 

stonden te juichen en kijken bij wat er gebeurde, niet beseffende wat de uiteindelijke gevolgen van de brand 
waren. 

Figuur 7 Friendly fire syndrome tijdens de Bradford city brand [30] 

Voelen brandsymptomen en zichtbelemmering 

Pas nadat mensen de ernst van de situatie inzien, start men met vluchten. Dit is in sommige gevallen pas als 
men de gevolgen van de brand voelt of als er zichtbelemmering optreedt. Op het moment van starten met 
vluchten maakt iedere persoon een routekeuze, de wijze waarop dat gebeurt staat omschreven in subparagraaf 
2.3.3. Het voelen van de brandsymptomen is afhankelijk van de mate van blootstelling aan de atmosferische 
omgevingscondities. Blootstelling kan via de huid zijn of d.m.v. inademing, hierbij zijn de pijngrens, ademhaling 
en bewustzijnsgrens van belang. Een veel gebruikte methode om inzicht te krijgen in het effect van de 
blootstelling aan de atmosferische omgevingscondities, is het toepassen van het FED (Fractional Effect Dosis) 
en FIC (Fractional Irritant Concentration) model van Purser [45] . In deze modellen wordt de ontvangen 
dosis/concentratie verstikkende gassen, irriterende gassen en hitte vergeleken met de kritieke dosis die leidt tot 
bewusteloosheid. Het effect van de verschillende stoffen wordt vervolgens bij elkaar opgeteld. Hierbij is het 

mogelijk dat de kritieke dosis voor alle stoffen niet wordt overschreden, maar dat de combinatie van stoffen toch 
zorgt voor een gevaarlijke situatie. Echter is er nog veel onbekend over het effect van een combinatie van 
verschillende stoffen, doordat de grenswaarden van verstikkende en irriterende stoffen moeilijk vast te stellen zijn 
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met experimenten en ze per persoon verschillen. Hierdoor bevat het FED en FIC model van Purser 

onnauwkeurigheden, zoals blijkt uit [74] . 

Om de zichtbelemmering vast te stellen, moet volgens het SFPE handbook [8) de OD (optische dichtheid) van de 

rook bepaald worden. Hiermee kan de zichtlengte bepaald worden. Voor de zichtbelemmering is het ook van 

belang of de normale verlichting uit is gevallen en of er noodverlichting is toegepast. 
De blootstelling aan de atmosferische omgevingscondities en de zichtbelemmering zorgen voor zowel 

lichamelijke als geestelijke reacties bij mensen. De reacties zijn per persoon verschillend, afhankelijk van de 

eigenschappen van de personen. De lichamelijke reacties bestaan uit afname van de mobiliteit, het bewust zijn 

en het zicht, door deze aspecten ontstaat een afname van de loopsnelheid. Verder kan er stress en vluchtdrang 
ontstaan bij personen zodra het zicht slecht wordt of de mobiliteit afneemt, dit is het gevolg van het kwijtraken 

van het gevoel van onkwetsbaarheid. Uit [56) blijkt dat mensen zich normaal gesproken niet bezig houden met 
risico's en gevaar, maar zodra ze bloot worden gesteld aan de omstandigheden bij brand (of andere calamiteiten) 

dan wordt het gevoel van onkwetsbaarheid abrupt weggenomen. Hierdoor kunnen de volgende stressreacties 

ontstaan: 

schrik, ongeloof en verbijstering; 

intense machteloosheid; 

(doods)angst; 

lichamelijke reacties (bv. gespannen, verstijfde, verkrampte rug, nek, arm en beenspieren); 

gevoelloosheid en gebrek aan emotie; 

hyperalert en adequaat handelen. 

In subparagraaf 2.3.2 wordt vluchtdrang (drang door stress) vergeleken met paniek. Ook het keuzegedrag wordt 
beïnvloed door de blootstelling aan de atmosferische omgevingscondities en de zichtbelemmeringen, in 

subparagraaf 2.3.3 wordt dit nader toegelicht. 

Onvoorspelbaarheid menselijke reactie op brand 

Mensen handelen in een brandsituatie dus niet allemaal hetzelfde en ook niet altijd naar verwachting, daarom is 
de reactie van mensen op de waarneming van brand( symptomen) nooit met 100% zekerheid te voorspellen. 

Deze onvoorspelbaarheid zit hem in het feit dat alle mensen verschillend zijn. Daarbij komt dat een brandsituatie 

voor iedere persoon nieuw is, de kans dat een persoon vaker dan één keer een brand mee maakt is namelijk 

bijna nul en voorbereiding op een echte brandsituatie is onmogelijk. Verder is het ethisch onverantwoord om 

testen te doen waarbij mensen bloot worden gesteld aan echte brand of rook, hierdoor is er een gebrek aan 
informatie op het gebied van gedrag als gevolg van de omstandigheden bij brand. De enige gegevens over dit 
gedrag zijn afkomstig uit onderzoeken waarin mensen ondervraagd zijn die een brand hebben mee gemaakt. De 

informatie uit ondervragingen is zeer specifiek maar vaak ook onvolledig. In veel gevallen weten mensen die een 
brand hebben meegemaakt achteraf niet meer precies waarom ze een bepaald besluit namen of hoe lang ze 

ergens hebben staan wachten. Er wordt ook informatie verzameld door proefontruimingen en uit het normale 

gebruik van gebouwen (dit is ook het geval in dit onderzoek). Onaangekondigde proefontruimingen zorgen voor 

dezelfde situatie als bij een brand waar geen zicht op is. Men kan het verschil daartussen niet merken. De 

informatie uit proefontruimingen en normaal gebruik kan goed worden gebruikt als basis voor de voorspelling van 
de voortbeweging en keuzevorming in geval van een calamiteit. 

Uit deze subparagraaf blijkt dat mensen pas beginnen met vluchten zodra ze de ernst van de situatie inzien (door 

hoge stralingstemperatuur of zichtbelemmering). Hierop moet de pre-movement tijd aangepast worden bij de 

simulaties en berekeningen. De atmosferische omgevingscondities kunnen ook invloed hebben op de mobiliteit 
van de evacués als deze niet op tijd beginnen met vluchten. Om te laat startende personen mee te nemen in de 

simulaties zou de maximale loopsnelheid lager moeten worden genomen of een rookverspreidingsmodel worden 

gekoppeld aan het simulatiemodel. In dit onderzoek naar de prestaties van evacuatiemodel/en, wordt er van 
uitgegaan dat mensen vrij kunnen vluchten uit de grote, hoge ruimte zonder fysieke mankementen te krijgen van 

de heersende atmosferische omgevingscondities. In dat geval wordt het zicht en de mobiliteit van de vluchtende 

personen niet beïnvloed door de atmosferische omgevingscondities. Het gedrag van mensen kan toch worden 

beïnvloed door de waarneming van symptomen, ondanks dat fysieke mankementen uit bleven. Dit wordt 
veroorzaakt door de nervositeit van mensen [23} . Onder andere de pre-movement tijd, de vluchtdrang en de 

routekeuze worden hierdoor beïnvloed. 
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2.3.2 Paniek en vluchtdrang 

Vaak wordt het gedrag van mensen bij een brand of andere calamiteit geassocieerd met paniek, er wordt dan 

vaak achteraf door de media en omstanders geroepen dat er paniek uitbrak tijdens de brand. Zo luidde de 

krantenkop in The Sun na de Beverly Hills Supper Club fire in de USA (1977) (88] : 'Panic kills 300 people'. Na 

onderzoek door Sime [54] waren de conclusies echter dat de oorzaak een te late alarmering was en dat de 

evacuatie in eerste instantie gestructureerd verliep en dat er later pas competitie ontstond (duwen). Daarbij was 
geen sprake van irrationeel gedrag en het negeren van sociale gedragsregels (zoals vechtreacties). Hieruit blijkt 

dus dat paniek vrijwel nooit voor komt bij brand of andere calamiteiten, zelfs niet als de situatie levensbedreigend 

wordt. De verklaring hiervoor zit in het foute gebruik van de term paniek. De definitie van paniek is namelijk: 

'Zeer hevige angstaanval waarbij een persoon de controle over zichzelf verliest, waardoor de persoon irrationeel 

gedrag gaat vertonen'. 

Als een brand paniek zou veroorzaken betekent dat, dat veel mensen door de angst niet meer zouden weten wat 

ze aan het doen zijn. Men gaat dan bijvoorbeeld geweld gebruiken of zich tegen de vluchtrichting in bewegen, 

terwijl bij een brand de meeste mensen juist precies weten wat ze doen en dat is zo snel mogelijk naar een 
veilige plaats vluchten. Paniek wordt in die gevallen verward met vluchtdrang (of drang door stress), de definitie 
hiervan is: 

'Sterke wil om te vluchten naar een veilige plaats'. 

Het ontstaan van stress en vluchtdrang is volgens Helbing (23] te wijten aan toename van de nervositeit. Deze 

toename ontstaat door lange wachttijden (>6 minuten [57] [78] ) bij een hoge persoonsdichtheid (>4 pers/m2
), 

vaak in combinatie met een snel verergerende brandsituatie en een aanstekelijke werking van stress van 

anderen. Veel personen krijgen dan tegelijk een grote vluchtdrang. Hierdoor ontstaan grote groepen personen 

die allemaal een sterke drang hebben om naar buiten te gaan. Een verergerende brandsituatie heeft alleen 
invloed op de nervositeit als men zich in de brandruimte begeeft (zicht heeft op de brand) en deze ruimte niet erg 

groot is. In [22] worden aan groepen mensen met drang de volgende kenmerken toegeschreven: 

Mensen proberen zich sneller voort te bewegen dan normaal; 

Er ontstaat meer interactie tussen mensen, doordat mensen beginnen te duwen; 

Mensen blijven sociaal gedrag vertonen (er wordt geen geweld gebruikt); 

Voortbeweging en het passeren van bottlenecks gebeurt ongecontroleerd; 

Er ontstaat boogvorming bij deuren (faster-is-slower effect); 

Er ontstaan opstoppingen; 

Door fysieke interactie kan de druk in de menigte erg hoog op lopen; 

De evacuatie wordt afgeremd door vallende of geblesseerde mensen (zij worden bottlenecks); 

Er ontstaat groepsgedrag (massagedrag); 

Nooduitgangen worden vaak over het hoofd gezien, zodat de uitstroom inefficiënt wordt. 

Paniek komt dus maar zeer zelden voor. Dit kan alleen voorkomen op het moment dat er een directe 

levensbedreiging is in combinatie met een hoge populatiedichtheid en lange wachttijden, dit moment wordt door 
Sime [54] de 'dying seconds' genoemd. Zelfs tijdens deze dying seconds ontstaat niet altijd paniek, zoals bij de 

Beverly Hills Supper Club fire [88] het geval was. 

Een andere misvatting is dat je mensen zo min mogelijk moet vertellen tijdens een calamiteit om paniek te 

voorkomen (46] . Ten eerste hebben mensen die zich in een noodsituatie begeven het recht om te weten wat er 

aan de hand is. En ten tweede zorgt onwetendheid ervoor dat de pre-movement tijd oploopt, omdat mensen vaak 

eerst op onderzoek uitgaan om erachter te komen wat er aan de hand is. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat in 
veel onderzoeken [8] (13] naar voren komt dat een gesproken-woord signaal zorgt voor een snellere ontruiming 

dan een slow-whoop signaal. Bij een gesproken-woord signaal worden de aanwezige personen beter ingelicht 

over wat er gaande is (of het om een echte brand gaat of een vluchtoefening). 
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Paniekreacties hoeven dus niet toegevoegd te worden aan de simulaties. Er moet wel rekening gehouden 

worden met vluchtdrang, omdat dit veel voorkomt en invloed heeft op de totale uitstroomsnelheid van mensen uit 

een gebouw. Wachttijden van meer dan zes minuten bij een hoge persoonsdichtheid moeten voorkomen worden, 
om vluchtdrang te beperken. 

2.3.3 Routekeuze 

De routekeuze is afhankelijk van meerdere aspecten, zoals bekendheid met de uitgang en vluchten door rook. 

Hier wordt niet altijd rekening meegehouden, o.a. in het Bouwbesluit 2003. Verder heeft de routekeuze bij brand 
sterke gelijkenissen met de routekeuze bij filevorming. 

Bouwbesluit 

In de (toelichting op) regeling Bouwbesluit [79] staat beschreven dat voor de verdeling van de mensenstromen 

over de verschillende uitgangen uit kan worden gegaan van een eerlijke, kortste weg verdeling. Voor het ontwerp 

voor veilig vluchten komt de nadruk daardoor op de opvang- en doorstroomcapaciteiten van de vluchtroutes te 
liggen, omdat een voorspelling van de uitgangskeuze door deze aanpak niet nodig is. Het uitgangspunt dat 

iedere persoon de kortste route naar de dichtstbijzijnde uitgang neemt is ook toegepast in de meeste bestaande 

evacuatiemodellen, zoals handrekenmodellen, movement models en de meeste partial behavior models. 

Bekendheid uitgang 

Uit gedragsonderzoek [62] blijkt dat mensen bij het maken van keuzes meestal geleid worden door gewoontes, 

gebaseerd op kennis en herkenning. Dit keuzegedrag komt ook terug in onderzoeken naar uitgangskeuze in 
geval van een evacuatie [3] [8] [13] [28] [29] [32] [50] . In deze onderzoeken komt naar voren dat het grootste 

deel van de mensen eerder kiest voor een bekende uitgang (normale uitgang) dan voor de dichtstbijzijnde 

uitgang (nooduitgang). In de meeste gevallen is de bekende uitgang de deur (en route) waardoor men binnen is 
gekomen. Voor deze keuze is een drietal redenen aan te wijzen: 

Mensen vertrouwen het meest op hun eigen kennis (angst voor het onbekende); 

Bekende routes en routes met weinig bochten worden korter ervaren (men denkt dan dat ze gekozen 

hebben op basis van de kortste route); 

Vergrendelde nooduitgangen (zie Figuur 8) worden niet snel gebruikt omdat men bang is voor 

problemen met de bewaking of omdat de vergrendeling te ingewikkeld is, waardoor het open veel tijd 

in beslag kan nemen [26] . In geval van een aangekondigde proefevacuatie of een 

alarmeringsinstallatie met gesproken-woord zal de drempel om gebruik te maken van de nooddeur 
kleiner zijn, omdat men permissie heeft. 

Figuur 8 Vergrendelde nooduitgangen, waarvan men minder snel gebruik maakt door de beveiligingen 

Echter gaat niet in iedere situatie het grootste deel van de mensen naar een bekende uitgang, dit is o.a. 

afhankelijk van het verschil in afstand tot de bekende en tot de onbekende uitgang. Bij een gelijke afstand zal 

men kiezen voor de bekende uitgang. Als de afstand tot de bekende uitgang wordt vergroot ontstaat ergens een 
omslag punt, na dit punt kiest men voor de onbekende, dichtstbijzijnde uitgang. Dit is de 'theory of Choice by 

Distance and Familiarity' van Benthom en Frantzich [3] . In het proefschrift van Kobes [32] wordt naar aanleiding 
van Zweeds onderzoek gesteld, dat alle personen pas via de onbekende dichtstbijzijnde uitgang vluchten als de 

afstand tot de bekende uitgang twee keer zo groot is en de onbekende uitgang al geopend is. 

Ook als er op tijd voldoende getraind personeel aanwezig is die de mensen de juiste richting op sturen, wordt er 

meer gebruik gemaakt van onbekende uitgangen. Uit onderzoeken naar proefevacuaties in warenhuizen [50] [53] 
[65] blijkt dat het grootste gedeelte van de aanwezige mensen (die onbekend waren met het gebouw) zich bij de 

routekeuze heeft laten leiden door aanwijzingen van het personeel. Hierbij is het echter wel van belang dat het 
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getrainde personeel op tijd op de juiste plaats is. Dit is vaak niet het geval, omdat de BHV'ers niet meteen ter 
plaatse zijn. De mensen hebben hun route dan al gemaakt en zijn al gestart met vluchten. De invloed van het 
getrainde personeel is dan erg klein geworden, omdat een stroom mensen niet te stoppen valt door één of 
enkele BHV'ers. 
De derde situatie waarin mensen eerder via nooduitgangen vluchten, is als men ziet dat er een grote opstopping 
is op de bekende route. De gebouwgebruikers zijn dan aangewezen op routekeuze door middel van 
aanwijzingen (way-finding), dit kan zijn door nooduitgangbordjes, personeel, gebouwkenmerken of andere 

gebouwgebruikers (bekenden of onbekenden). Als er bijvoorbeeld een grote opstopping staat voor de ingang 
waar men binnen gekomen is, dan kan men er voor kiezen om een andere uitgang te nemen door aanwijzingen 
te volgen. Hierbij is het van belang dat de aanwijzingen duidelijk zijn. Dus naast de aanwezigheid van 
nooduitgangbordjes (verplicht in veel gebouwen), is het van belang dat de tekens voor iedereen begrijpelijk zijn, 
ongeacht de leeftijd, intelligentie en nationaliteit van de mensen. Uit onderzoek van Benthom en Frantzich [3] 
blijkt dat de begrijpelijkheid van de nooduitgangbordjes over het algemeen erg goed ls. Naast 

nooduitgangbordjes kijken mensen bij het bepalen van hun vluchtroute ook naar de architectonische 
gebouwkenmerken, zoals vormen, kleuren en buitenlicht [58] . Verder wordt er altijd naar anderen gekeken, ook 
bij de routekeuze, dit wordt verder toegelicht in subparagraaf 2.3.5. Hierbij wordt met name gekeken naar 
bekenden, omdat men deze mensen kent en daar het meeste vertrouwen in heeft. Bij het volgen van 
aanwijzingen richting een onbekende uitgang is het niet bekend welke bottlenecks zich op de route bevinden. 

ledere bottleneck kan een opstopping veroorzaken, daarom wordt bij iedere bottleneck opnieuw bepaald of via 
dezelfde route verder gelopen wordt of dat er afgeweken wordt van de route. Of iemand ook daadwerkelijk afwijkt 
is volgens M. Kobes [32] afhankelijk van het geloof in eigen kunnen van die persoon. Als iemand onzeker is zal 
diegene eerder vast houden aan de bekende route, omdat die persoon geen vertrouwen heeft in een onbekende 
route. De keuzemomenten tijdens de evacuatie zijn weergegeven in Figuur 9. In deze figuur is te zien dat het 
maken van de keuzes al begint tijdens de pre-movement tijd (zie subparagraaf 2.2.1 ). In deze tijdsperiode vindt 
de keuze plaats van o.a. de handelingen voor vertrek, het moment van vertrekken en de richting waarin men wil 
vertrekken. Men vertrekt dan in de gekozen richting die leidt naar de gewenste uitgang. Na het vertrek komen ze 
bottlenecks tegen, deze zorgen voor vertraging of belemmering van het vluchten. Als de belemmering of 

vertraging te groot is en ze een beter alternatief denken te zien, gaan personen hun route aanpassen. 

Zitplaats 

I 
Premovement I 

lijd Verplaatsingstijd 

Bottleneck 1 Bottleneck 2 Bottleneck n 

onbekend onbekend onbekend 

Figuur 9 Keuzes maken voor en tijdens het vluchten 

Vluchten door rook 

Veilige 
plaats 

De bottlenecks in Figuur 9 zijn bouwkundige bottlenecks of rookbarrières. De bouwkundige bottlenecks worden 
nog uitvoerig behandeld in paragraaf 3.3. De rookbarrières zorgen ervoor dat mensen moeten kiezen of ze wel of 
niet door rook vluchten. Door de rook vluchten heeft twee nadelen: het is schadelijk voor de gezondheid en het 
belemmert het zicht. In [1] is de schadelijkheid van rook bij brand op de menselijke gezondheid in kaart gebracht. 
Omdat vaak niet te zien is waar de rook ophoudt, is de kans op verstikking erg groot. 
Echter blijkt uit onderzoek dat veel mensen toch door rook gaan vluchten en daarbij vrij grote afstanden afleggen. 
In de het SFPE handbock [8] en de handleiding van BuildingExodus[13] [17] wordt gerefereerd aan onderzoeken 
naar honderden branden door Bryan (US) [5] en Wood (UK) [64] . Hierin is vastgesteld dat mensen zich niet snel 
tegen laten houden door rook, beide onderzoekers concludeerden dat 60-65% van de mensen door rook is 

gevlucht tijdens de brand. In Figuur 10 zijn de resultaten van Bryan en Wood weergegeven in een grafiek, hierin 
is de kans op richtingsverandering van een persoon (dit komt neer op het percentage personen dat zijn/haar 
route aanpast) weergegeven ten opzichte van de zichtlengte. Hieruit blijkt dat mensen pas uitwijken als de 
zichtlengte minder dan acht meter is en zelfs bij een zichtlengte van minder dan een meter zal maar 30% van 

19 



Hoofdstuk 2 Theoretische achtergrond: evacuatiecomponenten en evacuatiemodellen 

route veranderen. Verder is uit de onderzoeken van Wood gebleken dat het voor 40% van de mensen die door 

rook is gevlucht niet noodzakelijk was om door de rook te vluchten, de overige 60% had geen andere uitweg. 
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Figuur 10 Percentage personen dat afwijkt van hun route bij vluchten door rook bij verschillende 
zichtlengtes [13] 

File versus evacuatie 

Om meer inzicht te krijgen in de routekeuze bij opstoppingen wordt een vergelijking gemaakt met filevorming. 

Een file is een rij langzaam verplaatsend of stilstaand verkeer. Dit is te vergelijken met een opstopping tijdens 

een evacuatie, waarbij de personen het verkeer zijn. Bij een file geldt net als bij een opstopping tijdens een 

evacuatie dat het aanbod (van auto's) per minuut groter is dan de doorstroomcapaciteit (van de weg). Voordat 
mensen vertrekken in hun auto bepalen ze eerst hun gewenste route naar hun eindbestemming, dit kan zijn aan 

de hand van routeplanners, wegenkaarten, ervaring/kennis of door het instellen van een navigatiesysteem. Bij 

iedere file (opstopping) die men onderweg tegen komt, worden alternatieve routekeuzes in overweging genomen. 

Voor het verplaatsen via de weg geldt hetzelfde keuzeproces als bij een evacuatie (zie Figuur 9), met het verschil 

dat je op de weg niet altijd overal kunt omkeren en een nieuwe route kunt zoeken. 
Uit [6] , [82] en [86] blijkt dat automobilisten een route vooral kiezen vanwege de verwachte lagere reistijd (en 

tevens brandstofkosten) of vanuit gewoonte (bekendheid met de route). Deze keuze wordt over het algemeen al 

gemaakt voordat men vertrekt, tijdens de rit verandert de routekeuze nauwelijks. Het radionieuws en 

informatieborden boven de weg met file-informatie worden bijna nooit gebruikt bij het maken van de routekeuze. 

Echter als de wachttijd in de file (opstopping) voor het gevoel van de weggebruiker te groot is en het is mogelijk 
om een andere route te nemen, dan zal hij/zij wel voor een alternatieve route kiezen om de reistijd te verkorten. 

De nieuwe route wordt dan bepaald aan de hand van verkeersinformatie. Volgens [14] wijken weggebruikers wel 

geregeld af van hun gewenste route, het gaat dan voornamelijk om mensen die bekend zijn met de omgeving en 
de alternatieve routes. Ook mensen die ervaring hebben met vertragingstijden bij opstoppingen zullen sneller een 

andere route nemen. 
Net als weggebruikers bepalen evacués hun gewenste route ook voordat men begint met vluchten, daarbij is ook 

vaak de bekendheid met de route (en het gebouw) van doorslaggevend belang en wordt vaak niet naar 

aanwijzingen (zoals nooduitgangbordjes) gekeken. Mensen willen bij een evacuatie zo snel mogelijk naar een 

veilige plek en kiezen daarom voor een bekende route, ze weten niet hoe lang het nemen van een vluchtroute 

duurt. Bij een te grote opstopping zullen ook evacués een andere route kiezen, als men denkt daardoor eerder 
op een veilige plek te zijn. Hiervoor worden aanwijzingen in het gebouw gevolgd. 

Uit deze paragraaf blijkt dat naast de afmetingen van de vluchtroutes ook de voorspelling van de routekeuze van 
alle aanwezige personen van groot belang is. Het uitgangspunt in het Bouwbesluit 2003 en de meeste huidige 

evacuatiemodellen blijkt dus niet juist te zijn. De voorspelling van de routekeuze in de proefruimtes moet dus 
gecontroleerd worden in dit onderzoek, hierbij moet na worden gegaan of aspecten als bekendheid met het 

gebouw en aansturing door getraind personeel worden meegenomen. Een verkeerde voorspelling kan ervoor 

zorgen dat te veel mensen via dezelfde route vluchten, die daar niet op berekend is. Hierdoor kan de 
doorstroomcapaciteit van een bottleneck op die route te klein zijn, waardoor het veilig vluchten in gevaar komt. 

Dit was ook het geval bij The Station nightclub fire in de U.S. in februari 2003 {93]. Bij deze brand vluchtte bijna 

iedereen terug naar de ingang die niet berekend was op zoveel mensen. Hierdoor kwamen er honderd mensen 
om en vielen er 230 gewonden bij deze brand. 
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2.3.4 Validiteit 

Door verschil in validiteit ontstaan verschillen in loopsnelheden, tevens kunnen hulpmiddelen voor personen met 

een lagere validiteit een groter ruimtegebruik tot gevolg hebben (bijvoorbeeld een rolstoel). Geestelijk en 
lichamelijk minder validen kunnen zo voor inhaalgedrag en vertragingen zorgen. Op loopsnelheden van valide 

personen wordt ingegaan in subparagraaf 3.3.7, 3.3.8 en 0. In [4] wordt aangetoond dat in 1995 het percentage 
invaliden (zowel geestelijk als lichamelijk) ten opzichte van de totale bevolking van Nederland 12% was. Het gaat 
hierbij alleen om permanente beperkingen, hiernaast zijn er ook nog mensen met tijdelijke beperkingen (zoals 
gips of zwangerschap). Tijdelijke beperkingen kunnen tevens ontstaan als gevolg van de brandeffecten, als 
reactie op rook of hitte. Uit het SFPE handbook [8] blijkt dat een groot deel minder valide personen geregeld een 
bezoek brengt aan het onderzochte gebouwtype, zoals theaters, bioscopen, stadions, sporthallen, etc. Dit wil niet 
zeggen dat ook 12% van de bezoekers van het onderzochte gebouwtype invalide is. Over dat percentage zijn 
geen gegevens bekend uit de literatuur, wel blijkt uit de proefontruimingen dat in de proefruimtes dit ongeveer 1% 
is (zie subparagraaf 3.1 .1 ). In het Bouwbesluit 2003 worden nauwelijks prestatie-eisengesteld met betrekking tot 
voorzieningen voor het veilig vluchten van minder validen. Dit komt doordat het Bouwbesluit 2003 als 
uitgangspunt heeft dat minder validen worden geholpen bij noodsituaties. Alleen de maximale helling van een 
hellingbaan is vastgesteld (1 :20), zodat rolstoelgebruikers gebruik kunnen maken van de hellingbanen. 

Beperkingen bij mensen zijn onder te verdelen in beperkingen die invloed hebben op de verplaatsingssnelheid 
en beperkingen die daar geen invloed op hebben. Beperkingen die invloed hebben op de verplaatsingssnelheid 
zijn lichamelijke beperkingen, motorische beperkingen en visuele beperkingen. In [8] [24] 0[51] en [52] zijn 
loopsnelheden weergegeven voor valide personen en personen met een lichamelijkeen/of motorische beperking. 
Deze gegevens zijn vergeleken en weergegeven in Tabel 5, hieruit blijkt dat de gemiddelde 
voortbewegingsnelheid van minder validen beduidend lager ligt dan bij valide personen. Deze onderzoeken naar 
loopsnelheden hebben betrekking op de normale situatie en niet op een noodsituatie, hierdoor kan het zijn dat in 
noodsituaties de snelheden (licht) afwijken van de onderzoekswaarden. 

Tabel 5 Gemiddelde snelheden valide en minder valide personen {volgens 81 [241 0[51 1 I 52]) 
Type persoon Horizontaal Trap bestijgen Trap afdalen 

Valide (gemiddeld) 1,25 0,7 0,7 

Valide volgens Fruin [9) 1,5 0,59 0,76 

Minder valide (gemiddeld) 0,85 0,35 0,36 

Elektrische rolstoel 1,03 n.v.t. n.v.t. 
Normale rolstoel (zonder hulp) 0,76 n.v.t. n.v.t. 
Begeleide rolstoel 1,3 n.v.t. n.v.t. 

Krukken 0,94 0,3 0,3 

Wandelstok 0,81 0,4 0,39 

Looprek 0,55 0,25 0,26 

Rollator 0,58 0,25 0,26 

Motorische beperking (zonder hulp) 0,91 0,48 0,51 
Motorische beperking (met begeleiding) 0,78 0,41 0,41 

Ook lichamelijk beperkingen aan het bovenlichaam (bijvoorbeeld een gebroken arm) kunnen voor lagere 
loopsnelheden zorgen, doordat zij zich minder goed in evenwicht kunnen houden of vast kunnen houden bij 
bijvoorbeeld het traplopen. Verder kunnen ook blinden en slechtzienden een beperkte loopsnelheid hebben, 
omdat deze personen vaak voorzichtiger lopen. Precieze gegevens over de loopsnelheid van mensen met een 
visuele of lichamelijke beperking aan het bovenlichaam zijn niet bekend. Ook het gebruiksoppervlak per persoon 
bij het lopen is bij blinde mensen· vaak groter, doordat ze vaak gebruik maken van blinde geleide hond of 
blindenstok. Blinden en slechtzienden kunnen zich het snelst voorbewegen als ze geleid worden door een ander 
persoon of als ze bij een hoge populatiedichtheid mee kunnen lopen met omstanders. Volgens [24) is het verder 
van belang voor mensen met een visuele beperking dat de wegaanduiding zo eenvoudig mogelijk is, deze 
mensen kunnen namelijk vaak wel licht waarnemen. Hierbij moet men wel waken voor verblinding door de 
wegaanduiding bij deze personen. Verder zijn blinden of slechtzienden in het voordeel bij slecht zicht (door rook 
of lichtuitval), zij kunnen zich dan beter oriënteren dan niet visueel gehandicapte mensen. Mensen met een 
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luchtwegaandoening hebben vaak ook een lager loopsnelheid en houden het lopen tevens minder lang vol. Het 

is voor hen dus van belang dat de vluchtweg niet te lang is of dat er veilige uitrustplaatsen zijn. 

Personen met een beperking die invloed heeft op de verplaatsingsnelheid kunnen ook een andere routekeuze 
hebben. Als minder valide personen zich op een verdiepingsvloer bevinden, dan gaan ze in normaal gebruik met 

de lift, echter in brandsituatie mogen de liften niet gebruikt worden. De minder validen moeten dus in 

brandsituatie met de trap, al dan niet met een evac chair. Dit kan de doorstroming van een trap vertragen (zie 

Tabel 5) en ervoor zorgen dat een persoon (extra) hulp nodig heeft voor het verplaatsen over de trap. Het is dus 

zaak dat invalide plaatsen zoveel mogelijk op de begane grond vloer gepositioneerd worden, zodat minder 

validen niet via een trap hoeven te vluchten tijdens een calamiteit. Naast het vertragen van de doorstroming van 

een trap, kan ook de doorstroomcapaciteit van andere bottlenecks verkleind worden door minder validen. Dit 
heeft deels te maken met de lager snelheid en deels met het benodigde doorgangsbreedte per persoon, door 

bijvoorbeeld een rolstoel. Uit onderzoek naar de doorstroomcapaciteit van deuren [7) blijkt dat het experiment 

met niet zelfredzame personen leidt tot de laagste doorstroomcapaciteit 

Verder kunnen minder validen voor opstoppingen zorgen, doordat ze afremmen of stil komen te staan door 

opstapjes of hellingen (ondanks de eisen in het Bouwbesluit 2003). Ook het openen van deuren kan voor minder 
validen een probleem zijn, met name het openen van klemmende of zware deuren en nooddeuren met een 

vergrendeling kost veel kracht. Daarbij zijn deurklinken en deurvergrendelingen vaak moeilijk te bereiken voor 

mensen in een rolstoel. Deze zitten vaak hoog, waardoor het overbrengen van druk- of trekkracht voor mensen in 

een rolstoel lastiger wordt. Het openen van deuren kost minder validen dus meer tijd [8) , echter in gebouwen 

met een hoge populatiedichtheid zal de deur dan geopend worden door een andere (valide) persoon. 

Beperkingen die geen invloed hebben op de verplaatsingssnelheid zijn geestelijke beperkingen en doof

/slechthorendheid. Personen met deze beperkingen kunnen met dezelfde snelheid vluchten als valide mensen, 
echter zijn er voor deze mensen andere nadelen bij een evacuatie. De alarmering van mensen gebeurt vaak door 

middel van geluidsignalen, dit kan een nadeel zijn voor doven of slechthorenden. Echter in gebouwen met een 

hoge populatiedichtheid kunnen ze aan de ander gebouwgebruikers zien dat er iets gaande is. Alleen als doven 

of slechthorenden zich ergens bevinden waar verder niemand is (zoals op het toilet), kunnen ze de alarmering 

niet waarnemen. De laatste groep gehandicapten zijn de mensen met een verstandelijke beperking, deze 
mensen zijn vergelijkbaar met kinderen. Volgens [24] worden deze mensen zich vaak snel bewust van gevaar, 

ondanks hun beperkingen. Zij kunnen eenvoudige en precieze aanwijzingen opvolgen en andere mensen 
bijhouden. Voor deze groep mensen is het dus van extra groot belang dat de aanwijzingen eenvoudig en 

duidelijk zijn. 

De vraag is of het van belang is dat minder validen met een beperkte loopsnelheid mee worden genomen in de 

evacuatiemodellen. In het onderzochte type gebouw zijn vaak speciale invaliden plaatsen (met name voor 
rolstoelgebruikers). Deze zijn vaak zo gepositioneerd dat de minder validen zo min mogelijk obstakels op hun 

pad krijgen (bijvoorbeeld op de begane grond en niet op de tribune). In een simulatie is het dus niet wenselijk dat 

deze minder validen verspreid zitten tussen de rest van de bezoekers (op een tribune). In geval dat minder 

validen via een trap moeten dan kan dit voor vertraging zorgen, met name als de persoonsdichtheid hoog is. 

Echter valt dan te betwijfelen of de gehinderde loopsnelheid op de trap door de drukte veel hoger ligt dan die van 
de minder valide persoon (met eventueel begeleiding). Bij een lage persoonsdichtheid kan men de invalide 

persoon inhalen, het is dan wel mogelijk dat er eerder een opstopping rond die persoon ontstaat doordat de 

doorgang smaller wordt. Vooral als een minder valide persoon bij de voorste groep evacues zit dan kan deze 
ervoor zorgen dat een vertraging eerder ontstaat, de eerste evacues kunnen dan ook niet meer vrij doorlopen. 

Echter zijn deze mensen vaak niet als snelste bij een verdiepingstrap. In het kader van gelijkwaardigheid is het 
dus niet noodzakelijk dat het relatief kleine percentage minder validen mee wordt genomen in de simulatie, 

omdat de invloed verwaarloosbaar klein is en dit in het Bouwbesluit 2003 ook niet wordt gedaan. Het is wel 

zinvol als de simulatiemodellen de mogelijkheid bieden om minder validen mee te nemen, zodat scenario's 

nagebootst kunnen worden waarbij relatief veel invaliden aanwezig zijn. Deze personen moeten in de simulatie 

een lagere loopsnelheid krijgen en eventueel meer ruimte in beslag nemen. Hierbij moet ook rekening gehouden 
worden met de positionering van de minder validen. 
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2.3.5 Sociale invloeden 
Gedrag van mensen wordt vaak beïnvloed doordat men naar anderen kijkt. Uit [23] en [54] blijkt dat dit gedrag in 
zowel een evacuatiesituatie als in een normale situatie voor komt. Met name in gebouwen waar de 
persoonsdichtheid hoog is, wordt veel naar elkaars gedrag gekeken. Dit kan ten eerste worden gedaan om meer 
informatie over de calamiteit te verkrijgen en ten tweede om het doorbreken van normen te voorkomen. Veel 
mensen reageren hetzelfde op de situatie als anderen, zodat ze zich niet voorschut zetten met een (in 
andermans ogen) vreemde reactie. Veel mensen vinden het namelijk belangrijk hoe andere mensen over hen 
denken. Men kan zich bijvoorbeeld voorschut voelen staan als men reageert op een brandalarm, terwijl er geen 
brand is. Nilsson en Johansson [35] noemen deze twee redenen voor het kijken naar anderen respectievelijk 
'informational social influence' en 'normative social influence'. Naar aanleiding van hun onderzoek naar 
groepsgedrag tijdens de pre-movement tijd in een bioscoop, wordt geconcludeerd dat beide type sociale 
invloeden belangrijk worden als de informatie over de calamiteit beperkt is. Verder kijken mensen bij het 
vertrekken meer naar hun buren (zowel naast als voor hen) dan mensen die verder weg zitten. Hierdoor ontstaat 
er een wave-patroon van mensen die één voor één opstaan, omdat men pas opstaat zodra één van hun buren is 
opgestaan. Daarnaast laten mensen zich eerder beïnvloeden door mensen waar ze een sociale band mee 

hebben (familie, vrienden, collega's, etc.), dan door onbekenden. Men vertrouwd meer op bekenden. Uit [50] en 
[67] blijkt dat mensen die bij elkaar horen elkaar opzoeken in een noodsituatie en pas beginnen met vluchten 
zodra alle mensen uit die groep er klaar voor zijn. De hele groep verplaatst zich dan gezamenlijk met de snelheid 
van de langzaamste persoon in de groep. En als één persoon uit de groep kwijt is (bijvoorbeeld een kind), dan 
proberen ze in de meeste gevallen deze eerst te vinden voordat ze beginnen met vluchten. Sociale invloeden 

hebben dus invloed op de pre-movement tijd (zie subparagraaf 2.2.1 ). Dit is ook terug te zien bij de Bradford 
City-brand [89] , hier gingen steeds meer mensen staan kijken en juichen. Doordat men naar elkaar keek en 
niemand snel reageerde, werd het gevaar onderschat. Mensen denken in zo'n situatie: 'Niemand anders vlucht, 
dus dan zal ik ook wel niet hoeven te vluchten'. 

Naast de pre-movement tijd kan ook de routekeuze en de mate van vluchtdrang (stress) bepaald worden door 
sociale invloeden. Uit [67] blijkt dat er drie aspecten zijn die ervoor zorgen dat groepsvorming met groepsgedrag 

ontstaat: 

1. 

2. 

3. 

Meelopen met de menigte. Hierbij nemen één of enkele personen het initiatief voor het moment en de 
richting van vertrek, waarop de rest volgt. De rest laat de besluitvorming aan de voorste personen over. 
Gevoel van samen zijn. Mensen voelen zich veiliger als ze in een groep zijn, vandaar dat ze andere 
mensen opzoeken. Dit is voornamelijk het geval met bekenden. 
Terug gaan om mensen bij de groep te voegen. Mensen gaan op onderzoek uit om andere mensen te 
helpen of informeren, het gaat dan meestal om bekenden. 

Het eerste en derde aspect zorgen ervoor dat de routekeuze aangepast wordt op het groepsgedrag. Zodra 
mensen met de menigte meelopen wordt de route bepaald door de personen die het initiatief hebben getoond. 
En als men eerst op zoek gaat naar bekenden om hun groep compleet te maken voordat men gaat vluchten, dan 

zorgt het zoekpatroon voor de vluchtroute. De te nemen uitgang wordt dan gekozen aan de hand van 
overwegingen (zie subparagraaf 2.3.3) op het punt waar de zoekactie wordt gestaakt. De tijd dat het duurt om de 
route tot dat punt af te leggen, behoort daarom bij de pre-movement tijd. Naast het opzoek gaan naar personen, 
kan men ook terug gaan om persoonlijke eigendommen veilig te stellen. In het onderzochte gebouwtype hebben 
mensen maar een beperkt aantal eigendommen (jas of tas) bij zich, die ze tevens vaak bij zich dragen. Hierdoor 
zal men in deze gebouwen maar zelden hun route aanpassen voor hun eigendommen (dit gebeurt eerder in 
woon- en kantoorgebouwen). 
Het tweede aspect zorgt ervoor dat de stress bij mensen afneemt, omdat men zich veiliger voelt in samenzijn met 
hun bekenden (of anderen). Echter kan het samenzijn in een grote groep er ook voor zorgen dat de vluchtdrang 
in de groep hoger wordt, zodra er stress ontstaat bij één of enkele groepsleden. De vluchtdrang kan dan 
aanstekelijk werken op de rest van de groep (zie subparagraaf 2.3.2). 

Groepsgedrag vindt altijd plaats bij een evacuatie, hierbij kijken mensen voomarnelijk naar bekenden. Dit gedrag 

moet ook mee worden genomen in de simulaties, omdat het invloed heeft op de routekeuze, de pre-movement 
tijd en op de spreiding van het aantal personen dat tegelijkertijd een bottlenecks wil passeren. Door meer 

spreiding versneld de doorstroming van een bottleneck, doordat boogvorming minder snel ontstaat. 
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2.4 Huidige evacuatiemodellen 
In deze paragraaf worden de huidige type evacuatiemodellen toegelicht. De huidige evacuatiemodellen kunnen 
worden onderscheiden in handrekenmodellen en simulatiemodellen, zoals weergegeven in Figuur 11 . Bij het 
bepalen van de evacuatietijd voor niet complexe ruimtes of voor een eerste indicatie van de evacuatietijd van een 

complex gebouw, wordt vaak een handrekenmodel toegepast. Voor het voorspellen van de evacuatietijd en het 
in beeld brengen van opstoppingen in een complex gebouw, met complexe mensenstromen, veel route 
mogelijkheden en veel bottlenecks, wordt vaak een simulatiemodel gebruikt. Simulaties geven met name een 
goed gemiddelde over meerdere bottlenecks. Bij eenvoudige ruimtes met één bottleneck is de handberekening 
net zo goed, omdat de simulatie rond de bottleneck sterk afhankelijk is van de invoergegevens. De gebruiker 
probeert dan met de juiste invoer te zorgen dat de doorstroming van een bottleneck op die van de 
handberekening lijkt, omdat de daarin toegepaste doorstroomcapaciteit door onderzoek bepaald is. 

Echter wordt bij een eenvoudig gebouw toch steeds vaker een simulatiemodel toegepast, voor een duidelijkere 
presentatie van de ontruimingsvoorspelling. Met simulaties is het namelijk mogelijk om de 
ontruimingsvoorspelling te visualiseren. 

Handrekenmodel 

Movement model 
- populatie één geheel 
- gebouwkenmerken 

Partlal behavior model 
-indMduen 
- (beperkte) interactie 
- gedragseigenschappen 

Behavior model 
-indMduen 
- interactie 
- beslissingsgedrag 

Figuur 11 Schematische weergave van de onderverdeling van typen evacuatiemodellen 

2.4.1 Huidige evacuatie-handrekenmodellen 

Er zijn verschillende evacuatie-handrekenmodellen ontwikkeld en beschreven in verschillende publicaties, zoals 
bijlage G van het brandbeveiligingsconcept [76] , brandveiligheid ontwerpen en toetsen deel E [80] , NEN 6089 
[78] , brandbeveiliging voetbalstadions [77] , bijlage brandveiligheid [68] , regelgeving Bouwbesluit [79] en de 
Greenguide [81] . Elk van deze handrekenmodellen is gebaseerd op doorstroomcapaciteiten en loopsnelheden, 
veelal op basis van onderzoeken van Peschl [39] en Fruin [11] . Sommige handrekenmodellen nemen ook de 
opvangcapaciteit van de ruimtes mee bij de berekening [78] [72] In al deze modellen wordt hetzelfde 

rekenprincipe toegepast, deze wordt beschreven in Bijlage 2.1. Verschillen in de uitkomsten tussen de 
handrekenmodellen ontstaan door verschil in aannames voor doorstroomcapaciteiten, loopsnelheden, 
afstandsbepalingen en de persoonsverdeling over de uitgangen. De aannames die gedaan zijn in de 
bovengenoemde handrekenmodellen staan vermeld in Bijlage 1 . Omdat de onderlinge verschillen klein zijn, 
wordt het rekenprincipe maar één keer beoordeeld in dit onderzoek (zie paragraaf 2.5). 

2.4.2 Huidige evacuatie-simulatiemodellen 

Naast de handrekenmodellen zijn er vele evacuatie-simulatiemodellen ontwikkeld. Het uiteindelijk doel van 
evacuatieprogramma ontwerpers is om een simulatieprogramma op de markt te brengen die al het gedrag van 
de evacués zelf bepaald, zodat alleen de posities van de personen hoeven te worden ingevoerd. De 
hedendaagse evacuatiesimulatieprogramma's kunnen dat nog niet, deze programma's hebben verschillende 
gedrag- en keuzeopties. Doordat ieder simulatieprogramma een eigen opzet heeft met verschil in gedrag- en 
keuzeopties en verschil in gebruiksmethodes, ontstaan er verschillen tussen de uitkomsten van de modellen. Het 
is dus zaak dat het gebruiken van deze simulatieprogramma's gedaan wordt door kundige mensen, die verstand 
hebben van evacuaties en de programma's. De huidige modellen zijn in drie type simulatiemodellen te 
onderscheiden, aan de hand van de gedrag- en keuzeopties in de simulatiepakketten (zie Figuur 11 ). Het gaat 
hier om movement models, partial behavier models en behavier models. Movement models modelleren de 
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beweging van de populatie als geheel, hierbij wordt alleen rekening gehouden met gebouwkenmerken. In partial 
behavier models wordt de beweging per individu en in beperkte mate interactie tussen individuen gemodelleerd, 
hierbij worden aan de individuen gedrageigenschappen toegekend. In behavier models wordt tevens nagestreefd 
het menselijke gedrag precies te modelleren, door aan de individuen beslissingsgedrag toe te kennen. Door 
Kuligowski [33] zijn 28 evacuatie-simulatiemodellen onderverdeeld in de drie types simulatiemodellen: 

Movement models: FPETool, Evacnet4, Takahashi's Fluid Model, PathFinder, TIMTEX, WAYOUT, 
Magnatie Model, EESCAPE, EgressPro, ENTROPY Model, en STEP's. 
Partial Behavioral models: PEDROUTEJPAXPORT, EXIT89, Simulex, GridFiow, en ALLSAFE 
Behavioral models: CRISP, ASERI, BFIRES-2, BuildingExodus, EGRESS, EXITT, VEgAS, E-SCAPE, 
BGRAF, EvacSim, Legion, en Myriad. 

Van ieder type evacuatie-simulatiemodel is één model gekozen waarvan de prestaties beoordeeld worden in dit 
onderzoek, dit zijn Evacnet4 [27], Simulex [59] [61] [85] en BuildingExodus [13] . 

2.5 Het handrekenmodel 
Het handrekenmodel is de verzamelnaam voor alle handrekenmodellen met hetzelfde rekenprincipe dat in 
Bijlage 2.1 wordt beschreven. Het handrekenmodel is een eenvoudig hulpmiddel voor het bepalen van 
evacuatietijden aan de hand van doorstroomcapaciteiten en loopsnelheden. In dit onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van een Microsoft Excel bestand van DGMR, waarin het handrekenprincipe is geïmplementeerd. Dit 
model is o.a. gebaseerd op bijlage G van het brandbeveiligingsconcept [76] , echter zijn de waardes voor de 
basisgegevens (doorstroomcapaciteiten en loopsnelheden) aanpasbaar. Bij de berekeningen van de 
ontruimingstijden van de proefruimtes (zie paragraaf 3.1) zijn als basisgegevens voor de doorstroomcapaciteiten 
de waardes uit het Bouwbesluit 2003 [71] genomen en voor de loopsnelheden de waardes uit bijlage G van het 

brandbeveiligingsconcept [76] . Voor deze waardes is gekozen omdat deze waardes veelal gebruikt worden in 
adviespraktijk (DGMR). In Bijlage 9 zijn de handberekeningen van de drie proefruimtes met het Microsoft Excel 
bestand weergegeven. 

· Het handrekenmodel bepaald alleen de verplaatsingstijd. Voor de pre-movement tijd en eventueel de 

ontdekkingstijd wordt naderhand een bepaalde tijd bij de ontruimingstijd opgeteld. De ontruimingstijd wordt 
bepaald aan de hand van enkele belangrijke gebouwkenmerken, hierbij worden de invloeden van 
persoonskenmerken, evacuatie strategieën/procedures en atmosferische omgevingscondities buiten 
beschouwing gelaten. Het model gaat niet uit van individuen, maar van groepen personen die gezamenlijk een 
obstakel passeren. Om het aantal personen per obstakel te bepalen, moet de gebruiker van het handrekenmodel 

zelf bepalen welke routes alle personen in het model nemen, dit gebeurt niet door het model zelf. Bij deze 
voorspelling is het noodzakelijk dat de gebruiker verstand heeft van routekeuzes in evacuatiesituaties. Voor de 
populatie zijn dus alleen aantallen personen van belang en niet het verschil in karakteristieken van de personen. 
Het enige gedrag dat in de handrekenmodellen is meegenomen, is het gemiddelde gedrag van mensen bij het 
passeren van obstakels en het verplaatsen over verschillende terreintypes. Het gemiddelde gedrag hiervoor is 
het gedrag dat de onderzochte personen vertoonden tijdens onderzoeken van o.a. Peschl [39] en Fruin [11] , 
hieruit zijn de in het handrekenmodel aanbevolen loopsnelheden en doorstroomcapaciteiten bepaald. Het 
werkingsprincipe van het handrekenmodel wordt toegelicht in Bijlage 2. Tevens wordt daar ingegaan op de 
gebruiksvriendelijkheid van het model en wordt aangegeven welk type validatie heeft plaats gevonden na 
ontwikkeling van het model. 

2.6 Evacnet4 
Evacnet4 is een movement simulatiemodel die ontwikkeld is door de univarsity of Florida. Dit type model is een 
geprogrammeerde versie van een handrekenmodel met opvangcapaciteit zoals het vluchtmodel [72] of NPR 
6080 [78] . Personen worden hierin als groep gesimuleerd en niet als individuen, hierbij wordt geen gedrag aan 
(groepen) personen toegevoegd en er wordt geen rekening gehouden met atmosferische omgevingscondities. 
Het model is relatief oud (1995) en draait in DOS prompt. De output van het model geeft geen visualisatie van de 
ontruiming, maar een tekstbestand met de optimale ontruimingsmethode (met tijden, bottlenecks, aantallen 
personen, etc.). De aanbevolen waardes voor de doorstroomcapaciteiten, opvangcapaciteiten en loopsnelheden 
in Evacnet4 zijn bepaald aan de hand van onderzoeken van Fruin [11] . Bij de berekeningen van de 
ontruimingstijden van de proefruimtes (zie paragraaf 3.1) worden de doorstroomcapaciteiten en 
opvangcapaciteiten bepaald aan de hand van gegevens uit het Bouwbesluit 2003 [71] en de loopsnelheden aan 
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de hand van gegevens uit bijlage G van het brandbeveiligingsconcept [76] , net zoals de basisgegevens van het 
handrekenmodeL In Bijlage 3 wordt het werkingsprincipe, de gebruiksvriendelijkheid en de validatie van 
Evacnet4 verder toegelicht. 

Evacnet4 neemt niet alle evacuatieaspecten mee in zijn simulatie. Met Evacnet4 kan net als bij het 
handrekenmodel alleen de verplaatsingstijd worden bepaald. De pre-movement tijd en eventueel de 
ontdekkingstijd moeten achteraf bij de verplaatsingstijd opgeteld worden om de totale evacuatietijd te krijgen. 
Evacnet4 is een flow-based model, dit betekent dat de evacuatietijd alleen wordt bepaald aan de hand van 

gebouwkenmerken. Invloeden van persoonskenmerken, evacuatie strategieën/procedures en atmosferische 
omgevingscondities worden niet meegenomen. Net als in het handrekenmodel worden personen in Evacnet4 in 
groepsverband gezien en niet als individuen. Ook in dit model zijn dus alleen aantallen personen van belang en 
niet de individuele karakteristieken van de personen, waardoor individueel gedrag ontstaat. Echter is Evacnet4 
de programmering van een handrekenmodel met opvangcapaciteit, dus wordt er bij Evacnet4 rekening gehouden 
met de opvangcapaciteiten van ruimtes. De routekeuze van alle personen hoeft niet van te voren door de 
gebruiker zelf vastgesteld te worden. Het model bepaalt voor ieder mogelijk beginpunt de optimale (snelste) 
route. Het is ook mogelijk en vaak wenselijk dat de route bepaald wordt door de gebruiker (zie Bijlage 3.1 ), omdat 
de snelste route niet altijd de gebruikte route is tijdens een evacuatie (zie subparagraaf 2.3.3). Verder is het 
mogelijk om naast vlakke vloeren en trappen ook liften mee te nemen in een simulatie met Evacnet4. 

Verder bestaat het toepassingsgebied van het model volgens de handleiding van Evacnet4 [27] uit bijna elke 
denkbare gebouwstructuur dat in het Evacnet4 netwerk om te zetten is, zoals kantoorgebouwen, hotels, 
wolkenkrabbers, auditoria, stadions, detailhandel bedrijven, restaurants en scholen. Stadions vallen dus ook in 
het toepassingsgebied, echter is het niet mogelijk om stoelenrijen, tribuneopgangen, etc. mee te nemen in de 
simulatie. De stoelenrijen en tribuneopgangen zouden dan allemaal als aparte nodes moeten worden ingevoerd 
in Evacnet4, dit is onbegonnen werk als het gebouw grote tribunes heeft (bijvoorbeeld in de Wieleratletiekhal in 
het Omnisport). De reden om binnen dit onderzoek gebouwen met zittribunes mee te nemen, is dat zittribunes 
voor extra bottlenecks zorgen. In Evacnet4 zijn juist deze bottlenecks niet mee te nemen. Het is overigens wel 

mogelijk dat met de stadions in de handleiding van Evacnet4 stadions met statribunes bedoeld worden, omdat 
het model ontwikkeld is in 1995 toen (voetbal)stadions nog statribunes mochten hebben. Statribunes hebben 
minder obstakels dan zittribunes, door het ontbreken van stoelenrijen. 

2.7 Simulex 
Om tijdens een evacuatie allemaal op tijd veilig buiten te komen, zijn gebouwbezoekers en personeel afhankelijk 
van elkaar. Door onderling contact en contact met de omgeving kan per persoon een route bepaald worden om 
het gebouw te verlaten, gelijktijdig met alle andere gebouwgebruikers (zie subparagraaf 2.3.3). Hierbij heeft 
iedere persoon een eigen doel, beperkte route kennis, beperkte rationaliteit en beperkte vermogens. Daarbij 
maakt ieder persoon zijn eigen beslissingen, dit gebeurt real-time. Om het gedrag van de personen in een 
evacuatiesimulatieprogramma zoals Simulex zoveel mogelijk op die van echte mensen te laten lijken, bevat het 
simulatieprogramma een agentsysteem. 
ledere persoon in Simulex bestaat uit een aparte agent. Deze agent krijgt eigenschappen mee van de gebruiker 
van het programma, zoals loopsnelheid en pre-movement tijd. Aan de hand van deze interne factoren en door (in 
beperkte mate) interactie met externe factoren zoals zijn omgeving en andere agents, maakt de agent zijn eigen 
beslissingen. Simulex valt dus onder de categorie partial-behaviour modellen, omdat het gebaseerd is op 
beweging van het ene naar het andere punt met behulp van gedragskenmerken. De basis van Simulex is in 1995 
ontwikkeld aan de Univarsity of Edinburgh als PhD project. Het ontwikkelingsproces is in 1997 voortgezet bij lES 
ltd door de auteur van de originele PhD. In Bijlage 4 wordt het agentsysteem van Simulex toegelicht. Vervolgens 
wordt in die bijlage bepaald hoe gebruiksvriendelijk het model is en wordt beschreven op welke wijze Simulex 
gevalideerd is na de ontwikkeling van het programma. 

Simulex kan de totale evacuatietijd bepalen. Hierbij moet de ontdekkingstijd bij de pre-movement tijd opgeteld 

worden en als één vaste waarde per persoon toegevoegd worden aan de simulatie. In Simulex valt de 
ontdekkingstijd dus onder de pre-movement tijd. Hierbij kunnen alle personen dezelfde pre-movement tijd 
hebben of allemaal een verschillende tijd die tussen een bepaalde tijdrange vallen. De ontdekkingstijd en pre-
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movement tijd worden dus ingevoerd en niet berekend door Simulex, de verplaatsingstijd daarentegen wordt wel 
berekend. Dit gebeurt aan de hand van gebouwkenmerken en gedragskenmerken, hierbij worden atmosferische 
omgevingscondities en evacuatie strategieênlprocedures buiten beschouwing gelaten. Simulex modelleert dus 

geen complexe psychologische aspecten die ontstaan door een calamiteit en invloed hebben op de individuele 
besluitvorming, zoals gedrag tijdens de pre-movement tijd; mondelinge communicatie tussen evacués onderling 
en met getraind personeel; de bekendheid met de vluchtroutes; en het effect van vluchtdrang of stress (zie 
paragraaf 2.2.1 en 2.3). De personen bewegen van het ene naar het andere punt met behulp van de 
gebouwkenmerken en gedragskenmerken. De route bepaling wordt door Simulex zeH gedaan aan de hand van 
het kortste-route algoritme (via een distance map). Hierbij kan de gebruiker van Simulex bepalen van welke 
uitgangen de agents gebruik kunnen maken (a.d.h.v. de toegewezen distance map). 

2.8 BuildingExodus 
BuildingExodus is ontwikkeld door de univarsity of Greenwich in 2004. Net als Simulex bestaat ook 
BuildingExodus uit een agentsysteem. De agent in dit evacuatiemodel handelt naar zijn persoonseigenschappen 
en naar zijn omgeving (gebouwkenmerken en andere agents). De verplaatsing vindt plaats via een grid van 
nodes (zie Bijlage 5.1 ). Verder vindt er reai-time besluitvorming plaats door iedere agent, daardoor behoort 
BuildingExodus tot het type behavier models. De routekeuze van de agents gebeurt aan de hand van de door de 
gebruiker gekozen gedragsoptie(s). In het model zijn veel aspecten meegenomen die invloed kunnen hebben op 
de evacuatie. Hierdoor zijn de keuzemogelijkheden voor de gebruiker erg groot. In Bijlage 5 zijn de keuzeopties 
toegelicht in de uitwerking van het agentsysteem van BuildingExodus. In deze bijlage is tevens nader gekeken 
naar de gebruiksvriendelijkheid van het model en is in kaart gebracht in welke mate BuildingExodus gevalideerd 

is na de ontwikkeling ervan. 

Met BuildingExodus kan de totale evacuatietijd bepaald worden. Echter wordt de pre-movement tijd als één vaste 
waarde per persoon meegenomen. Bij de invoer van de pre-movement tijd kan de ontdekkingstijd opgeteld 
worden, er is geen aparte parameter voor de ontdekkingstijd. Alle personen kunnen dezelfde basis pre
movement tijd toegekend krijgen of allemaal een verschillende die tussen een bepaalde tijdrange vallen. De 

waardes voor de bepaling van de pre-movement tijden moeten door de gebruiker ingevoerd worden. De 
verplaatsingstijd wordt in eerste instantie bepaald aan de hand van gebouwkenmerken en persoonskenmerken 
(inclusief gedrag). Het is in BuildingExodus ook mogelijk om gebruik te maken van sociaal-psychologische 
aspecten, die ontstaan door een calamiteit en invloed hebben op de besluitvorming van de agents. Enkele van 
deze aspecten zijn bekendheid met uitgangen, communicatie tussen personen, beweeglijkheid, geduld, taken 
tijdens de pre-movement tijd en vluchtdrang. Door de vele gedragsopties kan de route bepaling door de agents 
gedaan worden aan de hand van meerdere navigatiemethoden. Personen houden niet vast aan de kortste route 
als de juiste gedragsaspecten mee worden genomen, hierdoor wijken de agents sneller uit. Van welke 
navigatiemethodes de agents gebruik kunnen maken in een simulatie wordt bepaald door de gebruiker. 
Daarnaast is e~ de mogelijkheid om een koppeling te maken met een rookverspreidingsmodel, zodat de 
omstandigheden als gevolg van brand ook invloed kunnen uitoefenen op de voorbeweging van personen en de 
pre-movement tijd. 
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3 Proefontruimingen, vergelijkingen en analyse van de resultaten 
In dit hoofdstuk wordt het praktische gedeelte van het onderzoek behandeld. Als eerste worden de uitvoering en 

resultaten van de proefontruimingen die gedaan zijn ten behoeve van dit onderzoek beschreven. Vervolgens 

wordt een vergelijking en analyse gegeven van de agentsystemen van de toegepaste evacuatiemodellen. Er 
wordt tevens geanalyseerd hoe realistisch het passeren van verschillende soorten bottlenecks wordt gesimuleerd 

met de evacuatiemodellen Daarna worden de evacuatietijden die volgen uit de toegepaste evacuatiemodellen in 
kaart gebracht en geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar de nabootsing van de proefontruimingen en de 
nabootsing van een werkelijke evacuatie. 

3.1 Proefontruimingen 
Voor de beoordeling van de prestaties van de evacuatiemodellen zijn proefontruimingen gedaan. De resultaten 
van de proefontruimingen zijn gebruikt als vergelijkingmateriaal voor de resultaten van de evacuatiemodellen. 
Hierbij moet na worden gegaan of het gedrag dat in beeld wordt gebracht: 

de ontruiming beïnvloedt; 

meegenomen wordt door de evacuatiemodellen ; 

en/of afwijkt van het gedrag dat ontstaat bij een werkelijke evacuatie. 

Deze paragraaf geeft de beschrijvingen en de resultaten van de proefontruimingen. In subparagraaf 3.1 .1 worden 
de situaties beschreven waarin de proefontruimingen zijn uitgevoerd. Daarna worden in subparagraaf 3.1.2 de 
resulterende ontruimingstijden uit de proefontruimingen in kaart gebracht. Tot slot wordt in subparagraaf 3.1.3 
inzichtelijk gemaakt waar de proefontruimingen afwijken van een echte evacuatie. 

3.1.1 Situatieomschrijving proefontruimingen 

De proefontruimingen bestaan uit het maken van video-opnames van de normale ontruiming (de leegloop) van 

grote, hoge ruimtes met zittribunes en een hoge persoonsdichtheid. Het gaat daarbij om de leegloop na afloop 
van een voordracht, bijvoorbeeld een voorstelling, college of sportwedstrijd. Het gaat niet om een echte 
evacuatie of proefevacuatie, er is dus geen sprake van een brand of een brandalarmering. De proefontruimingen 
zijn uitgevoerd in drie proefruimtes: de collegezaal W-hoog van de TUle, de Wieleratletiekhal van het Omnisport 
te Apeldoorn en de Rabozaal van het Parkstad Limburg Theater te Heerlen. Deze proefruimtes behoren alle drie 
tot het onderzochte type ruimte. Echter bestaan ze wel uit een verschillend aantal zitplaatsen en verschillende 
type bottlenecks. Verder is er onderscheidt gemaakt in tribunezalen (collegezaal W-hoog en Rabozaal) en 
ruimtes met tribunevakken (Wieleratletiekhal). Beide ruimtes bevatten tribunes. De tribunes zijn allemaal 
opgebouwd uit stoelenrijen, stoelengan.gen en (tribune)opgangen. Bij een tribunezaal bestaat de ruimte voor het 
grootste deel uit één tribune en bestaan de doorgangen naar andere ruimtes uit deuren (interne exits). Als de 
tribune in een zaal op te delen is in meerdere delen en er in het midden een sportveld of sportbaan ligt, dan is er 
sprake van tribunevakken. Tribunevakken hebben meestal een vrije doorgang (zonder deur) naar een 
omloop/gang of trap. In Figuur 12 zijn de tribunedelen weergegeven in een tribunezaal en een ruimte met 
tribunevakken. 

Tribune 

Omloop 

(.,.,..i je) 

ibu lP 

or gan 

lïb rt uneva 

.. 
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Sportveld/sportbaan 

k 

Figuur 12 Benaming voor de verschillende tribunedelen; links: tribunezaal, rechts: ruimte met 
tribunevakken 
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In de proefruimtes zijn camera's zo geplaatst dat punten die voor de ontruiming cruciaal zijn in beeld worden 

gebracht, hierbij is ervoor gezorgd dat de meetopstelling geen bottleneck vormt. Met de camera's is de 

doorstroming van de mensen rond een cruciaal punt in kaart gebracht tijdens de leegloop van het gebouw. 

Cruciale punten zijn bottlenecks op de vluchtweg die ervoor zorgen dat de ontruiming wordt vertraagd. Dit zijn 

punten waar opstoppingen kunnen ontstaan, zoals de tribune, deuropeningen, trappen, obstakels op de route, 

gangen, etc. In Bijlage 11 is per proefruimte het proefontruiming-plan gegeven. Dit plan bevat een beschrijving 

van de meetopstelling (camera posities), de persoonsverdeling en gebruikte routes tijdens de proefontruiming. 

Om aan te kunnen geven op welke punten de proefontruiming overeenkomt of afwijkt van een werkelijke 

evacuatie, wordt de situatie tijdens de proefontruiming in kaart gebracht. In Tabel 6 is een situatieschets gegeven 

van de proefontruimingen, hierin zijn de belangrijkste situatieaspecten die invloed kunnen hebben op de 

ontruiming weergegeven per proefruimte. In Figuur 13 zijn de proefruimtes afgebeeld voor een beeldvorming van 

de proefontruimingen. 

Tabel 6 Situatieschets van de proefontruimin en 
Situatieaspect Collegezaal W- Wieleratletiekhal Rabozaal Parkstad 

hoog TUle Om nisport Limbui'Q_ Theater 
Aantal proefontruiminQen 3 1 2 
Data 11-05-2009 20-06-2009 28 en 29-07-2009 
Type voordracht (waarna de proefontruiming College World league Musical: Joseph and the 
plaatsvindt) herenvolleybal amazing technicolor 

Ned- Chi dreamcoat 
Aantal aanwezige personen 160/1 04/65' 2015 694/640' 
BezettinQ 72/47/29%' 55% 65/60%' 
Populatiesamenstelling 85:15:0:0 39:29:20:12 19:57:5:19 
{man :vrouw:kind :ouderen) 
Aantal meetpunten {tribune/zaal) 6 {6) 7 {4) 6J:U 
Tribune in kaart gebracht Ja Ja Ja 
Losse bottlenecks in kaart Qebracht Nee Ja Ja 
Meetbereik Zaal Gebouw'' Gebouw'' 
Tribune/zaal leegstroomroute zelfde als bij Ja Ja ja 
echte evacuatie 
Gebruik nooddeuren en noodtrappen N.v.t. Deels"' Nee 
Gebouw leegstroomroute zelfde als bij echte N.v.t. Nee'• Nee'• 
evacuatie 
Vertrekmoment duidelijk Ja Nee• Ja 
TeQeliik vertrekken Ja/ja/nee1 Nee Ja 
Vertrekken op teken Ja Nee Nee 
VerlichtinQ aan/uit Aan Aan Aan 
AanweziQheid Brand/rook Nee Nee Nee 
Alarmering Nee•' Nee Nee 
Terugvluchten naar ingang bijgehouden Nee/ja/ja' Nee Nee 
Interne exit deur aanwezig in zaal/vak Ja Nee Ja 
AankondiQinQposters opQehanQen Ja Nee Nee 
Vooraf voorspellinQ Qedaan door DGMR Nee Ja Ja 
Passeren voor bezette stoelenrij moQelijk Nee Moeizaam Moeizaam 
AanweziQheid minder validen Nee Ja {1%) Ja {1%) 
Sturing door getraind personeel Nee Nee Nee•" 
Openen deuren Gebruiker•"' Al geopend/ personeel 

gebruiker 
I metmg 1 /metmg2/metlng3 
" van zitplaats tot buiten het gebouw. Het gebouw bevat twee grote zalen, er is alleen gekeken naar de gebruikte zaal 
111 tijdens de proefontruiming worden twee nooddeuren door een gedeelte van de bezoekers gebruikt na opening door een 
bezoeker 
lv route wijkt af door o.a. geen permissie voor noodroute gebruik, standjes, restauranVbar, handtekening vragen, jas halen, etc. 
v het einde van de wedstrijd is niet een duidelijk vertrekmoment voor alle bezoekers, mensen blijven hangen {praten, klappen, 
~te.) 
., er is tevens geen collegezoemer, die aangeeft wanneer het college-uur is afgelopen 
vil mensen worden niet direct gestuurd, maar de zaaldeuren worden wel open gezet door personeel na afloop van de voorstelling 
{!lnigszins sturing) 
vu• Eén van de twee deuren in iedere exit {dubbele deur) had een handmatige deurvergrendeling en moest door de gebruiker 
worden geopend 
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Figuur 13 van (net voor 
TUle, midden: Wieleratletiekhal in het Omnisport, rechts: Rabozaal in het Parkstad Limburg Theater 

3.1.2 Resultaten proefontruimingen 

In dit onderzoek vormen de pre-movement tijd en de verplaatsingstijd uit de proefontruimingen samen de 
ontruimingstijd in plaats van de evacuatietijd (zie paragraaf 2.2), omdat er gebruik wordt gemaakt van 
proefontruimingen en niet van (proef)evacuaties. Met behulp van de video-opnames van de proefontruimingen 
zijn de pre-movement tijden en ontruimingstijden tot buiten de tribunezaal of het tribunevak bepaald. De 
ontruimingstijden tot een veilige plaats (buiten het gebouw) kunnen niet worden bepaald aan de hand van de 
proefontruimingen. In de collegezaal zijn alleen opnames gemaakt van de collegezaal en niet van daar buiten. En 
bij de proefontruimingen in het Omnisport en het Parkstad Limburg Theater worden de mensen opgehouden of 
nemen een andere route zodra ze de tribunezaal of het tribunevak hebben verlaten. In Tabel 7 zijn de pre
movement tijden en de ontruimingstijden van de totale tribunezaal of tribune weergegeven. Deze tijden volgen uit 
de proefontruimingen in respectievelijk de collegezaal W-hoog, de Wieleratletiekhal en de Rabozaal. In Bijlage 12 
zijn deze gegevens per tribunevak of interne exit weergeven voor de drie ruimtes, hierbij is tevens het aantal 
personen vermeld. 

Tabel 7 Pre-movement tijden en ontruimingstijden van de totale tribune of zaal die volgen uit de 
proefontruimingen in de collegezaal W-hoog, de Wieleratletiekhal en de Rabozaal 

Pre-movement tijd (s) Ontruiminostiid totale tribune(zaal) (s) 
Collegezaal (na college 1) 0-35 94 
Collegezaal (na college 2) 0-35 52 
Collegezaal (na college 3) 19-98 114 
Wieleratletiekhal (bovenste tribune) 0-145 254 
Wieleratletiekhal (onderste tribune) 0-145 229 
Rabozaal (na voorstellino 1) 0-30 121 
Rabozaal (na voorstelling 2) 0-45 124 

Bij de proefontruiming in de collegezaal na het tweede en derde college is nagegaan door welke deur de mensen 
de zaal verlaten ten opzichte van de deur waardoor men binnenkomt. Hierbij is de vraag of men terug gaat naar 
de deur waardoor ze binnen zijn gekomen (in normale situatie). Er zijn in totaal twee uitgangen in de collegezaal 
W-hoog. Beide uitgangen worden gebruikt in zowel een normale als een noodsituatie. Bij de overige proefruimtes 
was het aantal mogelijke routes te groot om allemaal in beeld te brengen. Het verschil in ingang- en 
uitgangkeuze is bij deze proefruimtes dus niet meegenomen. In Tabel 8 is de procentuele verdeling 
weergegeven van het totaal aantal personen over de binnenkomst en vertrek deur, het gaat hierbij om de 
personen die meededen aan de proefontruiming na college 2 of college 3 in collegezaal W-hoog. Tevens is in 
deze tabel te zien wat het totale percentage personen is dat dezelfde binnenkomst als vertrek deur heeft en wat 
het percentage personen is met een verschillende binnenkomst en vertrek deur. 

Tabel 8 Vergelijking binnenkomst en vertrek exit tijdens de proefontruimingen na college 2 en college 3 
I d 11 lW h n e co egezaa - oog 

na colleoe 2 na colleoe 3 
Binnenkomst deur 1 vertrek deur 1 61,3% 98,5% 

Binnenkomst deur 1 vertrek deur 2 179% 0% 
Binnenkomst deur 2 vertrek deur 2 12,3% 0% 

Binnenkomst deur 2 vertrek deur 1 8,5% 1,5% 

Binnenkomst deur = vertrek deur 73,6% 98,5% 
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Uit Tabel 8 volgt dat na beide colleges meer dan 73% vertrekt via de deur waardoor ze binnen zijn gekomen. 
Ook volgt uit deze tabel dat het grootste gedeelte van de personen via exit 1 vertrekt ondanks dat exit 2 voor veel 

personen dichterbij is. De redenen hiervoor zijn dat de opgang die direct uitkomt bij exit 2 erg smal is en exit 2 
een verdieping onder de doorgangsroute van het gebouw uitkomt. Dit was ook voorspeld voorafgaand aan de 
proefontruimingen (zie Bijlage 9.1 ). Omdat de twee uitgangen altijd gebruikt kunnen worden en het hier gaat om 
een collegezaal waar studenten geregeld komen, is het aannemelijk dat beide exits/routes bekend zijn bij het 
grootste deel van de gebruikers. Met de bevindingen uit de proefontruimingen in de collegezaal kan dus niet 
worden geconcludeerd dat meer dan 73% de uitgangskeuze maakt op basis van bekendheid met de route. Een 
meer voor de hand liggende reden voor de routekeuze is dat het grootste gedeelte van de personen een plaats 
zoekt die gunstig ligt ten opzichte van de deur waar ze binnen zijn gekomen. Bijvoorbeeld op basis van afstand, 
bereikbaarheid of gangbreedte. De meest gunstige deur om de zaal te verlaten is dan (meestal) dezelfde deur. 

Uit de beelden van het Omnisport blijkt dat tijdens de leegloop twee nooddeuren worden opengezet door 
bezoekers. Vervolgens verlaten veel mensen het Omnisport via die nooddeuren en uiteindelijk werd de deur 
weer gesloten door personeel. Veel mensen maakten gebruik van de nooddeur, ondanks dat de noodroute 
onbekend was bij de gebruikers. Zodra de nooddeuren open stonden, kon men zien dat de route vanaf de 
nooddeuren vele malen korter is dan de route via de omlopen van de Wieleratletiekhal en de hoofdingang. Na de 
nooduitgang (en noodtrap) staat men meteen buiten het gebouw. De bezoeker die de eerste nooddeur opende 
was waarschijnlijk wel bekend met het gebouw. Dat de bezoekers de kortere route namen is toe te schrijven aan 
de 'theory of Choice by Distance and Familiarity' van Benthom en Frantzich (3] (zie subparagraaf 2.3.3), 
toegepast in een normale situatie. 

Verder zijn met de opnames de manier van passeren van verschillende bottlenecks op de route in kaart 
gebracht. Hierbij is gekeken naar bottlenecks op de totale route, van zitplaats op de tribune tot buiten. In 
paragraaf 3.3 wordt dit nader toegelicht aan de hand van de vergelijking van deze resultaten met de resultaten uit 
de evacuatiemodellen. 

3.1.3 Afwijkingen proefontruimingen ten opzichte van een echte evacuatie 

Bij de proefontruimingen gaat het om de leegloop van een gebouw en niet om een echte evacuatie of 
proefevacuatie. De proefontruiming is afwijkend van een echte evacuatie, dat betekent dat ook de resultaten uit 
de proefontruimingen op enkele punten afwijkend zijn. Deze resultaten worden gebruikt als vergelijkingmateriaal 
voor resultaten van de evacuatiemodellen. Echter is het doel van de evacuatiemodellen het zo precies mogelijk 
nabootsen van de werkelijkheid. Het is dus van belang om de verschillen en overeenkomsten tussen de 
proefontruimingen en een echte evacuatie in beeld te brengen. In dit onderzoek kan niet worden gesproken over 
een echte validatie, maar over een 'soort van validatie'. Het uitvoeren van een echte validatie voor een 
evacuatiemodel is niet mogelijk, omdat testen voor vluchten nooit 1 00% het werkelijke vluchten nabootsen (zie 
subparagraaf 2.3.1 ). 

Verschillen 

Er zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen voor de afwijkingen tussen de proefontruimingen en een echte 
evacuatie: 
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1) bij de proefontruiming is er in tegenstelling tot een echte evacuatie geen sprake van brand en/of 

brandalarmering. Het gedrag als reactie op omstandigheden van een brand wordt dus niet 
meegenomen door de proefontruimingen. Hierdoor zijn enkele (gedrags)aspecten afwijkend van een 
werkelijke evacuatie (zoals is weergegeven in paragraaf 2.3 en subparagraaf 2.2.1 ). 

Pre-movement tijd is anders; men weet wanneer ze moeten vertrekken, het gaat hier niet om 
een plotseling vertrek. De verdeling van het vertrekmoment van iedere persoon is willekeuriger 
bij een lange pre-movement tijd, bij een werkelijke evacuatie zit er een duidelijker patroon in. 
En men gaat andere acties uitvoeren voor vertrek (spullen kopen, handtekening vragen, toilet 
bezoek, etc.). 

Vluchtdrang (stress) is er niet; mensen zijn niet nerveus en wachten rustig als dat noodzakelijk 
is. 
Zelfredzaam gedrag en vallende mensen komt niet voor; mensen hoeven zich niet in veiligheid 
te stellen, dus ze lopen normaal. 
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Fysieke condities (mobiliteit) worden niet aangetast; atmosferische omgevingscondities blijven 
normaal. 
Zichtbeperkingen komen niet voor; er is geen sprake van rookontwikkeling en de verlichting is 

aan tijdens de proefontruimingen. 
Groepsgedrag tussen onbekenden komt minder voor; mensen hoeven geen ingrijpende 
beslissingen te nemen die ze liever aan anderen over laten. 

2) De gebouwsituatie is tijdens de proefontruimingen op enkele punten afwijkend van een werkelijke 
evacuatie. 

Noodroutes (deuren en trappen) worden niet gebruikt; mensen gaan via de normale routes 
terug naar de ingang van het gebouw. 
Geen sturing door (getraind) personeel; mensen zoeken zelf hun weg naar buiten, het 
personeel geeft daarbij geen instructies om het sneller te laten verlopen. 

Liften worden gebruikt; met name minder validen verplaatsen zich verticaal met een lift, dit kan 
de doorstroming van de trappen positief beïnvloeden (o.a. geen gebruik evacchair) 

Beide hoofdoorzaken hebben invloed op de routekeuze en persoonsverdeling over de uitgangen. De 
besluitvorming van mensen wordt beïnvloed door de omgevingscondities door brand, men gaat bijvoorbeeld 
eerder uitwijken naar een andere uitgang en uitgangen kunnen onbegaanbaar worden. De verschillen in de 
gebouwsituatie zorgen ervoor dat er andere routes mogelijk zijn (de noodroutes); van sommige routes geen 
gebruik gemaakt mag worden (lift); en dat er meer sturing is bij het maken van de routekeuze (getraind 
personeel). De routebepaling en uitgangkeuze uit de proefontruimingen van tribune tot buiten zijn dus niet 
vergelijkbaar met de routebepaling tijdens een echte evacuatie, hiervoor zijn ze te afwijkend van elkaar. 

Overeenkomsten 

Er zijn ook overeenkomsten tussen de proefontruimingen en een echte evacuatie. Dit zijn de aspecten waarvoor 
de proefontruimingen zijn uitgevoerd in dit onderzoek. De meeste overeenkomsten zijn er tijdens de verplaatsing 

binnen de tribunevakken of tribunezalen. Dit komt omdat het grootste gedeelte van de aanwezigen snel van de 
tribune af wil, omdat de voordracht afgelopen is en er niks meer op de tribune te zien valt. De Wieleratletiekhal is 
hierop een uitzondering, omdat de volleybalspelers niet direct de zaal uitgingen. Gevolg was dat veel personen 
langer bleven hangen op de tribunes. De overeenkomsten tijdens de verplaatsing op de tribune zijn: 

De opsplitsing van de tribune (de opgangkeuze); mensen nemen de in hun ogen gunstigste route tot 
een interne uitgang/doorgang, op basis van afstand, begaanbaarheid, groepsgedrag etc. Als men vrij 
kan vluchten dan verandert de gunstigste route niet bij een calamiteit. 
Interne exitkeuze; in de proefruimtes wordt bij normaal gebruik en tijdens een calamiteit gebruik 
gemaakt van alle aanwezige uitgangen/doorgangen. 
Manier van passeren bottlenecks op de tribune; mensen reageren niet sneller en bewegen niet 
efficiënter dan normaal tijdens een calamiteit, dit blijkt uit het SFPE handbock [8) . 

De verplaatsing tijdens de proefontruimingen van tribune tot buiten vertoont ook enkele overeenkomsten met een 
echte evacuatie. Deze overeenkomsten gelden voor de totale ontruiming, van zitplaats tot buiten. 

Groepsgedrag tussen bekenden; als mensen met bekenden ergens heen gaan, dan willen ze bij elkaar 
blijven. Ze vertrekken dus ook gezamenlijk, zowel in normale als noodsituatie. 
Populatiesamenstelling; de proefontruimingen zijn gedaan bij meerdere willekeurige voordrachten. De 
populatiesamenstellingen tijdens de proefontruimingen zijn dus een goede indicatie voor de 
populatiesamenstelling in het gebouw tijdens eenzelfde type voordracht. 

Manier van passeren bottlenecks op totale route; mensen reageren niet sneller en bewegen niet 
efficiënter dan normaal tijdens een calamiteit, dit blijkt uit het SFPE handbock [8) . 

In Bijlage 6.6 is aan de hand van Tabel 4 (paragraaf 2.2.2) aangegeven welke invloedsfactoren op een werkelijke 
evacuatie mee zijn genomen door de proefontruimingen. Uit dit overzicht blijkt dat alleen factoren die invloed 
hebben op de verplaatsingstijd mee zijn genomen in de proefontruimingen. Verder laat het overzicht de factoren 
tijdens de verplaatsing zien die zorgen voor afwijking tussen de proefontruiming en de werkelijkheid. Deze 
factoren vallen onder de omstandigheden als gevolg van brand en de gedragskenmerken die daar afhankelijk 
van zijn. 
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3.2 Vergelijking en analyse agentsystemen van de gebruikte 
evacuatiemodellen 
Binnen dit onderzoek worden de prestaties van vier evacuatiemodellen beoordeeld en vergeleken. In hoofdstuk 2 
zijn de vier evacuatiemodellen beschreven. Het agentsysteem en de werking van deze modellen zijn verschillend 
van elkaar, doordat het scala aan toegepaste evacuatie invloedfactoren en de berekening/simulatiemethodes per 
model verschillend zijn. De resultaten van de evacuatiemodellen worden vergeleken in paragraaf 3.3 en 0. 
Vervolgens moet een verklaring gezocht worden voor de verschillen die ontstaan in de resultaten van de 

verschillende modellen, de proefontruimingen en een werkelijke evacuatie. Hiervoor is het noodzakelijk om de 
evacuatiemodellen met hun agentsystemen te vergelijken en de verschillen te analyseren. Aan de hand van deze 

analyse wordt inzichtelijk welke (ontbrekende) factorenen/of delen van het simulatieproces de oorzaak kunnen 
zijn voor een afwijkende evacuatietijd ten opzichte van de werkelijkheid. In deze paragraaf worden van de 
gebruikte evacuatiemodellen eerst de meegenomen invloedsfactoren vergeleken en vervolgens de 
klassendiagrammen en procesdiagrammen. 

3.2.1 Vergelijking meegenomen invloedsfactoren bij gebruikte evacuatiemodellen 

In geen van de toegepaste evacuatiemodellen zijn de factoren die invloed hebben op de ontdekkingstijd 
toegevoegd. In het handrekenmodel en Evacnet4 wordt de ontdekkingstijd na berekening van de (maatgevende) 
verplaatsingstijd als vaste waarde opgeteld bij de verplaatsingstijd en de pre-movement tijd. De ontdekkingstijd 
kan worden toegevoegd in Simulex en BuildingExodus, door de ontdekkingstijd op te tellen bij de pre-movement 

tijd en deze totale tijd als invoer te geven voor de pre-movement tijd. Net als de ontdekkingstijd, wordt de pre
movement tijd in het handrekenmodel en Evacnet4 als vaste waarde opgeteld bij ~e evacuatietijd. In Simulex en 
BuildingExodus krijgt iedere agent een eigen pre-movement tijd (allemaal dezelfde of binnen een tijdrange), dit 
zijn tijden die door de gebruiker worden ingevoerd. In BuildingExodus kan een agent afwijken van de 'basis' pre
movement tijd, door positionering in response zones, communicatie (met personen met hetzelfde 'gen') of de 
omgevingscondities. De pre-movement tijden uit de response zones en van andere agents (communicatie) zijn 
ook vaste ingevoerde tijden. Ook kan de pre-movement tijd van een agent worden verlengd door het geven van 
taken met vertragingstijden. In het handrekenmodel, Evacnet4 en Simulex worden dus geen factoren die invloed 
hebben op de pre-movement tijd meegenomen. In BuildingExodus kunnen enkele factoren mee genomen 
worden: reactie op omstandigheden als gevolg van brand en toewijding aan een activiteit (taken uitvoeren). 

Met alle vier de evacuatiemodellen worden de verplaatsingstijden bepaald. In het handrekenmodel en Evacnet4 
wordt dit gedaan aan de hand van gebouwkenmerken en het aantal personen. Gedragsaspecten en 
atmosferische omgevingscondities worden hierbij niet meegenomen. De twee grootste verschillen in 
invloedsfactoren tussen deze twee modellen is dat Evacnet4 de opvangcapaciteit van ruimtes meeneemt en de 
doorstroomcapaciteit berekent tussen ruimtes, terwijl het handrekenmodel de opvangcapaciteit buiten 
beschouwing laat en de doorstroomcapaciteit berekend per bottleneck. In Simulex en BuildingExodus wordt de 
verplaatsing per individu bepaald in tegenstelling tot de andere twee modellen. ledere persoon heeft een agent 
die zorgt voor de verplaatsing van die persoon. De routekeuze, de verplaatsingsnelheid en de manier van 
passeren van bottlenecks zijn hierbij van belang. Deze aspecten worden beïnvloed door de interactie die 
plaatsvindt tussen de agents onderling en met het gebouw (het agentsysteem). In Simulex gebeurt de 
verplaatsing van personen aan de hand van algemene persoonskenmerken, gebouwkenmerken, het kortste
route algoritme en obstakel ontwijkend gedrag. De agent beschikt dus niet over besluitvorming, de persoon gaat 
altijd via de kortste route naar de dichtstbijzijnde uitgang. BuildingExodus maakt gebruik van meer gedragsopties 
dan Simulex. De verplaatsing van de personen gebeurt aan de hand van gebouwkenmerken, algemene 
persoonskenmerken, toegepaste navigatiemethode(s) en gedragsopties. De agents in BuildingExodus maken 
dus hun eigen uitgangskeuze op basis van de navigatiemethode, zoals dichtstbijzijnde exit, bekendheid met 
exits, target exit, etc. De agents kunnen gedurende de simulatie afwijken van hun gewenste exit, door o.a. 
extreem gedrag en de zichtbaarheid zones van een nooduitgangborden (VCA's). De gebouwkenmerken die mee 
worden genomen zijn dus ook uitgebreider dan Simulex door o.a. nooduitgangborden. Het gedrag van de 
personen kan ook worden beïnvloed door de atmosferische omgevingscondities als er een 
rookverspreidingsmodel geïmporteerd wordt in Building Exodus, dit is niet mogelijk in Simulex. Verder wordt er in 
de vier modellen vrijwel geen gebruik gemaakt van factoren die de evacuatie strategieën en procedures 
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beïnvloeden. Factoren als gewenning aan het gebouw, getraind personeel en voorzieningen voor minder validen 

worden niet meegenomen. 

In Tabel 9 is voor de belangrijkste invloedsfactoren op de verplaatsingstijd samengevat in welke van de vier 
evacuatiemodellen ze mee worden genomen en op welke manier. De totaal overzichten van de invloedsfactoren 
op de verschillende vluchtfases zijn per evacuatiemodel weergegeven in Bijlage 6. 

Tabel 9 Overzicht van de belangrijkste invloedsfactoren op de verplaatsingstijd die meegenomen zijn in 
de vier evacuatiemodellen 

Handrekenmodel Evacnet4 Simulex BuildinQ Exodus 
Manier passeren Niet meegenomen Niet meegenomen Kortste route Afhankelijk van 
bottlenecks gedragopties 
Verdeling over Door modelgebruiker Niet meegenomen Kortste route Afhankelijk van 
opgangen (ruimtes zonder (controle gebruike~) navigatiemethode en 

stoelenrijen) gedragsopties . 
(controle gebruiker) 

Groepsgedrag Niet meegenomen Niet meegenomen Niet meegenomen" 'Gen'-groepen 
(communicatie) 

Populatie- Allemaal zelfde Allemaal zelfde Eigenschappen per Eigenschappen per 
samenstelling eigenschappen eigenschappen individu individu 
Gedrag als reactie Niet meegenomen Niet meegenomen Niet meegenomen Koppeling 
op Rookverspreidings-
brand(alarmerinq) model mooeliik 
Route- en Door modelgebruiker Snelste route Kortste route Afhankelijk van 
uitgangkeuze (controle gebruike~) (controle gebruike~) navigatiemethode en 

gedragsopties . 
{controle Qebruiker) 

' .. .. 
De route keuze m de Simulatiemodellen moet altijd gecontroleerd worden door de gebruiker en mogelijk aangepast worden door 

?anpassing van het model 
"Groepsvorming ontstaat alleen door verschil in pre-movement tijd en het niet kunnen passeren in de stoelenrijen 

Alle vier de evacuatiemodellen zijn te gebruiken voor de voorspelling van een evacuatie in een bestaand gebouw 
of bij het ontwerp van een nieuw gebouw. Het handrekenmodel en Evacnet4 geven een goede eerste indicatie 
van de evacuatietijd. En met Simulex en BuildingExodus kunnen opstopping rond bottlenecks beter geanalyseerd 
worden. BuildingExodus is bovendien te gebruiken om na een brand de situatie te analyseren, omdat dit 
programma beschikt over de mogelijk om een rookverspreidingsmodel toe te voegen. Het is eventueel ook 
mogelijk om BuildingExodus te gebruiken om logistieke problemen op te lossen in een gebouw. Hiervoor kan 
gebruik gemaakt worden van de optie om taken toe te schrijven aan personen, met daaraan gekoppeld een delay 

tijd. 

3.2.2 Complexiteit van de gebruikte evacuatiemodellen 

Door het verschil in invloedsfactoren ontstaat ook een verschil in complexiteit van het model. Om het verschil in 
complexiteit tussen de vier evacuatiemodellen te beschrijven, wordt er gekeken naar de diagrammen die 
gemaakt zijn van de evacuatiemodellen. De UML klassendiagrammen van de evacuatiemodellen zijn afgebeeld 
in Bijlage 7 en de procesdiagrammen in Bijlage 8. De diagrammen van de evacuatiemodellen zijn in deze 
bijlagen afgebeeld in volgorde van minst tot meest complex: handrekenmodel, Evacnet4, Simulex en 
BuildingExodus. Het aantal attributen per klasse, het aantal klassen per evacuatiemodel en het aantal 
gekoppelde klassen neemt toe naarmate het evacuatiemodel uitgebreider is, dit zorgt voor een complexere 

datastructuur. Bijvoorbeeld een agent van BuildingExodus bevat meer data dan die van Simulex, daarbij komt dat 
er met meer objecten data uitwisseling plaatsvindt tijdens de simulatie. De procesdiagrammen laat de 
complexiteit van de invoer en het simulatieproces zien. Hoe complexer het evacuatiemodel hoe uitgebreider het 
invoergedeelte van het procesdiagram (en het model zelf). Er wordt dan gebruik gemaakt van meer 
invloedscategorieën en per categorie van meer invloedsfactoren. Ook het simulatieproces is dan complexer en 
uitgebreider. De analytische loop is dan afhankelijk van meer factoren, waardoor de berekening per tijdstap uit 
meer rekenstappen bestaat. 
Het procesdiagram van het handrekenmodel bestaat alleen uit de opzet van de berekening, omdat de 
evacuatietijd niet bepaald wordt aan de hand van tijdstappen. Het handrekenmodel bevat dus geen 
simulatieproces, maar eenmalige berekeningen per bottleneck. Een volledig procesdiagram van het 
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handrekenmodel is dus niet mogelijk. Uit het procesdiagram van Evacnet4 blijkt dat het een eenvoudig 
simulatieproces heeft, waarbij voor iedere tijdstap het aantal personen in iedere ruimte wordt berekend. Dit 
betekent dat hier geen sprake is van een agent-systeem waarbij iedere persoon een eigen agent heeft. Echter 
heeft iedere ruimte wel een soort van agent om te bepalen wat iedere tijdstap de meest optimale route is voor de 
personen die op dat moment in de ruimte zijn. Het proces is dus gebaseerd op de berekening per ruimte(agent) 
i.p.v. per persoonsagent Simulex en BuildingExodus bestaan wel uit een agentsysteem waarbij iedere persoon 
zijn eigen agent heeft. Hierbij wordt in iedere tijdstap voor iedere agent eenzelfde rekenproces doorlopen voor de 
berekening van de verplaatsing van de persoon die aan de agent gekoppeld is. De invoer en het simulatieproces 
van BuildingExodus zijn complexer dan die van Simulex, omdat BuildingExodus meer gedragsopties heeft. 

De kwaliteit van het evacuatiemodel is niet alleen afhankelijk van de complexiteit van het model. Als een 
programma veel evacuatie invloedsfactoren meeneemt, een uitgebreide invoer heeft en/of het simulatieproces 
complex is, wil dat nog niet altijd zeggen dat de resultaten ook realistischer zijn. Naast de uitgebreidheid en 
complexiteit van een evacuatiemodel zijn nog drie punten van invloed op de resultaten: 

de invloedsfactoren moeten op juiste manier in het evacuatiemodel zijn geïmplementeerd; 
de gebruiker van het model moet de juiste inputgegevens aanleveren; 
de gebruiker moet deze input op de juiste manier invoeren. 

De gebruiker van de toegepaste programma's heeft een zekere vrijheid om bij een aantal aspecten te bepalen in 
welke mate en op welke manier ze worden meegenomen in de simulatie/berekening. Bij het gebruik van de 
huidige evacuatiesimulatieprogramma's moeten er altijd veranderingen gedaan worden aan de 
standaardinstellingen van het programma om de werkelijkheid goed na te bootsen. De gebruiker van het 
evacuatiemodel moet dus over de juiste kennis beschikken om het model op een juiste manier toe te kunnen 
passen. De gebruiker moet dan kennis hebben over de invloedsfactoren op evacuaties en over de werking en 
invoer van het model. De benodigde hoeveelheid kennis is afhankelijk van de complexiteit van het 
evacuatiemodel, hoe complexer het model hoe meer kennis de gebruiker nodig heeft. 

3.3 Realisme passeren van bottlenecks in evacuatiemodellen 
Door de inputwaardes van de simulatieprogramma's te variëren en vervolgens de resultaten te vergelijken met 
de bevindingen uit de proefontruimingen, kan worden bepaald wat de input moet zijn voor een zo goed mogelijke 
nabootsing van de proefontruimingen. 'De voortbeweging van mensen rond bottlenecks in een noodgeval is 
vergelijkbaar met de voortbeweging bij normaal gebruik van het gebouw (zoals bij de proefontruimingen). 
Mensen gaan zich dan niet efficiënter voortbewegen dan normaal', dit volgt uit het SFPE handbock [8] . Bij iedere 
ontruiming of evacuatie moeten personen bottlenecks passeren en keuzes maken tussen de te nemen 
bottlenecks. Bij het maken van deze routekeuzes kan men op voorhand vaak niet precies weten welke 
bottlenecks zich op hun pad bevinden en wat de impact van de bottlenecks precies is. In deze paragraaf wordt 
nader gekeken naar iedere bottleneck die voorkomt in grote, hoge ruimtes met zittribunes en een hoge 
bezoekersdichtheid. Rond iedere bottleneck zijn de bewegingspatronen en de keuzevorming bestudeerd. De 
volgende bottlenecks en andere vertragende aspecten komen voor in het onderzochte gebouwtype: 
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passeren in een stoelengang; 
persoonsverdeling over tribuneopgangen en uitgangen; 
invoegen op een tribuneopgang; 
rijvorming op een tribuneopgang; 
passeren van een obstakel of trappengat op een tribuneopgang; 
toekennen van een pre-movement tijd bij evacuatie van tribunes; 
verplaatsen via vlakke vloeren; 
verplaatsing over trappen; 
verplaatsing over hellende vloeren; 
passeren van doorgangen; 

het nemen van bochten; 
invoegen van een mensenstroom op een doorgaande route; 

onvoorziene belemmeringen op de route. 



Hoofdstuk 3 Proefontruimingen, vergelijkingen en analyse van de resultaten 

Naast het bepalen van de meest realistische simulatiemethode en het beoordelen van de prestaties van de 
simulatieprogramma's Simulex en BuildingExodus, wordt er ook gekeken naar de prestaties van het 
handrekenmodel en het simulatiemodel Evacnet4. De gedragsaspecten en bewegingspatronen van personen 
worden in deze twee evacuatiemodellen niet in beeld gebracht. De output bestaat alleen uit evacuatietijden, er is 
geen visualisatie van de evacuatie. Bij deze evacuatiemodellen wordt alleen gekeken naar de persoonsverdeling 
en de toegepaste basisgegevens die afhankelijk zijn van het terreintype, zoals doorstroomcapaciteit en 
loopsnelheid. Het nabootsen van een tribune gebeurt met het handrekenmodel door de doorstroomcapaciteit 

van de bottlenecks en de loopsnelheid op de tribune te bepalen aan de hand van het terreintype. In Evacnet4 
wordt de tribune gezien als één ruimte of meerdere deelruimtes. De mensenstroming tussen de (deel)ruimtes in 
Evacnet4 worden bepaald aan de hand van de dynamische capaciteit (dynamic capacity) en verplaatsingstijd 
(traversal time). Deze twee aspecten worden berekend aan de hand van de doorstroomcapaciteit, de 
doorgangsbreedte, de loopafstand en de loopsnelheid van de maatgevende bottleneck op de tribune (deze volgt 
uit het handrekenmodel). Echter maakt Evacnet4 geen gebruik van decimalen en moeten de waardes dus 
afgerond worden naar hele getallen, waardoor onnauwkeurigheden ontstaan. 

Aanbeveling Bij het berekenen van de dynamische capaciteit en de verplaatsingstijd in Evacnet4 moeten de 

waardes afgerond worden naar het dichtstbijzijnde hele getal. 

In het handrekenmodel en Evacnet4 worden conservatieve waardes gebruikt, omdat er geen gedrag en niet alle 
bottlenecks (zoals bochten) mee genomen worden. Door de doorstroomcapaceiten en loopsnelheden laag aan te 
houden, wordt het niet mee nemen van dit soort bottlenecks en gedrag (deels) gecompenseerd. De resultaten 
van deze twee modellen komen alleen terug bij de persoonsverdeling (subparagraaf 3.3.2), verplaatsen via 
vlakke vloeren (subparagraaf 3.3.7), verplaatsing over trappen (subparagraaf 3.3.8) en het passeren van 
doorgangen ( subparagraaf 3.3.1 0). 

3.3.1 Passeren in een stoelengang 
Op grote tribunes is de breedte van de stoelengang vaak erg klein. In veel gevallen wordt er dan ook gebruik 

gemaakt van klapstoelen, om de loopbreedte tijdens het verlaten van de tribune te vergroten (tot ±50 cm). 
Hierdoor kan de tribune zo compact mogelijk gebouwd worden en zitten de mensen zo dicht mogelijk bij het veld, 
het podium of het scherm. In de collegezaal W-hoog, de Wieleratletiekhal en de Rabozaal wordt ook gebruik 
gemaakt van klapstoelen. Uit de proefontruimingen blijkt dat inhalen in een stoelengang niet of nauwelijks 
mogelijk is, zowel in het geval dat de persoon zit als dat hij/zij staat. Op het moment dat iemand zit versperren de 

benen (en eventueel opklaptafel) van de zittende persoon de doorgang (zie Figuur 15) en de breedte van de 
doorgang is ook onvoldoende om twee personen elkaar eenvoudig te laten passeren (zie Figuur 16). Dit betekent 
dat als personen vooraan in de rij een grotere pre-movement tijd hebben dan de personen verderop in de rij, de 
hele rij moet wachten. De pre-movement tijd bestaat uit de tijd voordat een persoon op staat, maar ook de tijd dat 
een persoon staand zijn spullen bij elkaar aan het zoeken is (zie Figuur 14). Als de wachttijd van personen 
verderop in de rij te groot wordt kunnen personen over stoelen gaan klimmen of zich langs zittende/staande 
personen wringen. Dit zal bij een evacuatie van een volledig bezette zaal echter niet veel voorkomen. Omdat de 
rijen allemaal ongeveer gelijktijdig leeglopen heeft het geen zin om over stoelen naar een andere rij te klimmen 
en een stilstaand persoon vooraan in een rij zal door de stuwing van de mensen achter hem/haar meegenomen 

worden (de situatie in Figuur 14 zal dus niet snel voorkomen tijdens een evacuatie). 

Figuur 15: Versperring van de stoelenrij door 
zittende personen en uitgeklapte tafels in de 
collegezaal W-hoog op de TUle 

Figuur 14: Wachtende rij personen doordat een 
persoon zijn spullen bij elkaar aan het rapen is, 
op de tribune van de Wieieratletiek hal in het 
Om nisport 
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Figuur 16: Versperring van de stoelengangen door staande personen 
in de Rabozaal van het Parkstad Limburg Theater 

Stoelenrij in Simulex 

De personen in Simulex worden automatisch staand in de stoelengang geplaatst, zittende personen kunnen niet 

gemodelleerd worden (zie Figuur 17, links). De breedte van de doorgang voor de stoelen zorgt er daarbij voor dat 

personen elkaar niet kunnen passeren. Personen achteraan in de rij moeten dus wachten op voorgangers als 

deze een grotere pre-movement tijd hebben. Het is niet mogelijk om personen over stoelen heen te laten 
springen of langs andere personen te laten wringen in Simulex. De personen hebben al moeite met lopen in de 

stoelengang. Door de beperkte breedte maken de personen vaak contact met de stoelenrijen (die worden 

weergegeven d.m.v. dxf lijnen). Hierbij kunnen de personen vast komen te staan. 

Aanbeveling Stoelen als één lijn weergeven om de personen voldoende bewegingsruimte te geven in de 

stoelengang. 

Stoelenrij in BuildingExodus 

BuildingExodus maakt onderscheidt in verschillende soorten nodes. Een stoelenrij en -gang bestaan uit één rij 

stoelnodes en één rij vrije nodes. De afstand tussen twee nodes (standaard are lengte) is 0,5m, dat betekent dat 

iedere gang 1 m breed wordt verondersteld terwijl veel tribunes smaller zijn dan 1 m. Voor het resultaat van de 

simulatie maakt dit niks uit, want iedere persoon begeeft zich op één node en ze kunnen zich alleen verplaatsen 
via die ene rij vrije nodes en niet via de stoelnodes. Door de personen aan het begin van de simulatie te laten 

zitten, kunnen personen elkaar passeren als de één zit en de ander zich al naar de uitgang begeeft. Ze kunnen 
elkaar dus alleen passeren als ze een verschil in pre-movement tijd hebben. In dat geval moeten de personen 

staand voor hun stoel geplaatst worden in het model (zie Figuur 17, midden-links), omdat het inhalen van 
zittende personen in werkelijkheid niet mogelijk is. De stoelnodes zijn dan dus overbodig geworden in het model. 

Als alle personen dezelfde pre-movement tijd hebben, kunnen ze wel op de stoel geplaatst worden aan het begin 

van de simulatie (zie Figuur 17, midden-rechts). De personen staan dan namelijk tegelijk op en kunnen elkaar 

dan niet passeren, omdat het gangpad uit één rij vrije nodes bestaat waar niet vanaf geweken kan worden. Dit 

komt overeen met het direct in de stoelengang plaatsen van de personen. De nodes in de stoelenrijen en 
stoelengangen moeten allemaal handmatig ingevoerd worden, omdat deze dubbele rijen niet op het grid passen. 

Deze handmatig invoer is tijdrovend en eentonig werk. Door alleen de stoelengangen in te voeren en de 

stoelnodes weg te laten (zie Figuur 17, rechts), kunnen de vrije nodes in rechte tribunes automatisch (node flood) 

ingevoerd worden. Er moet dan alleen gecontroleerd worden dat er per stoelengang één rij vrije nodes is. Verder 
heeft BuildingExodus de optie om personen over stoelen te laten springen als zij te lang moeten wachten, deze 

optie is echter niet erg zinvol om te gebruiken omdat in werkelijkheid niet veel mensen dit zullen doen en het dus 
ook geen invloed heeft op de totale ontruimingstijd. 

Aanbeveling 
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De stoelnodesop een tribune weg laten en de personen in de stoelengang zetten (op de vrije 
nodes), zoals weergegeven in Figuur 17 rechts. 
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Groepsvorming door stoelengangen 

In Simulex en BuildingExodus kan een groep personen of de hele populatie eenzelfde pre-movement tijd krijgen, 

maar het is ook mogelijk dat alle personen een andere pre-movement tijd krijgen binnen een tijdrange. Bij de 

verdeling wordt geen rekening gehouden met groepsgedrag, personen die bij elkaar in de buurt staan krijgen niet 
dezelfde pre-movement tijd. Personen vertrekken dan dus één voor één. In BuildingExodus is het overigens ook 

mogelijk dat personen dezelfde pre-movement tijd aannemen door positionering in response zones, 
communicatie of de omgevingscondities. Hierdoor ontstaat enige vorm van groepsgedrag. Echter is in zowel 

Simulex als BuildingExodus op de tribunes ook enige vorm van groepsvorming te herkennen die onbedoeld is. 

Dit komt doordat personen elkaar niet kunnen passeren in de stoelengangen. Als de pre-movement tijd van een 

persoon vooraan in de rij langer is dan die van de rest van de personen in de rij, dan moeten de personen 

allemaal wachten op het verlopen van de pre-movement tijd van de voorste persoon. Hierdoor ontstaan rijen 
personen die allemaal tegelijk vertrekken. Echter door verschil in loopsnelheid blijven deze personen uiteindelijk 

niet bij elkaar lopen over de rest van de route. Bij een werkelijke evacuatie blijven bekenden wel bij elkaar lopen. 

Stoelengangen niet meenemen 

Het is ook mogelijk om een tribune zonder stoelenrijen en -gangen te modelleren in Simulex en BuildingExodus. 

De tribunezaal of het tribunevak wordt dan gezien als één grote ruimte. Dit is ook het geval bij Evacnet4. Het 

handrekenmodel kan ook op deze wijze worden bekeken. Het handrekenmodel wijst namelijk een grote groep 

mensen aan op een bottleneck. De tribune wordt weliswaar in meerdere bottlenecks verdeeld, maar uiteindelijk is 
alleen de grootste bottleneck van belang. Deze evacuatiemodellen gaan er vanuit dat de mensen als één grote 

groep staat te wachten voor de bottleneck en goed verspreid over de breedte van de bottleneck passeren. 

Door de stoelengangen weg te laten in Simulex en Building Exodus, komen de personen allemaal rond de interne 

uitgang/doorgang te staan en ontstaat er een constante uitstroming. De manier van aankomen lopen en de 

positie waar de bottleneck gepasseerd wordt, worden dan niet meegenomen. Omdat het veel werk is om de 
tribunes en de losse personen in te voeren in Simulex en Building Exodus, is nagegaan of het noodzakelijk is om 

de tribunes mee te modelleren. Hiervoor is gekeken naar vier tribunevakken in de Wieleratletiekhal van het 
Omnisport en naar de collegezaalW-hoog van de TU/e. In Figuur 18 zijn de resultaten weergegeven van de 

ontruimingstijden van de tribunevakken en de collegezaal met en zonder stoelengangen bij volle bezetting. De 

ontruimingstijden zijn bepaald met zowel Simulex als BuildingExodus. 

Uit Figuur 18 kan worden geconcludeerd dat de ontruiming in alle tribunevakken en de collegezaal sneller 

verloopt zodra de stoelengangen uit het model worden gehaald. Voor een goede ontruiming is het dus 
noodzakelijk om de stoelengangen mee te nemen in de simulaties van Simulex en BuildingExodus. Het verschil 

in ontruimingstijd tussen met en zonder stoelengangen is groter bij BuildingExodus dan bij Simulex. Het verschil 
in ontruimingstijd van de tribunevakken of de tribunezaal heeft ook invloed op de rest van de simulatie. De 

doorstroming van de doorgaande route (zoals een omloop of gang) wordt belemmerd door de instroom van 

personen uit het tribunevak of de zaal. De spreiding van instromende mensen op de doorgaande route verandert 

als de ontruimingstijd van het vak of de zaal veranderd. 

Aanbeveling Stoelengangen op een tribune wel meenemen in Simu/ex en Bui/dingExodus. 
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Figuur 18 Ontrulmingstijden van de tribunevakken in de Wieleratletiekhal en de collegezaalW-hoog met 
en zonder stoelengangen bij volle bezetting, gesimuleerd met Simulex en BuildingExodus 

3.3.2 Persoonsverdeling over tribuneopgangen en -uitgangen 
Zodra personen opstaan van hun plaats moeten ze een keuze maken via welke opgang en uitgang ze de 
tribune(zaal) en uiteindelijk het gebouw gaan verlaten. De routekeuzes van alle personen zijn cruciaal voor de 
ontvluchting van de tribune, omdat deze keuzes samen bepalen hoeveel personen er gelijktijdig gebruik willen 
maken van een opgang en uitgang. Als het ontwerp uitgaat van een andere verdeling dan in werkelijkheid het 
geval is, dan kan de situatie ontstaan dat de doorstroming van een opgang of uitgang niet voldoende snel 
verloopt. In subparagraaf 2.3.3 is dieper ingegaan op het maken van routekeuzes tijdens een evacuatie, aan de 
hand van de literatuur. Deze informatie moet in acht genomen worden bij het bepalen van de routekeuzes van de 
aanwezige personen tijdens het gebouwontwerp. Bij een evacuatie van alleen de tribune(zaal) kan vaak gebruik 
gemaakt worden van dezelfde uitgangen/opgangen als bij normaal gebruik (zoals tijdens de proefontruimingen). 
Van deze uitgangen en opgangen is dan ook bekend of te zien waar ze op uitkomen. De resultaten voor de 
verdeling van de tribuneopgangen uit de proefontruimingen zijn dus goed te vergelijken met de verdeling bij een 
echte evacuatie. Vanaf de tribune(zaal) tot de veilige plaats zijn er wel andere (vlucht)routes mogelijk tijdens een 
evacuatie in vergelijking met normaal gebruik. Het bepalen van de ontruimingstijd van het hele gebouw d.m.v. de 
proefontruimingen geeft dus geen realistische weergave van de ontruimingstijd bij een echte evacuatie. 

Persoonsverdeling in het handrekenmodel en Evacnet4 

Bij het toepassen van een handrekenmodel moet voordat de berekening gemaakt kan worden, naar inzicht van 
de gebruiker bepaald worden wat de route van de aanwezige personen is van zitplaats tot veilige plaats. Er moet 
na worden gegaan welke obstakels er op de routes liggen en hoeveel personen er een route hebben die via 
hetzelfde obstakel voeren. 
Evacnet4 bepaalt bij iedere tijdstap de snelste route voor de groep personen die in een ruimte (node) aanwezig 
is. Als er meerdere routes zijn en/of meerdere uitgangen dan kan de groep opgesplitst worden over de 
verschillende routes/uitgangen. Dit gebeurt als dat sneller gaat dan met zijn allen door de dichtstbijzijnde uitgang. 
Als de wachttijd voor de dichtstbijzijnde uitgang groter is dan de tijd om bij een alternatieve uitgang te komen, 
dan gaat men via de alternatieve uitgang. De gebruiker kan de personen sturen door ruimtes op te splitsen in 
deelruimtes (nodes) die gekoppeld zijn aan verschillende uitgangen. Ook kunnen nodes losgekoppeld worden 

van elkaar om een route te blokkeren. 

Aanbeveling De modelgebruiker voorspelt de route van de personen. Hierop wordt het aantal personen per 

obstakel in het handrekenmodel aangepast en worden in Evacnet4 de routes aangepast door 

deelruimtes toe te voegen en nodes los te koppelen. 

Persoonsverdeling in Simulex . 
Het is ook bij het gebruik van Simulex noodzakelijk dat de gebruiker van het programma een realistische 

persoonsverdeling maakt. Simulex gaat namelijk altijd uit van de kortste weg naar de dichtstbijzijnde 
(geselecteerde) exit. Vaak is dit niet de meest voor de hand liggende route. Uit onderzoek (subparagraaf 2.3.3) is 
gebleken dat voor de routekeuze de kortste route vaak niet de doorslaggevende factor is. Andere factoren die 
invloed hebben op de routekeuze worden niet meegenomen in Simulex. Door aanpassing van het model kan het 
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effect van de andere factoren in beperkte mate toe worden gevoegd. De routekeuze wordt gedaan aan de hand 

van een analyse van de situatie door de gebruiker van het programma. Het kennisniveau van die gebruiker op 

het gebied van routekeuze bij evacuaties is dus van groot belang voor een realistische evacuatiesimulatie met 

Sim u lex. 

Aanbeveling De personen worden aangewezen op één of meerdere exits en/of er worden hulplijnen 

toegevoegd in de plattegrond om de personen via de door de modelgebruiker voorspelde route 

te laten lopen. 

In Figuur 19 is weergegeven hoe de verdeling van de aanwezige personen over de tribunezaal uitgangen 

(interne exits) eruit ziet in de collegezaal W-hoog, als men allemaal de kortste route naar de dichtstbijzijnde 
uitgang neemt. In hetzelfde figuur is ook weergegeven hoe de verdeling eruit ziet als er gebruik gemaakt wordt 

van een meer realistische verdeling van de personen over de tribunezaal uitgangen. Deze realistische verdeling 

is bepaald aan de hand van de proefontru imingen in de collegezaalW-hoog op de TUle en uit eigen ervaring met 
het gebruik van de collegezaal. Hieruit blijkt onder andere dat de grote meerderheid de zaal verlaat door exit 1, 

dit is tevens de deur waar de overgrote meerderheid de zaal binnen komt. Ook blijkt hieruit dat de meerderheid 
de brede tribuneopgang kiest. Figuur 64 (rechts) in subparagraaf 3.4.4 is het verschil in ontruimingstijden 
weergegeven tussen de situatie zonder en met hulplijnen. 

--,--i 

Exit 2 

Figuur 19: Verdeling van de personen over de tribunezaal uitgangen in collegezaal W-hoog, in Simulex, 
links: verdeling d.m.v. dichtstbijzijnde exit, rechts: realistische verdeling 

Persoonsverdeling In BulldingExodus 

Net zoals in Simulex zorgt ook de algemene vluchtstrategie in BuildingExodus ervoor dat de personen via de 

kortste route naar de dichtstbijzijnde uitgang vluchten. De verdeling in de collegezaal is dan overeenkomstig met 

de resultaten in Simulex (zie Figuur 19, links). Omdat bij deze vluchtstrategie vaak niet de meest realistische 

uitgangkeuze wordt gemaakt, zijn in BuildingExodus verschillende keuze- en gedragsopties mogelijk om tot een 

meer realistische uitgangskeuze te komen. De gebruiker van het programma kan de navigatiemethode van de 
persoon aanpassen (zie Bijlage 5.1 ), waardoor de gewenste uitgang verandert. De personen gaan dan via de 

kortste route naar de gewenste uitgang. In werkelijkheid hoeft de kortste route naar die gewenste uitgang niet de 

meest logische route te zijn. De route is in BuildingExodus te veranderen door de persoon eerst enkele taken te 

laten vervullen voordat hij/zij naar de gewenste uitgang vlucht, het potentiaal van uitgangen te veranderen of 

door gebruik te maken van de local potential map bij toepassing van attractor/discharge nodes, redirection nodes 
of direction nodes (zie Bijlage 5.1 ). Ook is het mogelijk om het grid aan te passen, zodat personen bepaalde 

routes niet kunnen nemen. Hierbij worden nodes losgekoppeld van elkaar, zodat de personen zich niet via die 

node kunnen verplaatsen. Als het gedrag van de personen op extreem gedrag wordt gezet, dan lopen de 
personen niet meer de kortste route als de wachttijd te groot wordt. De personen lopen dan naar een willekeurig 

andere uitgang. 
Verder is het mogelijk dat de gewenste uitgang gedurende de simulatie kan veranderen door het binnentreden 

van een zichtbaarheidzone (VCA's) van een andere uitgang in combinatie met een lange wachtrij voor de 

gewenste uitgang. Deze optie is handig om aan te geven of mensen een bepaalde uitgang kunnen zien. Mensen 

die lang moeten wachten wijken namelijk alleen af naar een andere uitgang als de uitgang zichtbaar is of bekend. 

Aanbeveling De navigatiemethode 'vertrouwdheid met een exit' gebruiken voor de verdeling over meerdere 
gebouwuitgangen. 
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Vertrouwdheid met een exit is met name handig als een hele grote groep personen van één kant aan komt lopen 
(bijvoorbeeld vanaf een veld of een hal) en zich moet gaan verdelen over meerdere exits met een verschillende 
afstand tot de groep. In werkelijkheid gaan mensen niet in een rij staan als er in de buurt een andere uitgang te 
zien is waar geen rij of een kleinere rij staat [57] . Dit is vergelijkbaar met het kiezen van een kassarij in een 
winkel. Hierbij wordt het potentiaal van de exit aangepast, zodat de afstandwaarde tot een 'vertrouwde' exit 
kleiner wordt (zie Bijlage 5.1 ). De gebruiker van BuildingExodus moet ervoor zorgen dat het potentiaal van de 
deuren zo is ingesteld, dat zodra de opstopping voor een exit te groot wordt de potentiaalwaarde van een andere 
exit ervoor zorgt dat de mensen naar de andere exit gaan. Met behulp van de routemap kan de gebruiker zien 
welke richting de personen opgaan, vanaf ieder punt in de ruimte (zie Figuur 20). Voor de persoonsverdeling 
over de uitgangen en de routekeuze in BuildingExodus wordt de gebruiker van het programma dus geholpen 
door het programma, mits hij de juiste instelling doet. 

Aanbeveling De modelgebruiker gaat na of de verdeling over de opgangen en uitgangen door 
BuildingExodus realistisch is en waar noodzakelijk wordt de simulatie aangepast door het 
loskoppelen van nodes. 

Bij het gebruik van BuildingExodus .is het dus ook noodzakelijk dat de gebruiker een voldoende hoog 
kennisniveau heeft op het gebied van routekeuzes tijdens een evacuatie. 
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Figuur 20 Verdeling van personen over de uitgangsdeuren (met aangepaste potentiaalwaardes) vanuit de 
inkomsthal in het Parkstad Limburg Theater, links: de routemap, rechts: momentopname van de 
verdeling van de personen 

Vak/zaal opsplitsing 

In veel gevallen splitsen de personen in tribunevakken of -zalen zich op naar twee kanten, met name in 
symmetrische zalen met symmetrisch geplaatste uitgangen. Dit is ook het geval bij de tribunes in de 
Wieleratletiekhal in het Omnisport en de Rabozaal in het Parkstad Limburg Theater. Deze zalen/vakken hebben 
aan beide zijden een tribuneopgang. Dit betekent dat de personen in het vak of de zaal moeten kiezen via welke 
tribuneopgang ze de tribune(zaal) verlaten. Uit de proefontruimingen blijkt dat een nagenoeg symmetrisch(e) 
tribunevak/zaal globaal opgedeeld kan worden in drie stukken. Hierbij gaan de personen in het linker en rechter 
gedeelte naar de opgang waar ze het dichtst bij zitten en de personen in het middelste gedeelte gaan naar een 
willekeurige opgang. Deze personen volgen dan vaak andere personen die bij hen in de buurt zitten, dit zijn 
meestal bekenden. Deze groepsvorming vindt ook plaats tijdens een evacuatie, omdat veel mensen tijdens het 
vluchten naar anderen kijken en het meeste vertrouwen in bekenden hebben (zie subparagraaf 2.3.5). Je krijgt 
dus in het midden van de symmetrisch zaal een zigzag lijn waarover de mensen uitwijken naar de beide 
opgangen. 
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In de simulaties wordt het vak of de zaal in het midden opgesplitst. In Simu/ex gebeurt dit door 

toevoeging van een scheidingslijn en in BuildingExodus door het loskoppelen van nodes. 

In Figuur 21 zijn de verdelingen over de tribuneopgangen van een tribunevak in de Wieleratletiekhal en de eerste 
verdieping van de Rabozaal weergegeven. In deze figuur zijn tevens de driedelingen en de zigzaglijnen te zien. 
De collegezaal W-hoog heeft geen symmetrische uitgang verdeling, hier zie je echter ook de driedeling en 
zigzaglijnen ontstaan, maar deze bevinden zich niet in het midden van de zaal. Voor de collegezaal is per college 
per persoon nagegaan via welke tribuneopgang ze de zaal verlaten. In Figuur 22 is de driedeling en de 
zigzaglijn weergegeven, hier is te zien dat de driedeling van het rechter gedeelte verschoven ligt t.o.v. de 
driedeling van het linker gedeelte. 

Figuur 21: Verdeling van de personen over de tribuneopgangen in een symmetrisch vak/zaal. Boven: in 
de Wieleratletiekhal, links: personen voor ontruiming, rechts: personen 120s na start ontruiming. Onder: 
in de Rabozaal, links: personen voor ontruiming, rechts: personen 48s na start ontruiming 

Figuur 22 Verdeling van de personen over de tribuneopgangen tijden~ proefontruiming 2 in de 
collegezaal W-hoog 

Met de gedragsopties in BuildingExodus is het mogelijk om personen van uitgang te laten veranderen als ze te 
lang moeten wachten. Echter als niet één van de tribuneopgangen of -uitgangen geblokkeerd raakt tijdens de 
ontruiming, lopen beide tribuneopgangen even snel door en maakt het qua afstand niet uit welke opgang de 
mensen uit het middelste gedeelte van het vak of de zaal nemen. Het is dus niet zinvol om tijdens de ontruiming 
van tribuneopgang te veranderen. De bovengenoemde gedragsopties hoeven dus ook niet toegepast te worden 
bij het nabootsen van een tribune, de middelste groep mensen gaat hierdoor alleen op en neer lopen in de 
stoelengang (dat zorgt voor vertraging). Als er iemand valt of er een andere belemmering op de tribune ontstaat 
dan zullen de mensen achter de belemmering in werkelijkheid wel naar de andere tribuneopgang gaan. Echter is 
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het plotseling ontstaan van een belemmering op de tribuneopgang niet standaard in te voeren in BuildingExodus 
en Simulex (zie subparagraaf 3.3.13). 
De tribunevakken in de Wieleratletiekhal in het Omnisport zijn niet afgescheiden van elkaar, deze lopen in elkaar 
over. Hierdoor kunnen toeschouwers zich parallel aan de omloop via de stoelengangen naar opgangen van 
andere tribunevakken begeven. Dit wordt gedaan tijdens de proefontruiming door laat vertrekkende personen die 
het gebouw verlaten via de omloop en de hoofdingang, op het moment dat het druk is op de omloop. De 
personen voegen vervolgens via een stoelengang waar het minder druk is in op de omloop. Echter is de 
verwachting dat bij een echte evacuatie bij volle bezetting dit gedrag bijna niet voor zal komen, omdat er dan 
meer personen zijn die gelijktijdig zullen vertrekken waardoor de stoelengangen vol zullen staan. Tijdens de 
proefontruiming in het Omnisport was het tijdsbestek waarin alle personen vertrokken namelijk veel te groot en 
was het bovenste gedeelte van de hoge tribune maar gedeeltelijk gevuld, waardoor de personen meer ruimte 
hadden om zich via de stoelengangen te verplaatsen. In dat opzicht is deze proefontruiming ook minder 
overeenkomend met een werkelijke evacuatie dan de andere twee proefontruimingen. Verder worden in 

noodsituatie de nooduitgangen van de omloop naar de groenheuvel gebruikt en zal men eerder geneigd zijn om 
via een opgang van hun eigen tribunevak naar boven te lopen in plaats van parallel aan de omloop naar een 
ander vak te verplaatsen. Parallellopen doen alleen personen die tijdens de proefontruiming via de omloop terug 
naar de centrale ingang lopen. In de simulaties van ontruimingen bij calamiteiten is het dus niet nodig om het 
verplaatsen via de stoelengangen naar andere tribunevakken mee te nemen, in zowel Simulex als 
BuildingExodus niet. 

3.3.3 Invoegen op een tribuneopgang 
Voor de uitstroming van de tribune is het invoegen van personen vanuit de stoelengangen naar de 
tribuneopgang van belang. Personen proberen tijdens een evacuatie zo snel mogelijk de tribune te verlaten, 
vooral als ze zicht hebben op de brand. Ze willen dan ook zo snel mogelijk invoegen vanuit de stoelengang op 
de tribuneopgang. Bij de proefontruimingen gaat het niet om een echte evacuatie, de vluchtdrang is dus kleiner. 
Vooral bij de proefontruiming in de Wieleratletiekhal is de drang naar buiten erg laag. Mensen staan na de 
volleybalwedstrijd nog na te praten of te kijken naar de spelers op het veld. De mensen hebben dan veel meer 

geduld bij het wachten voordat ze de tribuneopgang op kunnen. Bij de collegezaal W-hoog en de Rabozaal is het 

verschil in pre-movement tijd veel kleiner dan in de Wieleratletiekhal, de mensen willen na het college of de 
voorstelling vrijwel meteen de zaal verlaten. De drang om op de tribuneopgang te komen is hier dus hoger en te 
vergelijken met vertrekkende mensen tijdens een evacuatie die geen zicht hebben op de brand (zie subparagraaf 
2.3.1 ). Als de drang hoger is om de tribune te verlaten, ontstaan er meer conflicten tussen mensen op de 
tribuneopgang en mensen die in willen voegen vanaf de stoelengangen. Deze conflicten zorgen ervoor dat 
mensen minder snel kunnen doorlopen en meer stil komen te staan, waardoor het langer duurt voordat iedereen 
van de tribune af is. Als op de tribuneopgang ruimte is voor meerdere rijen, dan schuiven de personen op de 
tribuneopgang een rij op (van de stoelenrijen af) zodra mensen vanuit de stoelengangen willen invoegen. Deze 
rijvorming op de tribuneopgang ontstaat doordat mensen vaak hun voorganger volgen, hier wordt verder op 
ingegaan in subparagraaf 3.3.8. Het opschuiven van rij zorgt ervoor dat het invoegen makkelijker wordt, doordat 
er minder conflicten ontstaan. Hierdoor ontstaat ook de rijverdeling op de tribuneopgang. Waarbij mensen uit een 
stoelengang die verder bij de interne uitgang vandaan ligt, in een tribuneopgangrij lopen die verder van de 
stoelenrijen vandaan ligt. In Figuur 23 zijn drie tribuneopgangrijen weergegeven (de drie witte pijlen) en de positie 
waar de personen uit die rijen vandaan komen. 

Figuur 23: Personen op de tribuneopgang uit lagere stoelengangen schuiven een opgangrij op zodat 
mensen uit hoger gelegen stoelengangen beter in kunnen voegen (Collegezaal W-hoog) 
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Invoegen in Simulex 

In Simulex vinden er veel conflicten plaats tijdens het invoegen op tribuneopgangen, de personen uit de 
stoelengangen dringen zich als het waren de opgang op. Dit zorgt voor veel vertraging. In de groene cirkels in 
Figuur 24 (links) is te zien dat personen uit de stoelengangen zich tussen twee andere personen op de opgang 
wringen. Simulex gaat er vanuit dat het om een evacuatie gaat, vandaar dat de drang van de personen in 

Simulex hoog is en er dus veel conflicten plaatsvinden in de drukte. In Simulex draaien en wringen de personen 
net zo lang tot ze via de kortste weg naar de uitgang kunnen lopen, door het gewring worden willekeurig 
personen uit hun kortste route baan gedrukt. Hierdoor ontstaat ook de massa mensen die niet in 
(tribuneopgang)rijen lopen. Dit effect is wel na te bootsen door hulplijnen toe te voegen. Dat zorgt voor een 
realistischer beeld, maar daarmee wordt tevens de interactie tussen de agents uit Simulex weggehaald. Dat is 
niet de bedoeling van het simulatiemodel, omdat deze interactie cruciaal is voor het agentsysteem van Simulex. 

Dit wordt verder toegelicht in subparagraaf 3.3.4. 

Invoegen in BuildingExodus 
In BuildingExodus vindt de instroom naar de tribuneopgangen plaats d.m.v. arcsdiede stoelengangen verbinden 
met de tribuneopgangen. Personen in de stoelengangen en op de tribuneopgang verplaatsen zich via lege nodes 
op de tribuneopgang met een lager of eenzelfde potentiaal. Als er veel mensen tegelijk (van twee kanten) in 
willen voegen op de tribuneopgang dan leidt dat tot een vertraging in de doorstroming. Met name als het om een 
tribuneopgang trap gaat, omdat men dan het trappatroon aan wil houden (zie subparagraaf 3.3.8). Als personen 
uit de stoelengangen en uit de tribuneopgangen gelijktijdig aangeven dat ze zich naar eenzelfde trapnode willen 
begeven, dan ontstaat er een conflict. De persoon met de hoogste drangwaarde ('drive') krijgt dan voorrang. Bij 
gelijke drangwaarden wordt random besloten welke persoon als eerste mag. Bij het invoegen van een populatie 
krijgen personen verschillende drangwaardes, die binnen een bepaald range vallen afhankelijk van het geslacht 
van de persoon (standaard is voor mannen 5 tot 15 en vrouwen 1 tot 1 0). De standaard waardes kunnen het 
beste worden aangehouden, omdat anders de gebruiker van het programma de drang per persoon moet gaan 

bepalen. Dit is erg onnauwkeurig te voorspellen, omdat het erg persoon- en situatiegebonden is en lastig uit te 
drukken is in een getal. Zodra een node bezet is, is het niet mogelijk voor een andere persoon om naar die node 
te verplaatsen. Het dringen zoals in Simulex te zien is en ook te verwachten valt bij een echte evacuatie, is dus 
niet te zien in BuildingExodus. Dit maakt voor de ontruimingstijd niet uit, want bij ieder conflict krijgen beide 
personen een 'penalty time'. Dit is een wachttijd die gelijk staat aan een de tijd dat zo'n conflict duurt. In Figuur 
24 (midden) is te zien dat de personen zich allemaal op hun eigen node bevinden en dat ze niet dichter bij elkaar 
kunnen komen tijdens het invoegen op de tribuneopgang. 

Figuur 24 Invoegen op een tribuneopgang vanuit een stoelengang, links: in Simulex (wringen in groene 
cirkel), midden: in BuildingExodus, rechts: in BuildingExodus met uitwijken naar stoelengangen door 
mensen die staan te wachten op een tribuneopgang 
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In BuildingExodus hebben personen die moeten wachten, omdat ze in een rij staan, al snel de neiging op uit te 
gaan wijken. Hierdoor gaan de personen die op de opgang staan te wachten uitwijken naar de voorste plaatsen 
in de stoelengang, om zo voorgangers in te halen (zie Figuur 24, rechts). In werkelijkheid komt dit niet voor, zoals 
blijkt uit de proefontruimingen. Dit is ook niet logisch want dan moet de persoon opnieuw invoegen op de 
tribuneopgang, waardoor de persoon alleen maar langer moet wachten. 

Aanbeveling 

V-patroon 

De stoelengangen worden met één are verbonden met de tribuneopgang en de are wordt 

schuin in de richting van de uitgang geplaatst (zie nodekoppeling in Figuur 24, midden). 

Doordat de mensen in de rijen die het dichtst bij de uitgang zit als eerste de tribune(zaal) verlaten en de mensen 
op de tribuneopgang de mensen uit de stoelengangen in laten voegen, ontstaat er een V-patroon of half V
patroon van mensen die zich nog in de rijen bevinden. De rijen die het verste van de deur verwijderd zijn moeten 
wachten op de instromende mensen uit dichter bij de uitgang gelegen rijen. Hoe verder de stoelenrij verwijderd is 
van de uitgang hoe langer de mensen in de stoelengang moeten wachten. Het V-patroon ontstaat bij de rijen die 
aan het leeglopen zijn en de andere verder weg gelegen rijen blijven dan ongeveer even lang. Het V-patroon 
verplaatst zich vervolgens van de uitgang af. In Figuur 25 is het V-patroon terug te zien tijdens een 
proefontruiming in de Rabozaal. Op het eerste balkon is te zien dat er een V-patroon ontstaat rond de 
tribuneopgang, omdat hier van twee kanten stoelengangen verbonden zijn met de tribuneopgang. En in de zaal 
is te zien dat er een half V-patroon ontstaat op de tribuneopgang waar maar van één kant stoelengangen op 
uitkomen. 

Figuur 25: V-patronen van wachtende mensen in de stoelengangen bij het verlaten van de Rabozaal 

In zowel Simulex als in BuildingExodus is er ook een soort V-patroon te ontdekken van wachtende mensen in de 
stoelengangen. In Simulex lopen alle personen in een stoelengang meteen richting tribuneopgang, hierdoor 
staan personen vlak achter elkaar stil voordat ze de tribuneopgang op kunnen. Doordat de personen in 
BuildingExodus zich alleen via de nodes kunnen verplaatsen, blijft de ruimte tussen de personen in de 
stoelengang groter. In beide simulatieprogramma's is vervolgens te zien dat de personen uit de voorste 
stoelengangen veelal voorrang krijgen op de mensen die op de tribuneopgang staan (zie Figuur 26). Hierdoor 
ontstaat een brede V over enkele rijen en de rest van de rijen blijven ongeveer even lang. Het V-patroon 
verschuift vervolgens van de tribune-uitgang af. Het V-patroon in Simulex heeft een kleinere hoek, doordat alle 
personen dichter op elkaar kunnen staan en niet gebonden zijn aan nodes, zoals in Building Exodus . 
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Figuur 26: V-patroon van wachtende mensen in de stoelengangen, links: V-patroon Wieleratletiekhal in 
Simulex en Building Exodus, rechts: halve V-patroon Rabozaal in Simulex en BuildingExodus 

3.3.4 Rijvorming op een tribuneopgang 
Stoelenrijen hebben vaak oplopende hoogtes zodat personen over elkaar heen kunnen kijken. De tribuneopgang 
bestaat dan uit een hellende vloer of uit traptreden. Het is ook mogelijk dat de tribunegang een vlakke vloer is. 
Op een tribuneopgang ontstaat rijvorming, dit blijkt uit de proefontruimingen in de verschillende ruimtes. Tevens 

blijkt uit het onderzoek 'Crowd Dynamics' [57) dat rijvorming automatisch ontstaat bij een hoge persoonsdichtheid 
voor een uitgang. Als een tribuneopgang te smal is om twee personen naast elkaar te kunnen laten lopen, 
ontstaat er één rij mensen en kan er niet ingehaald worden. Als er maximaal twee personen naast elkaar kunnen 
lopen en de personen van twee kanten de tribuneopgang op komen, dan ontstaan er twee aparte 
tribuneopgangrijen afkomstig uit de verschillende vakhelften. Mensen blijven vervolgens in hun eigen rij lopen en 
wisselen vrijwel niet van rij. Dit is het geval op de tribunes in de Wieleratletiekhal (zie Figuur 27, links). Ook bij 
bredere tribuneopgangen waarbij mensen allen van dezelfde kant instromen, gaan mensen in rijen achter elkaar 
lopen. Hier ontstaan wel meer rijwisselingen, omdat niet alle rijen grenzen aan de stoelengangen. Deze 
rijwisseling gebeurt van de stoelenrijen af en niet in tegengestelde richting, dit volgt uit de proefontruimingen. Dat 
is ook logisch want anders loopt men tegen de mensenstroom uit de stoelengangen in. Deze mensenstromen 
staat loodrecht op de mensenstroom op de tribuneopgang. In de collegezaal W-hoog en in de Rabozaal stromen 
de personen van één kant de tribuneopgang op, hier moeten mensen van rij wisselen om mensen uit andere rijen 
in te laten voegen (zie Figuur 27, midden en rechts). Passeren op de tribuneopgang gebeurt automatisch als een 
rij mensen harder loopt dan de naast gelegen rij. Verder is het mogelijk als er meerdere rijen zijn dat mensen 
switchen van rij, om zo hun voorganger in te halen. Uit het onderzoek 'Crowd Dynamics' [57) en uit de 

proefontruimingen blijkt dat dit inhaal gedrag niet veel voorkomt. 

Figuur 27 rijvorming op de tribuneopgang (trap of hellende vloer), links: twee rijen met instroom van twee 
kanten in de Wieleratletiekhal, midden: twee/drie rijen met instroom van één kant in collegezaal W·hoog, 
rechts: één/twee rijen met instroom van één kant in de Rabozaal 

Rijvorming in Simulex 
In Simulex kan de tribunegang alleen als vlakke vloer worden gemodelleerd (zie subparagraaf 3.3.8). Door de 
breedte van veel tribuneopgangen is het vaak niet mogelijk dat er meer dan twee personen op de trap naast 
elkaar kunnen staan, hierdoor lopen de personen twee aan twee naar beneden (ook zonder scheidingslijn). 
Verder wordt het vrij lastig om van rij te wisselen als de personen van twee kanten instromen op de 
tribuneopgang. Er ontstaat in Simulex geen rijvorming op de tribuneopgangen waarop meer dan twee personen 
naast elkaar kunnen lopen. De personen vormen dan één grote massa zonder rijvorming (zie Figuur 28, links). 
Door hulplijnen toe te voegen aan het model kunnen wel rechte rijen worden gemaakt, waardoor personen in 
dezelfde rij elkaar niet meer in kunnen halen (zie Figuur 28, rechts). Dit zorgt voor een realistischer beeld. Echter 
is het dan ook niet meer mogelijk dat personen van opgangrij wisselen om andere personen in te laten voegen. 
Tevens wordt hiermee de interactie tussen de agents uit het model gehaald. Dergelijke ingrepen in een 
evacuatiemodel zijn in beginsel niet gewenst, omdat daarmee het microscopische gedrag van de populatie 
bewust wordt gestuurd in plaats van dit over te laten aan het geprogrammeerde gedrag van de agents. Het 
gedrag van de agents is in Simulex niet overal even realistisch. Dit wordt veroorzaakt door het vasthouden aan 
de kortste route. De personen snijden de route af zodra ze een bocht moeten nemen (bijvoorbeeld als de tribune
uitgang niet in het verlengde van de tribuneopgang ligt). Hierdoor ontstaat er dus geen rijvorming en word de 
doorstroming belemmerd (zie subparagraaf 3.3.11 ). In sommige gevallen kan een hulplijn voor een verbetering 
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van het model zorgen, door het afsnijdgedrag tegen te gaan. In een situatie met een vrij smalle (op)gang zoals 
weergegeven is in de rechter plaatje van Figuur 28, wordt de totale interactie tussen mensen (agents) op de 
tribuneopgang beïnvloed. Dat is niet de bedoeling van een evacuatiesimulatie. 

Aanbeveling Het gebruik van hulplijnen moet zoveel mogelijk worden gemeden als scheiding van mensen in 

een (op}gang (maar niet voor het afsluiten van een kortste route). Deze hulplijnen worden 

alleen toegepast in brede gangen waarbij aan beide zijden van de lijn nog persoonsinteractie 
plaatsvindt. 

·-· .. , .. , ,, .,., 
~-Figuur 28 Simulex simulatie van het invoegen op een tribuneopgang, links: massavorming op de opgang 
door afwezigheid scheidingslijn (collegezaal W-hoog), rechts: rijvorming op de opgang door 
aanwezigheid scheidingslijn (Rabozaal) 

Rijvorming in BuildingExodus 

In BuildingExodus is het mogelijk om tribune(op)gangen te modelleren als trap (trapnodes) of als vlakke vloer 
(vrije nodes). Doordat de personen in dit programma zich verplaatsen via een grid, ontstaat er altijd een beeld 
waarin rijvorming te ontdekken valt. Het ontstaan van een opgehoopte massa, waarin de personen allemaal in 
een andere richting gedraaid tegen elkaar aan staan (zoals in Simulex), is in BuildingExodus niet mogelijk. Echter 

gaan personen zich wel kriskras over de opgang bewegen, door telkens van tribunopgangrij te wisselen. Dit 
gebeurt alleen als de personen heel dicht op elkaar staan. Ze kunnen dan geen stap naar voren zetten omdat die 

niet vrij is, waardoor ze uitwijken naar de zijkant. Dit gebeurt voornamelijk in het gedeelte waar nog personen de 
tribuneopgang opstromen vanuit de stoelengangen (in de V-vorm). Dit is weergegeven in Figuur 29. In het 
gedeelte waar geen personen meer instromen blijven de personen wel in één opgangrij lopen. Dit komt op een 
tribuneopgang trap doordat daar meer persoonspreiding is door het aanhouden van het trappatroon (zie 
subparagraaf 3.3.8). 

Figuur 29 Gedeelte van een tribuneopgang in BuildingExodus waar personen veel van tribuneopgangrij 
wisselen (rood omlijnd) 

In werkelijkheid komt dit switchen van tribuneopgangrij in de drukke gedeeltes niet zo veel voor. In 
BuildingExodus is het switchen te voorkomen door de tribuneopgang nodes niet standaard (horizontaal, verticaal 
en diagonaal) te verbinden, zoals de opgang in Figuur 29. De tribuneopgang nocles moeten dan alleen 
verbonden worden in de richting van de tribune-uitgang. Dit is alleen mogelijk als het om een tribuneopgang gaat 
die bestaat uit evenveel opgangrijen als zijdes waarvandaan personen instromen (zoals in Figuur 29). Anders 
worden de tribunerijen die niet aan de stoelenrijen grenzen niet benut. Het is ook mogelijk om de arcs zo te 
koppelen dat personen alleen van de stoelenrij af kunnen bewegen en niet naar de stoelenrij toe. Dus als een 
persoon eenmaal een tribuneopgangrij is opgeschoven kan hij/zij niet meer terug. Uit de proefontruimingen blijkt 
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ook dat mensen niet een tribuneopgangrij opschuiven in de richting van de stoelrijen. Dit zou ook niet logisch zijn 

want dan beweegt die persoon tegen de instromende mensen vanuit de stoelengang in. Voor een realistische 

weergave van het looppatroon op de tribuneopgang is het beter om de nodes niet standaard te verbinden. Echter 

kost het wel veel werk om de verbindingen op de tribuneopgangen allemaal aan te passen. In subparagraaf 3.3.8 

wordt bepaald wat het effect hiervan is op de doorstroomcapaciteit van de tribuneopgang. 

3.3.5 Passeren van een obstakel of trappengat op een tribuneopgang 

Als mensen zich op de tribuneopgang begeven, dan kunnen ze zich via die opgang verplaatsen naar de uitgang 
van de tribunezaal of het tribunevak. Echter is het mogelijk dat op de tribuneopgang een obstakel (bijvoorbeeld 

een trappengat) is geplaatst, waar men aan twee kanten omheen kan. Dit is het geval op het bovenste gedeelte 

van de grote tribune in de Wieleratletiekhal van het Omnisport, daar moeten alle personen om het trappengat 

heen voordat ze via de trap de tribune kunnen verlaten. Uit de proefontruiming blijkt dat de personen zich 

gelijkmatig verdelen langs beide zijde van het trappengat (zie Figuur 30). Dit is te verklaren doordat mensen niet 

gaan staan wachten als ze zien dat ze via een andere (korte) route direct door kunnen lopen naar de uitgang van 
het tribunevak [57) . 

Figuur 30 Gelijke verdeling van personen rond het trappengat op de tribuneopgang van het bovenste 
gedeelte van de grote tribune in de Wieleratletiekhal 

Passeren van een trappengat in Slmulex 

Het opsplitsen van personen rond een trappengat of obstakel gebeurt in Simulex aan de hand van de distance 

map. Dus als het tribunevak scheef loopt t.o.v. de gewenste uitgang of het obstakel bevindt zich niet precies in 
het midden, dan is de verdeling niet gelijk aan beide zijde van het trappengat In de simulatie zullen dan de 

meeste personen aan dezelfde kant het trappengat passeren omdat dat de kortste route is (zie Figuur 31, links). 

Aanbeveling Er wordt een scheidingslijn getrokken in het midden van een tribuneopgang zodra de 
persoonsverdeling rond een obstakel/trappengat ongelijk is, ondanks dat het de interactie 
tussen personen beïnvloed. 

Als de tribune niet symmetrisch is en de linker en rechter helft van een vak niet even hoog zijn (zoals bij de hoge 

tribune van het Omnisport), moet wel in acht worden genomen dat de laatste personen in werkelijkheid van 
tribuneopgangrij kunnen wisselen. Zodra er een lijn in de simulatie gezet wordt, kunnen personen niet meer van 

tribuneopgangrij veranderen. Er moet dan dus opgelet worden of er geen groot tijdverschil (>30sec) zit in de 

ontruiming van het rechtergedeelte en het linkergedeelte van het vak. Hiervoor is gekeken naar de simulatie van 

de hoge tribune van de Wieleratletiekhal in het Omnisport, daaruit blijkt dat het leegloop verschil links en rechts 
o.a. bij vak 27 (zie vakverdeling Omnisport in Bijlage 9.2) bijna een minuut is. Dit komt door een verschil van 
ongeveer 40 personen. 

Aanbeveling De scheidingslijn wordt zo getrokken dat het aantal personen per opgangrij ongeveer gelijk is. 
Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat personen uit de bovenste stoelenrijen van rechts via de 
linker opgangrij gestuurd worden (en visa versa). 
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Deze maatregel zorgt niet voor de werkelijke verdeling van de mensen, maar hierdoor wordt de verdeling van het 
aantal personen aan beide zijden van het trappengat wel gelijk. Hierdoor wordt de doorstroom langs het 
trappengat op de tribuneopgang realistischer. 

Verder is er op de hoge tribune van de Wieleratletiekhal in het Omnisport gekeken naar vak 25 waarbij de 
uitgang zich wel recht voor de trap bevindt en waarbij de vakdelen ieder even groot zijn. Hierbij is gekeken of er 
een groot tijdsverschil is tussen het wel of niet plaatsen van een scheidingslijn op de tribuneopgang. Zonder 
scheidingslijn duurt het 4:22 min voordat het vak leeg is en met scheidingslijn 4:19 min, de ontruimingstijden zijn 

bepaald zonder de trap tussen de tribune en de omloop mee te nemen. De effecten van de trap van het hoge 
tribunedeel naar de omloop zijn hierbij dus niet meegenomen. Het verschil in ontruimingstijd is verwaarloosbaar. 
Het maakt dus voor de ontruimingstijd niet uit of er een scheidingslijn aanwezig is, mits de distance map op de 
tribuneopgang symmetrisch is. In dat geval moet er dus ook geen scheidingslijn ingetekend worden. 
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Figuur 31: Ongelijke verdeling bij het passeren van het trappengat op de tribune van de 

Wieleratletiekhal, links: in Simulex, rechts: in Exodus 

Passeren van een trappengat in BuildingExodus 
In BuildingExodus ontstaat hetzelfde effect als in Simulex als het vak scheef loopt t.o.v. de gewenste exit of als 
het obstakel niet precies in het midden staat. Ook zodra de nodes aan beide zijkanten van het trappengat niet 
precies dezelfde afstand hebben tot het midden van het trappengat, dan ontstaat er een scheve verdeling. In het 

rechter gedeelte van Figuur 31 is te zien dat ook in BuildingExodus de meeste personen aan dezelfde kant het 
trappengat passeren in een scheef tribunevak op de hoge tribune in de Wieleratletiekhal in het Omnisport. In 
BuildingExodus kunnen de tribuneopgangen gescheiden worden door arcs te verwijderen, echter is het 
realistischer om attractor/dicharge nodes met een zelfde potentiaal toe te passen aan beide zijden van het 

trappengat Hierdoor ontstaat een goede verdeling en wordt het looppatroon op de tribuneopgang plus de 
interactie tussen de agents niet beïnvloed. 

Aanbeveling Er worden attractor/dicharge nodes gebruikt zodra de persoonsverdeling rond het 
obstakeVtrappengat ongelijk is. 

3.3.6 Toekennen van een pre-movement tijd bij evacuatie van tribunes 

Niet alle personen beginnen meteen met vluchten bij brand of een brandmelding. In subparagraaf 2.2.1 staat 
beschreven waarom mensen niet allemaal meteen vertrekken en waar het vertrekmoment van afhankelijk is. De 
pre-movement tijd is dus niet voor iedere persoon hetzelfde, sommige mensen starten wel meteen met vluchten 
en bij anderen kan dit enkele minuten duren. De pre-movement tijd van iedere persoon die aanwezig is in een 
gebouw bevindt zich binnen een bepaalde tijdrange. Zoals uit subparagraaf 2.2.1 blijkt is de verdeling binnen die 
range een normaal verdeling. Zodra enkele mensen vertrekken ontstaat er een kettingreactie, hierdoor gaan er 
steeds meer mensen tegelijk vertrekken. Het grootste deel van de mensen vertrekt rond de helft van de pre
movement tijd range. 

Realistische waarden voor de pre-movement tijd als vast waarde 

In Simulex en BuildingExodus kan er voor worden gekozen dat de personen allemaal dezelfde pre-movement tijd 
krijgen of dat de pre-movement tijd van iedere persoon binnen een tijdrange valt. Bij de handberekening en in 
Evacnet4 wordt de pre-movement tijd niet meegenomen, deze moet achteraf bij de verplaatsingstijd opgeteld 
worden. Dit komt overeen met het toewijzen van dezelfde pre-movement tijd aan alle personen in Simulex of . 
BuildingExodus. De vraag is of het achteraf toevoegen van de pre-movement tijd zorgt voor een realistische 
evacuatie en wat dan een realistische waarde is voor deze pre-movement tijd. De manier van passeren van 
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bottlenecks is afhankelijk van het aantal personen dat tegelijk op die bottleneck is aangewezen. Bij een groot 
verschil in pre-movement tijd zal de spreiding groter zijn van de personen die tegelijk een bottleneck willen 
passeren. Dit zorgt ervoor dat het eerste gedeelte van de mensen vrijer een tribuneopgang op kunnen lopen. 
Doordat deze mensen al eerder zijn vertrokken wordt de grootste massa mensen kleiner, waardoor een 
eventuele opstopping voor een tribune-uitgang ook kleiner wordt. Met de grafieken in Figuur 32 wordt 
aangetoond welke vaste pre-movement tijd gelijk staat aan een bepaalde pre-movement tijd range. ledere lijn in 
de assenstelsels geeft het verband tussen de evacuatietijd en de maximale pre-movement tijd weer. De pre
movement tijd range loopt van nul tot de maximale pre-movement tijd. De maximale pre-movement tijd varieert 
van nul tot vier minuten, omdat uit de literatuur is gebleken dat vier minuten de maximale pre-movement tijd is 
voor het onderzochte type gebouw. Met de verschillende kleuren lijnen wordt de evacuatietijd bij toepassing van 
een pre-movement tijd range (de blauwe lijnen) vergeleken met de evacuatietijd die volgt uit de verplaatsingstijd 
plus de maximale pre-movement tijd (de rode lijnen) of een deel van de maximale pre-movement tijd (de groene 
en paarse lijnen). Deze vergelijking wordt gedaan aan de hand van evacuatiesimulaties van vak 1 en 25 in de 

Wieleratletiekhal met Simulex en BuildingExodus. In Simulex zijn de opgangen gemodelleerd als vlakke vloer en 
in BuildingExodus als trap. De pre-movement tijd is in BuildingExodus random verdeeld over de populatie en in 
Simulex normaal verdeeld, hierbij wordt echter geen rekening gehouden met groepsgedrag. Het feit dat personen 
in werkelijkheid meestal een zelfde pre-movement tijd hebben als (bekende) mensen in hun buurt (naast, voor of 
achter hen) is niet meegenomen bij de verdeling van de tijden in de modellen. 

Simulex vak 1 Wieleratletiekhal 

~ 
~ 
~ 
Ql 

~ ra 
:::J 
u 
ra 
> 
Ql 

480 
420 
360 
300 
240 
180 
120 

60 
0 

0 60 120 .. 180) 
pre-movement tiJd (s 

BuildingExodus vak 1 Wieleratletiekhal 
540 
480 

~ 420 
~ 360 
~ 300 

240 

~ 240 ~--~~~~--~------------
:::J 
u 180 
~ 
Ql 120 

60 
0 

0 60 120 ""d 18)0 pre-movement tiJ (s 
240 

...... evacuatietijd incl. pre-movement tijd range 
- verplaatsingstijd+max.pre-movement tijd 

0 60 120 180 240 
pre-movement tijd (s) 

BuildingExodus vak 25 Wieleratletiekhal 
600 
540 

0 60 120 180 240 
pre-movementtijd (s) 

...-verplaatsingstijd+ 1/2*max.pre-movement tijd 
~verplaatsingstijd+3/4*max.pre-movement tijd 

Figuur 32 Het verband tussen de evacuatietijd en de maximale pre-movement tijd, waarbij de pre
movement tijd op verschillende manieren wordt toegevoegd aan de simulatie (in Simulex en 
Building Exodus). 

Het achteraf toevoegen van de pre-movement tijd zorgt voor realistische evacuatietijden als de juiste pre
movement tijd wordt genomen. Uit de grafieken in Figuur 32 blijkt dat in beide tribunevakken de evacuatietijd 

waarbij gerekend is met een pre-movement tijd range het beste overeenkomt met de verplaatsingstijd plus de 
gemiddelde pre-movement tijd, in zowel Simulex als BuildingExodus. 
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De totale evacuatie tijd wordt bepaadl door: 

verplaatsingstijd+ W(max. pre-movement tijd-min. pre-movement tijd)+min. pre-movement tijd 

Omdat de pre-movement tijd van de eerste persoon vaak nul seconden is, wordt de formule: 

verplaatsingstijd + !4 *max. pre-movement tijd. 

In werkelijkheid is de verdeling van de pre-movement tijden over de populatie erg moeilijk te voorspellen en het is 

dus ook maar de vraag of dit goed wordt gedaan in de simulatiemodellen. Bij een echte evacuatie kijkt men naar 
elkaar en vertrekt het grootste deel van de mensen tegelijk. Door achteraf de pre-movement tijd bij de 

verplaatsingstijd op te tellen kan nooit de situatie ontstaan dat te veel mensen één voor één naar buiten lopen. 
Hierdoor worden mogelijke bottlenecks die opstoppingen veroorzaken altijd inzichtelijk gemaakt. In feite wordt er 

dan van een conservatieve situatie uitgegaan. 

Aanbeveling Evacuatiesimulaties worden uitgevoerd zonder pre-movement tijd range. Na de simulatie wordt 

een vaste pre-movement tijd opgeteld bij de verplaatsingstijd die volgt uit de simulatie. 

Pre-movement tijd patroon bij zicht op de brand op de tribune 

De pre-movement tijden uit de literatuur ( subparagraaf 2.2.1) zijn veelal gebaseerd op onderzoeken met 

proefevacuaties. Er zijn scenario's denkbaar waarbij mensen zicht hebben op de brand of zelf blootgesteld 

worden aan de straling en rook als gevolg van de brand. Er is hierover in de literatuur vrijwel geen informatie te 
vinden. Het enige materiaal dat hiervoor gebruikt kan worden, zijn beelden van een echte brand. Hiervoor is 

gekeken naar beelden van de brand in het Euroborg stadion [90] en in het Bradford City stadion [89] , echter zijn 

de beelden daarvan te onduidelijk om er conclusies aan te verbinden. Het is aannemelijk dat de pre-movement 

tijd van personen die dicht bij de bron zitten kleiner is dan van personen die er verder vanaf zitten, omdat zij 

eerder de ernst van de situatie in zullen zien door blootstelling aan straling en rook. Als er bijvoorbeeld brand 
uitbreekt onder in een tribunevak waarbij de tribune-uitgang zich boven in het vak bevindt, dan zullen de mensen 

onder in het vak als eerste naar boven beginnen te vluchten. Het V-patroon, zoals beschreven in subparagraaf 

3.3.3, ontstaat dan niet omdat de onderste stoelenrijen als eerste leegstromen. Naar verwachting blijft de pre

movement tijd range gelijk en ook de drukte rond de bottlenecks, alleen de volgorde van naar buitenstromende 

mensen is anders. De evacuatietijd van het totale vak zal hierdoor dus ongeveer gelijk blijven. 

3.3.7 Verplaatsing via vlakke vloeren 

Op tribunes bestaat de stoelengang uit een vlakke vloer en in sommige gevallen ook de 'opgang'. Op de route 

van tribune tot buiten wordt een vlakke vloer toegepast in gangen, omlopen, foyers, lobbies, hallen, etc. Bij de 

verplaatsing via vlakke vloeren is de loopsnelheid en de doorstroomcapaciteit van belang. Uit [55] blijkt dat beide 
aspecten afhankelijk zijn van de persoonsdichtheid op de vlakke vloer en de spreiding ervan over de breedte van 

de vloer. 

Loopsnelheid op vlakke vloer 

Bekende onderzoeken naar de loopsnelheid van mensen op vlakke vloeren zijn gedaan door Ando [2], Fruin [11] 
, het SBR [70] en Predtechenskii en Milinskii [42] . Door Ando is onderzoek gedaan naar loopsnelheden bij een 

hoge bezetting (treinstations). Hieruit volgt dat men ongehinderd kan lopen tot een persoonsdichtheid van 0,8 

pers/m2
, dat lopen zonder contact met anderen mogelijk is tot 1,8 pers/m2 en dat stagnatie ontstaat vanaf 4 

pers/m2
• Predtechenskii en Milinskii hebben onderzoek gedaan naar interacties tussen verschillende 

bezoekersstromen en Fruin naar de beweging van voetgangers. De resultaten van het onderzoek naar 

loopsnelheden en doorstroomcapaciteiten door het SBR worden toegepast in de handrekenmethode uit bijlage G 

van het brandbeveiligingsconcept [76] . De loopsnelheden die voortkomen uit deze vier onderzoeken zijn uitgezet 

tegen de persoonsdichtheid en weergegeven in Figuur 33. Hieruit blijkt dat de loopsnelheden nogal uiteenlopend 
zijn in de verschillende onderzoeken, er zijn verschillen van 0,4 m/s bij dezelfde persoonsdichtheid. Verder zijn 

de loopsnelheden van Fruin bij een hoge persoonsdichtheid erg afwijkend van de rest van de onderzoeken. Uit 

deze gegevens kan verder geconcludeerd worden dat de onbelemmerde loopsnelheid rond de 1,4m/s ligt en de 

belemmerde loopsnelheid bij een hoge persoonsdichtheid (5 pers/m2
) tussen de 0,2 en 0,4 m/s (op het 

onderzoek van Fruin na). 
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Figuur 33 Verband tussen loopsnelheid en persoonsdichtheid op een vlakke vloer volgens verschillende 
onderzoeken: Ando [2], Fruin [11], het SBR [70] en Predtechenskii en Milinskii [42] 

De loopsnelheid is naast de persoonsdichtheid ook afhankelijk van het type persoon. Ando [2] , Fruin [11] en Shi 
[51] maken dit onderscheidt ook in hun onderzoek. In Tabel10 zijn de verschillende waardes weergegeven voor 

de gemiddelde onbelemmerde loopsnelheid voor volwassen mannen, volwassen vrouwen, kinderen en ouderen 

(65+). In veel onderzoeken wordt bij de loopsnelheden geen onderscheidt gemaakt in leeftijd of geslacht, als men 

naar vlakke vloeren kijkt. 

Tabel10 De gemiddelde onbelemmerde loopsnelheid op vlakke vloeren bij verschillende type personen 
Onderzoek Volwassen man Volwassen vrouw Kind Oudere 
Ando [21 1,6 m/s 1 4 m/s 0,8 m/s 1,1 m/s 
Fruin [111 1,37 m/s 1 29 m/s n.v.t. n.v.t. 
Shi [51] 1,3 m/s 1,24 m/s 1,08 m/s 1,04 m/s 

In de handberekening en Evacnet4 is uitgegaan van onbelemmerde loopsnelheid (bij een persoonsdichtheid <1 

pers/m2
) van 1 ,6 m/s en een belemmerde loopsnelheid (bij een persoonsdichtheid van 5 pers/m2

) van 0,37 mis. 

Dit geldt voor de totale populatie. Dit komt grotendeels overeen met de gegevens van het SBR. Dit is logisch 

want o.a. de handberekening uit bijlage G van het brandbeveiligingsceneepi [76] is gebaseerd op de gegevens 

van het SBR. 
In Simulex is de onbelemmerde loopsnelheid afhankelijk van het type persoon. De onbelemmerde loopsnelheden 

van een volwassen man, volwassen vrouw, kind en bejaarden zijn gemiddeld respectievelijk 1.35, 1.15, 0.9 en 

0.8m/s. Verder kunnen de personen ook lopen met een belemmerde loopsnelheid dit is afhankelijk van de 

contactafstand (zie Bijlage 4.1 ). 

BuildingExodus heeft als onbelemmerde loopsnelheid 1 ,5 m/s. Echter bij invoeren van een populatie krijgt iedere 
persoon een onbelemmerde loopsnelheid tussen de 0,8 en 1 ,5 m/s, onafhankelijk van het geslacht of leeftijd van 

de persoon. Dit wordt gedaan omdat er vanuit wordt gegaan dat de onbelemmerde loopsnelheid per persoon 
verschilt (onafhankelijk van geslacht en leeftijd). Verder is het afhankelijk van of de persoon kruipt en het type 

node waarop de persoon staat met welke factor de onbelemmerde loopsnelheid vermenigvuldigd wordt. Naast de 

onbelemmerde loopsnelheid kan de persoon ook met een belemmerde loopsnelheid lopen. Als een persoon in 
BuildingExodus een stap zet is dit altijd met onbelemmerde loopsnelheid. Echter zodra een persoon moet 

wachten omdat er geen node vrij is dan moet hij/zij één of meerdere tijdstappen wachten voordat de persoon 
verplaatst naar de nieuwe node. Hierdoor duurt het langer voordat de persoon van node is verwisseld en dus een 

afstand van 0,5m heeft afgelegd. Omgerekend is dan de loopsnelheid lager dan de onbelemmerde loopsnelheid. 

De toegepaste loopsnelheden in de verschillende evacuatiemodellen komen allemaal vrij goed overeen met de 
waardes uit Figuur 33 en Tabel 10. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de waardes uit de 

verschillende onderzoeken uiteenlopend zijn. 

Doorstroomcapaciteit over vlakke vloer 

Uit de proefontruimingen uit dit eigen onderzoek (Wijnhoven) zijn geen geschikte gegevens te halen voor de 
doorstroomcapaciteit van een vlakke vloer. Er is wel onderzoek gedaan naar de doorstroomcapaciteit van vlakke 

looppaden door Ando [2] , Fruin [11] , het SBR [70] en Predtechenskii en Milinskii [42] , de resultaten hiervan zijn 

weergegeven in Figuur 34. De resultaten van Ando en het SBR komen goed overeen. De twee waardes uit het 

52 



Hoofdstuk 3 Proefontruimingen, vergelijkingen en analyse van de resultaten 

onderzoek van Predtechenskii en Milinskii liggen op grafiek van het SBR, maar het bovenste punt is volgens dat 
onderzoek de maximale doorstroomcapaciteit (de optimale situatie). Deze ligt bijna een 0,5 pers/m*s lager dan bij 
het onderzoek van het SBR. De resultaten van Fruin t.o.v. Ando of het SBR liggen bij een hoge 
persoonsdichtheid een stuk lager. Bij een persoonsdichtheid onder de 2 pers/m2 zijn de resultaten wel 
vergelijkbaar, daarboven gaat Fruin er vanuit dat de doorstroomcapaciteit afneemt. Volgens de onderzoeken van 
Ando en het SBR stijgt de doorstroomcapaciteit juist nog vanaf dat punt en begint pas af te nemen bij een hogere 
persoonsdichtheid (>4 pers/m2

). Dit verschil is mogelijk te verklaren doordat in het onderzoek van Fruin de 
doorstroomcapaciteit gebaseerd is op het motoriek en de bewegingen van personen in een normale situatie. De 
maximum doorstroomcapaciteit (bij de meest optimale persoonsdichtheid) van de verschillende onderzoeken ligt 
tussen de 1.4 en 1.9 pers/m*s. Met een gemiddelde van 1.6 pers/m*s bij de meest optimale persoonsdichtheid. 
De gemiddelde doorstroomcapaciteit onafhankelijk van de persoonsdichtheid is 1.25 pers/m*s, dit is het 
gemiddelde van alle meetpunten uit de vier onderzoeken. 

In het onderzochte type gebouw voert de looproute meestal over brede omlopen of door ruime foyers. De 
routedelen met een vlakke vloer zijn dus vaak niet maatgevend voor de evacuatie. De persoonsdichtheid is daar 
erg laag door het grote beschikbare oppervlak. De mensen spreiden zich over de totale breedte van het vlakke 
looppad, waardoor de doorstroming (per meter) afneemt. 
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Figuur 34 Verband tussen de doorstroomcapaciteit en persoonsdichtheid op een vlakke vloer volgens 
verschillende onderzoeken: Ando [2], Fruin [11], het SBR [70] en Predtechenskii en Milinskii [42] 

Bij het handrekenmodel en Evacnet4 wordt uitgegaan van een maximale doorstroomcapaciteit op horizontale 
vloeren van 1.5 pers/m*s. Deze waarde volgt uit het Bouwbesluit 2003 (71] , daarbij is geen persoonsdichtheid 
gegeven. Om de doorstroomcapaciteit in Simulex en BuildingExodus te achterhalen, zijn er testen gedaan 
waarbij de maximale doorstroming (pers/s) wordt bepaald van gangen met verschillende vloerbreedtes. Hiervoor 
zijn eenvoudige simulatiemodellen gemaakt in Simulex en BuildingExodus, waarbij variatie is aangebracht in 
enkele inputparameters. De testen zijn gedaan bij een persoonsdichtheid van 4.0 pers/m2

• De linker grafiek in 
Figuur 35 toont aan dat de doorstroming in Simulex afhankelijk is van het type personen in de simulatie. Uit deze 
grafiek blijkt een grotendeels lineair verband, hierdoor kan de doorstroomcapaciteit (pers/m*s) bepaald worden 
die geldt bij iedere gangbreedte. Alleen bij een gangbreedte onder de 1 ,Om lopen de grafieken steiler, dit 
betekent dat de doorstroomcapaciteit daar lager is. Dit komt doordat mensen weinig ruimte hebben en er dus 
veel onderling contact is tussen personen in Simulex. In Simulex is de doorstroomcapaciteit voor mannen, 
vrouwen, kinderen en ouderen respectievelijk 1.24, 1.16, 0.89 en 0.67 pers/m*s. De doorstroomcapaciteit voor 

mannen ligt in de buurt van de resultaten van het onderzoek van Predtechenskii en Milinskii [42] . De waardes 
voor de andere type personen komen niet overeen met de resultaten in Figuur 34, deze liggen onder het 
gemiddelde dat volgt uit de literatuuronderzoeken. 
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Figuur 35 Doorstroming (pers/s) van een vlakke vloer bij verschillende type personen, links: in Simulex, 
rechts: in BuildingExodus 

BuildingExodus werkt met nodes waardoor iedere persoon een zelfde oppervlak in beslag neemt en de 
loopsnelheid is niet afhankelijk van het type persoon. Daardoor is ook de doorstroming niet afhankelijk van het 
type persoon in BuildingExodus. Dit wordt aangetoond met de rechter grafiek in Figuur 35. De vloerbreedte in 
BuildingExodus is altijd een veelvoud van de breedte van een node. De meetpunten in de grafiek worden daarom 
niet verbonden (als de punten verbonden zouden worden dan zou er een trapvormige grafiek ontstaan). Uit de 
grafiek blijkt dat het verband tussen de doorstroming (pers/s) en de vloerbreedte nagenoeg lineair is. Hierdoor 
kan de doorstroomcapaciteit (pers/m*s) bepaald worden die geldt bij iedere doorgangsbreedte. De 
doorstroomcapaciteit is voor ieder type persoon in BuildingExodus 1.94 pers/m*s. Het gaat daarbij om de 
doorstroomcapaciteit van normaal gekoppelde nodes. Dit komt overeen met de resultaten van het SBR [70] , 

maar ligt boven het gemiddelde van de literatuuronderzoeken. 

Door variatie aan te brengen in de populatiesamenstelling hebben de personen een meer variërende 

loopsnelheid. Hierdoor ontstaan er meer interacties tussen de personen, dat meer inhaalgedrag tot zijn gevolg 
heeft. Dit remt de doorstroomcapaciteit van het vlakke looppad. Er zijn voor Simulex en BuildingExodus varianten 

doorgerekend met verschillende populatiesamenstellingen. De populatiesamenstelling is opgebouwd uit 
man:vrouw:kind:ouderen. De toegepaste samenstellingen zijn de college samenstelling (50:50:0:0) en de theater 
samenstelling (40:40:0:20). In Bijlage 13.3 is de doorstroming (pers/s) van een vlakke vloer weergegeven uit het 

handrekenmodel, Evacnet4, BuildingExodus en Simulex. Aan de hand van de testen is de doorstroomcapaciteit 
op vlakke looppaden in de verschillende evacuatiemodellen bepaald: 

Het handrekenmodel: 1.5 pers/m*s (standaard samenstelling) 
Evacnet4: 1.5 pers/m*s (standaard samenstelling) 
Simulex: 1.15 pers/m*s (50:50:0:0) 
Simulex: 0.89 pers/m*s (40:40:0:20) 
BuildingExodus: 1.94 pers/m*s (elke samenstelling) 

Spreiding van de personen op vlakke vloeren 
De doorstroming van de vlakke looppaden of loopruimtes is afhankelijk van de spreiding van de personen over 
de totale breedte van het pad. Ook de Instraming van zijkanten op deze looppaden is afhankelijk van de 
spreiding op de het looppad. Uit het onderzoek 'crowd dynamics' [57] blijkt dat bij een hoge persoonsdichtheid er 
automatisch rijvorming ontstaat, doordat mensen anderen achterna lopen. Over het algemeen verdelen de 
mensen(rijen) zich goed over de breedte van een looppad, zoals op de omloop in de Wieleratletiekhal in het 
Omnisport. Figuur 36 laat zien dat vrijwel de totale breedte van de omloop wordt benut in normale situatie. De 
omloop loopt rond; waardoor de route een langgerekte bocht wordt. Het is aannemelijk dat mensen bij een echte 
evacuatie meer drang hebben en dus eerder de korte bocht nemen op de omloop. Echter bij een hoge 
persoonsdichtheid op de omloop gaat men in een noodsituatie ook de ruimere bocht gebruiken. Het nemen van 
de kortste bocht daar is eerder sprake van bij een haakse bocht (zie subparagraaf 3.3.11 ). Andere ruimtes met 
een vlakke vloer die vaak gebuikt worden bij de ontruimingen van een gebouw zijn open ruimtes, zoals foyers, 
hallen of lobbies. Van deze ruimtes wordt niet het hele oppervlakte gebruikt, maar de mensenstroom gaat wel 
uitdijen aan de zijkanten. Aan de buitenkanten van de stroom gaat men ook inhalen. Deze ruimtes zijn vaak de 
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route tussen twee doorgangen. Zodra men bij de uitgang van de open ruimte komt, gaan de mensen weer dichter 
op elkaar lopen. Mensen gaan niet heel erg dicht achter en naast elkaar lopen als aan de zijkanten de ruimte ligt. 

Figuur 36 Persoonsspreiding over de breedte van de omloop in de Wieleratletiekhal van het Omnisport 
tijdens de Proefontruiming 

De spreiding van de personen in Simulex wordt sterk beïnvloed door het kortste-route algoritme. De 
bovenstaande doorstroomcapaciteiten zijn bepaald op basis van een eerlijke verdeling over de gangbreedte, 
doordat rechte gangen zijn gebruikt in de simulaties. Zodra het op basis van de distance map verschil maakt 
waar op de doorgang men loopt, veranderd de spreiding over de breedte. Dit is het geval als de looppaden of 
loopruimtes niet recht naar de uitgang lopen. In Figuur 37, links is de omloop in de Wieleratletiekhal te zien 
gesimuleerd met Simulex. Hierin is te zien dat de personen strak langs de stoelenrijen gaan lopen aan de linker 
kant van de omloop. Er ontstaan zelfs opstoppingen bij hoeken van de tribune, omdat men de kortste route wil 
lopen. In werkelijkheid ontstaan deze opstoppingen niet en loopt men meer verspreid over de breedte van de 
omloop (zie Figuur 36). Een vergelijkbaar patroon als dat in Simulex ontstaat in BuildingExodus als men via de 
kortste route (nodes met een lager potentiaal) naar de uitgang loopt (zie Figuur 37, midden). Echter is het in, 
BuildingExodus mogelijk om de personen meer verspreid over de omloop te laten lopen, door gebruik te maken 
van de gedragsoptie: avoid popuiatien density. De agents van de personen mijden dan de gebieden met een 
hoge populatiedichtheid (zie Rguur 37, rechts). Deze spreiding komt goed overeen met de proefontruiming en is 
ook aannemelijk voor een echte evacuatie, omdat de persoonsdichtheid laag is op de omloop. Men heeft de 
ruimte om in te halen en gaat dan niet staan wachten op andere mensen of op de hoek van een tribune. 

Aanbeveling Er wordt in BuildingExodus gebruik gemaakt van de gedragsoptie 'avoid popu/ation density' als 

er rondlopende gangen aanwezig zijn in het gebouw (en niet uitsluitend rechte gangen). 

---

Figuur 37 Persoonsspreiding over de breedte van de omloop in de Wleleratletiekhal van het Omnlsport, 
links: in Simulex, midden: in BuildingExodus, rechts: in BuildingExodus met avoid pop density. De 
kleuren in de onderste plaatsjes geven de persoonsdichtheid op de omloop weer. 

3.3.8 Verplaatsing over trappen 

In het onderzochte type gebouw worden twee typen trappen toegepast: de tribuneopgang trap en de 
verdiepingstrap. Het verschil hiertussen is dat bij de tribuneopgang trap de mensen instromen van de zijkanten 
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en bij de verdiepingstrap aan de bovenzijde van de trap. Personen remmen af zodra ze bij een trap aankomen, 

mensen stappen pas op een trede als ze hem kunnen zien. Hierdoor ontstaat een ander looppatroon en een 

lagere persoonsdichtheid dan op een vlakke vloer. Dit heeft een negatieve invloed op de loopsnelheid en de 

doorstroomcapaciteit. 
Een ander aspect dat invloed kan hebben op loopsnelheid en de doorstroomcapaciteit is de steilheid (aan- en 

optrede) van de trap. Een voorbeeld van een steile trap is het bovenste gedeelte van de hoge tribune in de 
Wieleratletiekhal van het Omnisport. Het is echter aannemelijk om te stellen dat de invloed van de steilheid 

verwaarloosbaar klein is als de trap voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit 2003 [71] . Als een trap steiler wordt 

dan gaan personen voorzichtiger lopen ( stapsnelheid omlaag), maar hierdoor wordt het aantal treden dat nodig is 

om op dezelfde hoogte te komen ook kleiner (loopafstand kleiner). Hierdoor ontstaat een daling en een stijging in 

de doorstroomcapaciteit die elkaar opheffen. In geval van een calamiteit is de kans op vallen wel groter bij een 
steile trap. Echter kan aangenomen worden dat trappen veilig zijn als ze volgens het Bouwbesluit 2003 gebouwd 

zijn. De loopsnelheden en doorstroomcapaciteiten die zijn toegepast in de evacuatiemodellen zijn ook alleen 

geldig voor trappen die voldoen aan het Bouwbesluit 2003. 

Loopsnelheid op trap 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het verband tussen de loopsnelheid en de persoonsdichtheid op 
trappen. In Figuur 38 zijn de resultaten van de onderzoeken van Ando [2] , Fruin (11] , het SBR [70] en het SFPE 

(8] weergegeven. Ando en Fruin zijn uitgegaan van een verschil in loopsnelheid trap op en trap af. Hieruit volgt 

dat trap af sneller gaat dan trap op. De ander onderzoeken stellen dat het verschil minimaal is en hebben dus 

alleen naar trap af gekeken. Uit de vergelijking van de grafieken in Figuur 38 blijkt dat er ongeacht de 
persoonsdichtheid een maximaal verschil is van 014 m/s tussen de loopsnelheden uit de verschillende 

onderzoeken. De resultaten van Ando en het SBR zijn overeenkomstig evenals de resultaten van Fruin en het 

SFPE bij een persoonsdichtheid boven de 2 pers/m2
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Figuur 38 Verband tussen loopsnelheid en persoonsdichtheid op een trap volgens verschillende 
onderzoeken: Ando [2] 1 Fruin [11] I het SBR [70] en het SFPE [8] 

De loopsnelheid op een trap is volgens het onderzoek van Fruin (11] en van Shi [51] afhankelijk van het geslacht 

en de leeftijd van de personen. In Tabel 11 zijn de resultaten weergegeven van de loopsnelheden bij een hoge 

populatiedichtheid die volgen uit de twee onderzoeken. Uit deze tabel volgt dat de loopsnelheden op de trap 
volgens Fruin ongeveer dubbel zo groot zijn als volgens Shi. 

Tabel 11 De gemiddelde onbelemmerde loopsnelheid op trappen bij verschillende type personen 
Volwassen I Volwassen I Jongen I Meisje I Ouderen I Ouderen 
man vrouw Uongeren} (ionqeren} man vrouw 

Afdalen (in mis) 
Fruin [111 * 0186 I 0167 I 1,01 I 076 I 0,51 I 0,63 
Shi [511 0,42 I o,36 I o 31 I 0,31 I 0,29 I 0,27 
Stijgen (in mis 
Fruin [11] * 0,63 I o 59 I o,67 I o,64 I o,67 I o,5 
Shi [511 0,32 [03 I o,29 I 0,29 I o,29 I o,21 
* FrUin maakt een onderverdeling 1n <30 Jaar Uongeren), 30-50 Jaar (volwassenen) en >50Jaar (ouderen) 

In de handberekening en Evacnet4 geldt de loopsnelheid op de trap voor de hele populatie en er wordt geen 
onderscheidt gemaakt in trap op of af lopen. De onbelemmerde loopsnelheid is 018 m/s en een belemmerde 
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loopsnelheid is 0,32 m/s. De onbelemmerde loopsnelheid op een trap is de snelheid bij een persoonsdichtheid 
kleiner dan 1 pers/m2

• En de belemmerde loopsnelheid is gekoppeld aan de maximale persoonsdichtheid op een 
trap, dit is volgens deze evacuatiemodellen 4,0 pers/m2

• Deze waardes komen overeen met de resultaten uit de 
onderzoeken van Ando en het SBR (waarop o.a. de handberekening uit bijlage G van het 
brandbeveiligingsconcept [76] is gebaseerd). 
In Simulex wordt de onbelemmerde loopsnelheid op de trap bepaald aan de hand van de onbelemmerde 
loopsnelheid op een vlakke vloer vermenigvuldigd met een factor. Deze factor is voor trap op 0,5 en voor trap af 
0,6. Deze waardes zijn bepaald aan de hand van een onderzoek van Frantzich [10] . De onbelemmerde 

loopsnelheid van een vlakke vloer, en dus ook van een trap, is afhankelijk van het type persoon. De 
onbelemmerde loopsnelheden van een volwassen man, volwassen vrouw, kind en bejaarden voor trap op zijn 
respectievelijk 0.68, 0.58, 0.45 en 0.4 m/s en voor trap af 0.81, 0.69, 0.54 en 0.48 m/s. Verder kunnen de 
personen ook lopen met een belemmerde loopsnelheid op de trap, dit is afhankelijk van de contactafstand net als 
op een vlakke vloer (Bijlage 4.1 ). Deze waardes liggen het dichtst bij de resultaten van Fruin [11] uit Tabel 11. 
De maximale onbelemmerde loopsnelheden op trappen in BuildingExodus zijn afkomstig uit het onderzoek van 
Fruin [11], deze zijn weergegeven Tabel 11. Hieruit blijkt dat de loopsnelheid op de trap wel afhankelijk van het 
type persoon is in tegenstelling tot de loopsnelheid op de vlakke vloer in BuildingExodus. Naast de 
onbelemmerde loopsnelheid kan de persoon ook met een belemmerde loopsnelheid lopen. Als een persoon in 
BuildingExodus een stap zet is dit altijd met onbelemmerde loopsnelheid. Echter zodra een persoon moet 
wachten omdat er geen node vrij is of om het trappatroon in BuildingExodus aan te houden, dan moet hij/zij één 
of meerdere tijdstappen wachten voordat de persoon verplaatst naar de nieuwe node. De totale tijd om over de 
trap te verplaatsen wordt dan dus groter, waardoor de gemiddelde snelheid lager wordt. 

Doorstroomcapaciteit verdiepingstrap 

Er is ook onderzoek gedaan naar de doorstroomcapaciteit van (verdiepings)trappen door Ando [2] , Fruin [11], 
het SBR [70] en het SFPE [8] . Net als bij de loopsnelheid hebben alleen Ando en Fruin onderscheidt gemaakt in 
trap op en trap af. In Figuur 39 zijn de resultaten bij elkaar gezet. Hieruit volgt dat de doorstroomcapaciteit uit de 
verschillende onderzoeken erg verschillend zijn. De maximum doorstroomcapaciteit (bij optimale benutting) ligt 
tussen de 1,2 en 2 pers/m*s. Dit verschil komt doordat de doorstroomcapaciteit van veel (persoonlijke) factoren 
afhankelijk is, die in ieder onderzoek anders zijn. Het gemiddelde dat volgt uit de vier onderzoeken is 1 ,48 
pers/m*s bij een optimale persoonsdichtheid en 0,98 pers/m*s bij een variërende persoonsdichtheid (het 
gemiddelde van de meetpunten bij verschillende persoonsdichtheden). Tevens zijn in Figuur 39 de 
doorstroomcapaciteiten weergegeven bij een verschillende persoonsdichtheid, die volgen uit de 
proefontruimingen van dit eigen onderzoek (Wijnhoven). Deze komen overeen met de onderzoeken van Fruin en 
Ando. 
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Figuur 39 Verband tussen de doorstroomcapaciteit en persoonsdichtheid op een trap volgens 
verschillende onderzoeken: Ando [2] , Fruin [11] , het SBR [70] , het SFPE [8] en Wijnhoven (dit 
onderzoek) 
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In het handrekenmodel en Evacnet4 wordt uitgegaan van een maximale doorstroomcapaciteit op een trap van 
0,75 pers/m*s, deze waarde volgt uit het Bouwbesluit 2003 [71] . Deze waarde is niet gekoppeld aan een 
persoonsdichtheid. Gezien de doorstroomcapaciteiten bij de meest optimale persoonsdichtheden uit de literatuur 
is deze waarde erg laag. Om de doorstroomcapaciteit in Simulex en BuildingExodus te bepalen zijn enkele testen 
gedaan, net als bij de doorstroomcapaciteit van een vlakke vloer. Hierbij is de doorstroming (pers/s) bepaald bij 
verschillende trapbreedtes. Uit de testen blijkt dat het verband tussen de doorstroming en de trapbreedte (in de 
meeste gevallen) lineair is, hierdoor kan de (gemiddelde) doorstroomcapaciteit bepaald worden a.d.h.v. de 
testen. Bij de trapbreedtes gaat het om trappen zonder leuning in het midden. Bij toepassing van leuningen in het 
midden van de trap, wordt de trap als het ware in meerdere trappen verdeeld met kleinere trapbreedtes. De 
resultaten van de testen staan in Bijlage 13.3. Aan de hand van de resultaten van de testen kan worden 
geconcludeerd dat het stijgen of dalen via een trap weinig verschil maakt in doorstroming. In beide 
simulatiemodellen zorgt trap op voor een lagere doorstroming door een lagere loopsnelheid van de personen, 
echter zijn de verschillen klein. De overige testen zijn allen uitgevoerd met alleen trap af. 
De populatiesamenstelling is wel van invloed op de doorstroomcapaciteit van een trap, zowel in Simulex als in 
BuildingExodus. De verschillen zijn in Simulex wel groter, dus is de invloed groter. In Simulex is de 

doorstroomcapaciteit voor mannen, vrouwen, kinderen en ouderen respectievelijk 1.19, 1.1 0, 0.83 en 0.60 
pers/m*s. Voor een college populatiesamenstelling (50:50:0:0) geldt een doorstroomcapaciteit van 1.12 pers/m*s. 
De waardes voor de mannen en vrouwen komen het beste overeen met de resultaten van Fruin [11] . Verder 
blijkt dat de doorstroomcapaciteit van een trap in Simulex bijna gelijk is aan die van een vlakke vloer 
(collegesamenstelling 1.15 pers/m*s), als de persoonsdichtheid hoog is. In BuildingExodus (gemodelleerd o.b.v .. 
de aanbevelingen verderop in deze subparagraaf) is de doorstroomcapaciteit voor mannen (30-50 jaar), vrouwen 
(30-50 jaar), jongeren (<30 jaar) en ouderen (>50 jaar) respectievelijk 0.91, 0.75, 0.83 en 0.67 pers/m*s. En voor 
de college populatiesamenstelling geldt 0.76 pers/m*s. Deze waardes liggen allen lager dan uit de literatuur naar 
voren komt (zie Figuur 39). 

In BuildingExodus is het voor de doorstroming verder van groot belang welk type gedrag de personen vertonen 
op de trap. Hiervoor kan de gebruiker van het model een keuze maken uit het al dan niet aanzetten van de opties 

'stairpacking' en 'stair edge preference'. Bij stair edge preferenee gaan de personen via de zijkanten 
(trapleuningen) van een trap lopen. Bij het aanzetten van 'stairpacking' verandert het trappatroon dat de 
personen aanhouden dusdanig dat het trapoppervlak beter wordt benut. Als 'stairpacking' uit staat (staggered) 
dan kijkt de agent van een persoon zowel naar de nodes naast zich als naar de node voor zich. Zodra één van 
deze nodes bezet is dan houdt de persoon in, om het staggered trappatroon aan te houden zoals weergegeven 
in Figuur 40. Als 'stairpacking' aan wordt gezet kijken de agents alleen nog naar de node voor zich. De personen 
zullen dus minder snel in hoeven te houden, omdat er niet gekeken wordt naar de nodes naast de persoon. Het 
packed trappatroon dat de agents dan aan proberen te houden is ook weergegeven in Figuur 40. Bij de 
simulaties is dit patroon moeilijk te herkennen, omdat de personen pas in gaan houden nadat ze de stap al gezet 
hebben. De agent komt er na het zetten van de stap pas achter of er iemand naast of voor hem staat. Echter is 
het voor het aanhouden van het trappatroon wel van belang dat de nodes recht liggen ten opzichte van elkaar (in 
het vaste grid). Zodra een trapnodes schuin worden geplaatst wordt het patroon niet meer aangehouden, omdat 
dan niet meer duidelijk is welke node de naastgelegen node is en welke de voorgelegen node. Doordat de 
personen het trappatroon niet meer aanhouden worden er ook geen nodes meer vrij gelaten (rond bezette 
nodes). Hierdoor gaan de personen dichter op elkaar lopen en neemt de doorstroomcapaciteit toe. 

J 

•• 
• • 

Figuur 40 Trappatronen in BuildingExodus door het aan of uitschakelen van de stairpacking functie 

Het is ook mogelijk om de trapnodes anders te koppelen dan normaal, om ervoor te zorgen dat de personen niet 
of minder van tribuneopgangrij wisselen. De traprijen kunnen los van elkaar gekoppeld worden door de nodes 
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alleen in de lengte richting van de trap te koppelen. Hierdoor ontstaan in feite allemaal losse trappen van één 
node breed. De twee gedragsopties zijn dan niet meer van belang, waardoor het trappatroon bij iedere 

gedragoptie gelijk is. Het is ook mogelijk om alleen de diagonale arcs te verwijderen, hierdoor blijven de 
trappatronen nog wel in tact. In Figuur 41 is de doorstroming (pers/s) van een verdiepingstrap weergegeven bij 
variatie in gedragsopties en nodekoppeling, bij een populatiesamenstelling van 50% man en 50% vrouw. Hieruit 
blijkt dat bij toepassing van stair edge preferenee de breedte van de trap niet meer van invloed is op de 
doorstroming, omdat alle personen via de aan de wand grenzende trapnocles gaan lopen. Dit betekent dat er 
geen lineair verband ontstaat tussen doorstroming en trapbreedte, waardoor de doorstroomcapaciteit kleiner 
wordt naarmate de trapbreedte toeneemt. Uit Figuur 41 blijkt ook dat naarmate een verdiepingstrap breder wordt, 
het verschil in doorstroming groter wordt tussen de verschillende opties. 
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;;; 3,50 - • stairpacking aan + 111 ... 3,00 Cll A .e 2,50 .Ä stair edge pref 1111 c 2,00 àan +A 
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Figuur 41 Doorstroming van het afdalen van een trap In BulldingExodus biJ variërende gedragsopties 
(normaal, stairpacking en stair edge preference) en nodekoppelingen (A tlm C, uit hetrechter figuur) 
De resultaten van de gemiddelde doorstroomcapaciteit (pers/m*s) bij variatie in gedragsopties en nodekoppeling 
staan weergegeven in Tabel 12. Hieruit blijkt dat in iedere situatie de doorstroomcapaciteit van de 

verdieplogstrap lager ligt dan uit de literatuuronderzoeken naar voren komt. Bij stairpacking ontstaan de hoogst 
mogelijke waardes voor de doorstroomcapaciteit van de trap, deze liggen in de buurt van het handrekenmodeL 
Het verschil in koppelen van de nodes zorgt ook nog voor een klein verschil in doorstroomcapaciteit Echter is dit 
verschil niet erg groot en zitten er ook nadelen aan het weglaten van koppelingen tussen nodes, zoals het 
mogelijk wegvallen van het trappatroon (gedrag) of het onmogelijk (moeizaam) maken van rijwisselingen. Het 
niet (of moeizaam) van rij wisselen wordt met name een probleem als de verdeling boven aan de trap niet 
evenredig is, bijvoorbeeld als er een bocht voor of in de verdieplogstrap aanwezig is. De buitenste traprijen 
worden dan helemaal niet benut, terwijl in werkelijkheid snellere personen via de buitenbocht in gaan halen. Het 
is dus aan te bevelen om de normale nodekoppeling te gebruiken in combinatie met stairpacking. 

Aanbeveling Bij het modelleren van een verdiepingstrap in BuildingExodus wordt de normale nodekoppeling 

toegepast in combinatie met 'stairpacking'. 

Tabel 12 Doorstroomcapaciteit verdieplogstrap in BuildingExodus bij variatie in gedrag en 
nodekoppeling (bi' een college populatiesamenstelling) 
Nodekoppeling Figuur 41 Gedrag Trappatroon Rijwisseling Doorstroomcapaciteit 

(rechts) aanwezio mooeliik (pers/m*s) 
Hor, vert, dia A Normaal Ja Ja 0,58 
Hor, vert dia A Stairpackino Ja Ja 0,76 
Vert 8 Normaal of Nee Nee 0,79 

stairpacking 
Vert hor c Normaal Ja Ja (moeizaam) 0 66 
Vert, hor c Stairpackino Ja Ja (moeizaam) 0 80 

Doorstroomcapaciteit tribuneopgang trap 
Er zijn geen gegevens bekend van de doorstroomcapaciteit van een tribuneopgang trap. Er wordt aangenomen 
dat voor iedere trap de waardes gelijk zijn (aan een verdiepingstrap). Tribuneopgang trappen zijn vaak smalle 
trappen (twee à drie tribuneopgangrijen), terwijl verdiepingstrappen ook breed kunnen zijn. De instroming van 

een tribuneopgang trap is ook anders dan bij een verdiepingstrap. De personen stromen de trap op verdeeld over 
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de hele lengte van de trap, dit zorgt ervoor dat de trap voller komt te staan. De mensen die vanuit de stoelenrijen 

instromen geven minder ruimte aan de mensen op de tribunetrap, waardoor het normale 'trappatroon' wordt 

verstoord. Bij tribuneopgangen kunnen personen van één of twee kanten invoegen op de tribuneopgang. Daarbij 

is het mogelijk dat het aantal tribuneopgangrijen gelijk is aan het aantal instroomzijdes of dat het aantal 

tribuneopgangrijen groter is. Voor de evacuatiemodellen is nagegaan of een tribuneopgang trap te modelleren is 

en wat de doorstroomcapaciteit is van de trap. De resultaten zijn vergeleken met de doorstroomcapaciteit van 
(verdiepings)trappen uit de literatuur (Figuur 39). 

Het handrekenmodel en Evacnet4 maken geen onderscheidt in het type trap. In deze evacuatiemodellen wordt 

uitgegaan van een doorstroomcapaciteit van 0,75 pers/m*s als de terreintype een trap is. 

In Simulex is het niet mogelijk om een tribuneopgang uit te voeren als trap. Als de tribuneopgang als trap wordt 
gemodelleerd, moeten er verschillende linken vanaf de tribune uitkomen op een trap (zie Figuur 42). In Simulex 

zijn trappen namelijk aparte vloeren, waarop de maximale loopsnelheid van de personen vermenigvuldigd wordt 

met een bepaalde factor. De personen op de trap willen de kortste route lopen en slaan dus meteen af naar de 
uitgang van de trap, hierdoor blijven alle personen aan de zijkanten van de trap lopen. Aan die zijkanten komen 

vervolgens vanuit andere stoelengangen personen de trap op. De personen op de tribuneopgang en in de 
stoelengang hebben dan looprichtingen die haaks op elkaar staan, waardoor de personen vast komen te staan 
tegen elkaar aan. Dit betekent dat iedere opgang uitgevoerd moet worden als vlakke vloer, waardoor de 

loopsnelheid en doorstroomcapaciteit van de opgang wordt bepaald aan de hand van de vlakke vloer gegevens 

(zie subparagraaf 3.3.7). Als hierdoor de doorstroomcapaciteit op een tribuneopgang trap onrealistisch hoog 

wordt, dan is het mogelijk om de opgang langer te maken dan deze in werkelijkheid is. Hiervoor kan tussen de 
opgang en de uitgang van de tribune een trap geplaatst worden. In dit onderzoek zijn alle opgangen in Simulex 

uitgevoerd als vlakke vloer, omdat de doorstroomcapaciteit van een trap (collegesamenstelling 1.12 pers/m*s) in 

Simulex bijna gelijk is aan die van een vlakke vloer (collegesamenstelling 1.15 pers/m*s). Dit ligt boven het 

gemiddelde voor een trap uit de literatuuronderzoeken bij een variërende persoonsdichtheid (0.98 pers/m*s). 

Voor verder onderzoek is het mogelijk om na te gaan of het zinvol is om de opgang in Simulex te verlengen met 
een stuk trap. De vraag daarbij is dan wat de afmetingen van de trap moeten zijn t.o.v. de eigenschappen van de 

ppgang. 

Figuur 42: Tribuneopgang trap in Simulex, met links vanaf iedere stoelengang. Personen komen stil 
te staan tegen elkaar aan. 

In BuildingExodus kan een tribuneopgang trap wel worden gemodelleerd door trapnodes te gebruiken op de 

tribuneopgang. Hierop kunnen personen van de zijkant invoegen. Voor het bepalen van de doorstroomcapaciteit 

van een tribuneopgang trap bij verschillende trappatronen (gedrag) en nodekoppelingen, zijn weer enkele 
doorstroom testen gedaan. Hierbij is onderscheidt gemaakt in instroming van één kant of twee kanten op een 

tribuneopgang van twee opgangrijen (nodes) breed. In Tabel 13 zijn de doorstroomcapaciteiten in de 

verschillende situaties weergegeven. Hieruit blijkt dat de doorstroomcapaciteit van een tribuneopgang trap 
overeen komt met een verdiepingstrap. De waardes liggen dus onder de literatuurwaardes, maar bij toepassing 

van stairpacking komt de doorstroomcapaciteit rond de aangenomen waardes in het handrekenmodel te liggen. 

De manier van koppelen van de nodes veranderen om het looppatroon realistischer te maken, brengt ook bij dit 

type trap maar een kleine doorstroomcapaciteit verschil te weeg. Het nadeel van het loskoppelen van nodes is in 
dit geval het mogelijk wegvallen van het trappatroon (gedrag) en het onmogelijk maken van rijwisselingen. Het 

niet van rij kunnen wisselen zorgt ervoor dat bij een ongelijke tribune de laatste personen zich niet over meerdere 

tribuneopgangrijen kunnen verdelen, terwijl dit in werkelijkheid wel gebeurd. Hierdoor kan de ene tribunehelft (en 

tribuneopgangrij) sneller leeg zijn dan de ander. Verder moet het koppelen van alleen diagonale arcs van de 
stoelenrij af handmatig gebeuren, dit is tijdrovend werk en dus vaak niet gewenst. Dat bij normale koppeling van 

de nodes de personen onrealistisch vaak van tribuneopgangrij wisselen (in het gedeelte waar personen de 
opgang instromen) is dus niet van grote invloed op de doorstroomcapaciteit van de tribuneopgang. Dit is te 

verklaren doordat het voor de doorstroming niet uit maakt of personen van tribuneopgangrij wisselen of stil staan 
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in het gedeelte waar personen instromen op de tribuneopgang. In het gedeelte waar personen door kunnen 
lopen, verwisselen ze (bijna) niet meer van tribuneopgangrij. 

Aanbeveling Bij het modelleren van een tribuneopgang trap in BuildingExodus wordt ook de normale 

nodekoppeling toegepast in combinatie met 'stairpacking'. 

Tabel 13 Doorstroomcapaciteit tribuneopgang trap van twee nodes breed in BuildingExodus bij variatie 
· d d k r m ge rag en no e eppe mg 
Nodekoppeling Figuur Gedrag Aantal Trappatroon Doorstroomcapaciteit 

instroomzijden aanwezig (pers/m*s) 
vert, hor, dia A normaal 2 ja 0 48 
vert, hor, dia A stair packing 2 ja 0,75 
vert B normaal 2 nee 0 83 ' 

vert B stair packino 2 nee 0,83 
vert, hor c normaal 2 ja 0 51 
vert hor c stair packino 2 ja 0 81 
vert, hor dia D normaal 1 ja 0,49 
vert, hor, dia D stairpacking 1 ja 0,76 
vert, hor, dia (van E 
stoelenrij af) normaal 1 ja 0,47 
vert, hor, dia (van E 
stoelenrij af) stairpackino 1 ja 0,77 

Nodekoppeling: 

:HW i HiiH iiifii ïii ïH~: 
I lA l B l C l D l E ( zou 

an de 

trap moeten zijn t.o.v. de afmetingen van de opgang. 

Het feit dat de doorstroomcapaciteit van trappen in BuildingExodus erg laag is komt doordat er vanuit wordt 
gegaan dat een trapnode 0, 76m breed is. De redenatie hierachter is dat mensen op een trap meer ruimte nodig 
hebben omdat ze meer 'bodyswing' hebben naar de zijkanten [11] . Echter 
houdt BuildingExodus daarbij ook nog rekening met het aanhouden van een 
trappatroon. Door stairpacking niet aan te zetten ontstaat er een dubbele 
veiligheid. De persoon heeft meer ruimte om naar de zijkanten te bewegen 
dan op een vlakke vloer (van 0,5 naar 0,76m) en de persoon houdt in zodra 
er een persoon naast hem/haar op de trap staat. Dat deze 0, 76m erg 
conservatief is, blijkt uit de proefontruiming van de Wieleratletiekhal. De 
tribuneopgang trappen zijn daar 1 ,2 meter breed. Dit zou betekenen dat in 
BuildingExodus de breedte van de opgang één node zou moeten zijn. Echter 
uit de proefontruimingen blijkt dat de personen twee aan twee over de 
tribuneopgangen kunnen lopen (zie Figuur 43). Daarnaast staat in het 
dat twee personen elkaar kunnen passeren (in tegengestelde richting) bij 
1,1m. 

FigULf!cAA\ttf~Ut~~'" 
bestijgen vant~Jti:rJ.P.!J..n~o g<4ng 
(1,2m brtMI} in~mffia @"ek

hal van het Omnisport 

Aanbeveling Voor het bepalen van het aantal nodes (van o, 76m breed) voor de breedte van een trap wordt 

de werkelijke (effectieve) trapbreedte afgerond naar de dichtst bijgelegen veelvoud van o, 76m. 

Dit betekent dat een trap van 1 ,51 m breed wordt gesimuleerd als één trapnode breed en een trap van 1 ,52m 
breed als twee trapnodes breed. Dit moet door de gebruiker zelf worden gedaan, want BuildingExodus rond zelf 
het aantalnodesnaar beneden af. 

Persoonsverdeling over de breedte van een trap 
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Bij rechte trappen wordt bij een hoge persoonsdichtheid de totale breedte van de trap gebruikt. Als de 
persoonsdichtheid of de drang laag is (zoals bij proefontruimingen}, gaat men steun zoeken door langs de muur 
of een leuning lopen. Men kan zich met steun sneller over een trap verplaatsen dan zonder steun, de maximale 

loopsnelheid op het midden van de trap is dus lager dan langs de leuningen. Ouderen en/of minder mobiele 
personen maken ook bij een hoge persoonsdichtheid gebruik van de leuningen. Deze mensen hebben een 
lagere maximale loopsnelheid dan vitale personen die gebruik maken van het midden van de trap. Vaak loopt de 
route na een verdiepingstrap niet rechtdoor, maar is er onderaan de trap een bocht. Hierdoor ontstaat er afsnijd 
gedrag op de trap. Mensen willen zoveel mogelijk de kortste bocht lopen, als dit mogelijk is. In subparagraaf 
3.3.11 wordt dieper ingegaan op het nemen van bochten. Naarmate het drukker wordt, wordt de breedte van de 
trap beter benut. De buitenbocht blijft dan niet geheel onbenut, wel is dan de persoonsdichtheid in de 
binnenbocht hoger dan in de buitenbocht (zie Figuur 44, links). Met name snelle mensen maken gebruik van de 
buitenbocht om minder snelle mensen in te halen. Mensen gaan niet staan wachten om de binnenbocht te 
kunnen nemen. 

Als de verdiepingstrap meerdere verdiepingen verbindt, dan stromen er op iedere verdieping personen in op de 
trap. Dit is ook het geval in het Parkstad Limburg theater, zoals weergegeven in Figuur 44, rechts. Daar komen 
op de eerste verdieping drie mensenstromen samen, die allemaal dezelfde trap af gaan. Er ontstaat een patroon 
waarbij de mensen van de trap vanaf de tweede verdieping de binnenbocht aanhouden en de mensen uit de 
Rabozaal (van links in het figuur) voornamelijk links invoegen op de trap. Verder is er nog een klein deel dat 
vanuit de foyer komt (van onderuit in het figuur}, deze voegen in het midden van de trap in. Het invoegen is te 
vergelijken met het ritsen van auto's, door in te houden kunnen mensen voor gaan. 

Figuur 44 Looppatronen op een verdiepingstrap in het Parkstad Limburg Theater, links: afsnijd gedrag 
onderaan de trap omdat mensen de kortste bocht willen nemen, rechts: het samenkomen van drie 
mensenstromen op één trap 

De verdiepingstrappen hebben meestal aan beide zijden een wand en/of leuning. Hierdoor wordt de effectieve 
breedte van de trap aan beide zijden 0, 15m kleiner [8) [38) . De tribuneopgang trappen hebben meestal aan 
geen enkele of aan één zijde een wand (met leuning) zitten. Aan de andere zijde(n) zit(ten) de stoelenrijen, 
waarboven het bovenlichaam van een persoon uit kan wijken. Dit betekent dat de effectieve breedte aan een 
zijde met stoelen gelijk is aan de werkelijke breedte van de opgang. 
Uit het onderzoek van Pauls [38) blijkt dat personen op smalle trappen meestal diagonaal gaan staan ten 
opzichte van elkaar en niet naast elkaar op dezelfde trede. Veel verdiepingstrappen in het onderzochte type 
gebouw zijn geschikt voor meer dan twee personen naast elkaar. Uit de proefontruimingen blijkt dan ook dat 
mensen eerder naast elkaar gaan lopen op de verdiepingstrappen (zie Figuur 44). Mensen lopen naast hun 
bekenden de trap af. Dit gebeurt naar verwachting eerder in het geval van de proefontruimingen dan bij een 
echte calamiteit, omdat dan de vluchtdrang kleiner is waardoor de spreiding van de personen op de trap groter 
wordt. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om naast elkaar te gaan lopen. Echter lopen bekenden vaak gezamenlijk 
naar de uitgang (zie subparagraaf 2.3.5}, dus is het aannemelijk dat dit gedrag ook voorkomt tijdens een echte 
evacuatie. Op een tribuneopgang trap kunnen vaak maximaal twee personen naast elkaar staan, volgens het 
onderzoek van Pauls gaan personen daar dus vaak diagonaal staan ten opzichte van elkaar. Uit de 
Proefontruimingen blijkt dat personen afwisselend naast elkaar en diagonaal ten opzichte van elkaar gaan staan 
(zie Figuur 43). 
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In Simulex lopen de personen op een verdiepingstrap hetzelfde als op een vlakke vloer. Als er meer dan twee 

personen naast elkaar kunnen lopen, ontstaat er een massa personen zonder rijvorming op de trap. Het is niet 
mogelijk om op de trap hulplijnen aan te brengen om de persoonsstroom enigszins te sturen. Simulex laat 
personen over de hele breedte van de trap lopen, de personen zijn dus niet geneigd om via de zijkanten 
(leuningen) van de trap te lopen. De loopsnelheid is ook over de hele breedte gelijk. In Simulex proberen 
personen afstand te houden tot (dxf)lijnen, dit gebeurt ook bij de zijkanten van een trap. Hierdoor wordt alleen de 
effectieve breedte van de trap gebruikt. Als er personen instromen op verschillende verdiepingen moeten de 
personen vanuit verschillende richtingen bij elkaar invoegen, om met zijn allen dezelfde richting in te gaan. Dit is 
het geval bij het Parkstad Limburg Theater. In Simulex lopen de personen de kortste route, hierdoor houden de 
personen van een hogere verdieping de binnenbocht van de trap aan. De personen uit de Rabozaal komen van 
de andere kant, voor hen is links invoegen op de verdiepingstrap de kortste route tot de uitgang. Hierdoor 
ontstaat het patroon dat de personen invoegen op de trap vanaf de kant waar ze vandaan komen. Dit is 

weergegeven in Figuur 45. In deze figuur is tevens te zien dat personen in Simulex op een trap met een bocht op 
het eind, de trap niet optimaal benutten. De personen nemen allemaal de binnenbocht, waardoor ze allemaal 

links op de trap gaan lopen en er zelfs een opstopping ontstaat onderaan de trap. De personen willen allemaal 
op hetzelfde kortste route punt de trap verlaten (links onderaan de trap). Uit Figuur 44 blijkt dat personen in 
werkelijkheid zich meer spreiden over de breedte van de trap o.a. aan de onderzijde van de trap. 
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Figuur 45 De benutting van het trapoppervlak en het samenkomen van twee mensenstromen op een 
verdiepingstrap in het Parkstad Limburg Theater gesimuleerd met Simulex 

In BuildingExodus zijn er verschillende keuze opties mogelijk die zorgen voor een verandering in het trapgebruik 
van de personen. Het is mogelijk om de personen alleen via de zijkanten van de trap te laten lopen, door 'stair 
edge preference' aan te zetten. Echter is uit testen gebleken dat de trapnodes in het midden dan helemaal niet 

meer worden gebruikt, waardoor een onrealistisch beeld ontstaat. De doorstroomcapaciteit van de trap wordt 
daardoor ook te laag. De loopsnelheid is niet afhankelijk van de positie op de trap. Bij het invoeren van een trap 
is het mogelijk om aan te geven wat de breedte van de leuning is of wat de effectieve breedte van de trap is. Hier 
wordt vervolgens rekening mee gehouden bij het berekenen van het aantal trapnodes dat de trap breed wordt. 
Op de trap houden de personen een trappatroon aan. Afhankelijk van dit patroon willen personen alleen 
diagonaal t.o.v. elkaar gaan staan (staggered) of willen ze ook naast elkaar staan (packed). Door het aanhouden 
van het trappatroon verandert er weinig aan de spreiding van de personen op de trap als de optie 'avoid 
popuiatien density' toegepast wordt. Dit komt doordat de personen afstand houden t.o.v. elkaar aan de hand van 

het patroon. 
Als de personen via de kortste route lopen in BuildingExodus, dan ontstaat er een realistisch patroon op de trap 
in een situatie met een bocht onderaan de trap. De totale breedte van de trap wordt benut. Hierbij is de 
persoonsdichtheid in de binnenbocht hoger dan in de buitenbocht (zie Figuur 46, rechts). De tweedeling van de 
persoonsstromen bij het invoegen op de verdiepingstrap in het Parkstad Limburg Theater is minder zichtbaar in 
BuildingExodus. De personen van de hogere verdieping en vanuit de Rabozaal (van links) mengen al voor de 
trap met elkaar. Hierdoor ontstaat één grote groep mensen voor de trap (zie Figuur 46, links). 
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Figuur 46 De benutting van het trapoppervlak 
verdlepingstrap in het Parkstad Limburg 
persoonsverdeling, rechts: persoonsdichtheid 

(Occ. /conx. node) 

en het samenkomen van twee mensenstromen op een 
Theater gesimuleerd met BuildingExodus, Links: 
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3.3.9 Verplaatsing via hellende vloeren 
Het afdalen van een hellende vloer gaat sneller dan het beklimmen van een helling. Uit een Belgisch onderzoek 

van Jamoulle [24) blijkt dat het afdalen van een helling (met een maximale helling van 5%) door een persoon 
(met beperkingen zonder weerslag op de mobiliteit) even snel gaat als het lopen door een horizontale gang (1,25 
m/s). Het beklimmen van een helling zorgt ervoor dat de loopsnelheid van een persoon lager komt te liggen. De 
loopsnelheid komt dan precies tussen de loopsnelheid in een horizontale gang en de loopsnelheid op een trap te 
liggen (1,01 m/s). De loopsnelheden voor trap op en af zijn beide 0,7 mis volgens dit onderzoek. Voor de 
berekening/simulatie van de hellende tribuneopgang in de Rabozaal van het Parkstad Limburg Theater kan dus 
niet zomaar uit worden gegaan van de loopsnelheid over vlakke vloer of op een trap. Terwijl over het algemeen 
door gebruikers (brandveiligheidsadviseurs) van de handrekenmodellen er vanuit wordt gegaan dat een 
hellingbaan (met de in Nederland toegestane hellingspercentages) leidt tot dezelfde loopsnelheden als een 
vlakke vloer. Mensen remmen af zodra ze bij een hellingbaan aankomen, dit zorgt ervoor dat de 
doorstroomcapaciteit van een hellingbaan ook af kan wijken dan de doorstroomcapaciteit van een vlakke vloer. 
Er is verder weinig onderzoek verricht naar loopsnelheden van (valide) personen op een hellingbaan en de 
doorstroomcapaciteit van hellingbanen. Uit de proefontruimingen in het Parkstad Limburg Theater kan geen 

maximale doorstroomcapaciteit en loopsnelheid worden gehaald, omdat de hellingbanen in de Rabozaal niet 
gedurende een langere tijd maximaal bezet zijn en de mensen verspreid over de hellingbaan invoegen vanuit de 

stoelengangen. Om preciezere waardes voor hellingbanen te krijgen, zal meer onderzoek gedaan moeten 
worden. 

In het handrekenmodel en Evacnet4 worden geen waardes gegeven voor hellende tribuneopgangen, er wordt 
vanuit gegaan dat een hellende vloer gemodelleerd kan worden als vlakke vloer. Ook in Simulex en 
BuildingExodus is het niet mogelijk om een hellende vloer te modelleren. In Simulex kan geen onderscheidt 

gemaakt worden in vlakke tribunegangen, hellende tribuneopgangen of tribuneopgang trappen. Hellende vloeren 
worden in Simulex dus gemodelleerd als vlakke vloer. Voor BuildingExodus kan na worden gegaan welke 
terreintype (vrije nodes of trapnodes) het beste een hellende tribuneopgang nabootsen, door de resultaten van 
de bevindingen uit de proefontruimingen in het Parkstad Limburg Theater te vergelijken met simulaties in 
BuildingExodus met een vlakke tribuneopgang of een tribuneopgang trap. In Tabel 14 zijn de resultaten 
weergegeven van de proefontruiming na voorstelling 1 in de Rabozaal en de simulaties daarvan in 
BuildingExodus. De afwijkingen van de simulaties t.o.v. voorstelling 2 zijn overeenkomstig met deze resultaten. 
Er is gekeken naar de ontruimingstijd bij de verschillende zaaluitgangen. De verdeling over de uitgangen is 
weergegeven in Bijlage 9.3. 

Uit de resultaten blijkt dat door trapnodes te gebruiken de afwijking van de simulatie t.o.v. de proefontruiming 
voor iedere interne exit kleiner is dan bij toepassing van vrije nodes. Daarbij zorgt het toepassing van vrije nodes 
voor lagere ontruimingstijden dan de proefontruimingen. Voor de voorspelling van de ontruimingstijden geldt dat 
een overschatting minder erg is dan een onderschatting. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 
hier vergeleken is met een proefontruiming, dit betekent dat bij een werkelijke evacuatie de ontruimingstijd iets 
lager kan liggen door meer vluchtdrang (zie subparagraaf 3.1.3). 

Aanbeveling Bij het nabootsen van een hellende vloer in BuildingExodus wordim trapnodes toegepast. 

Tabel 14: Resultaten van BuildingExodus simulaties in vergelijking met de resultaten van de eerste 
proefontruiming in de Rabozaal (voorstelling 28-07-2009) 

Exit 1A Exit 1 B Exit 1C Exit 1D Exit 1 E Exit 1 F totaal 
1 Proefontruimino 101 85 0 0 70 112 112 
2 Exodus vrije nodes 77 50 0 0 54 76 77 
3 Exodus, trap nodes 109 89 0 0 75 108 109 
%2 t.o.v. 1 -23,8 -41,2 0 0 -22,9 -32 1 -31 3 
%3 t.o.v. 1 7,9 4,7 0 0 7,1 -3 6 -2 7 
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Als de doorstroomcapaciteit te hoog is, is het ook mogelijk om een maximum te geven aan de 
doorstroomcapaciteit op de tribuneopgang door attractor nodes toe te voegen met een maximale 
doorstroomcapaciteit Het is dan wel zaak dat er meer onderzoek naar hellende vloeren gedaan wordt voor de 
juiste waardes. 

3.3.10 Passeren van doorgangen 

Een doorgang kan zijn een externe exit of een interne exit, afhankelijk van de aangrenzende ruimte (buiten of 
een andere ruimte). Voor de doorstroming van een doorgang maakt dit niet uit, zolang de ruimte achter de 
doorgang voldoende groot is om alle mensen op te vangen of tijdig door te laten stromen. Als een grote groep 
personen tegelijk door een doorgang wil, dan ontstaat er vaak boogvorming rond de deur (zie Figuur 47, links en 
midden). De mate van boogvorming is afhankelijk van de vluchtdrang van de personen. Uit het onderzoek van 
Peschl [39] volgt hoe smaller de doorgang is hoe groter de kans op boogvorming wordt. Hij stelt dat boogvorming 
zeker ontstaat bij doorgangen kleiner dan 1 ,2m. Hiermee is ook het verband tussen de doorstroomcapaciteit en 
de persoonsdichtheid te verklaren uit het SFPE handbock [8] , zoals weergegeven in Figuur 47 (rechts). Bij een 
toename van de persoonsdichtheid gaan er meer personen per seconde door een doorgang, tot het moment dat 
de personen tegen elkaar vast lopen waardoor boogvorming optreedt (top van de grafiek). Bij een verdere 
toename van de persoonsdichtheid zal de boogvorming groter en moeilijk te verbreken worden, waardoor de 
doorstroomcapaciteit drastisch afneemt. 
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Figuur 47 Invloed van boogvorming en persoonsdichtheid op de doorstroomcapaciteit van een 
doorgang, links: Boogvorming bij personen in de doorstroom proef van Peschl [39], midden: nabootsing 
boogvorming door middel van knikkers [39] , rechts: doorstroomcapaciteit t.o.v. de persoonsdichtheid 
volgens het SFPE handbock [8] 

Doorstroomcapaciteit doorgang 

Er zijn veel onderzoeken bekend naar de doorstroomcapaciteit van doorgangen. Bij ieder onderzoek zijn de 
invloedsfactoren op de doorstroming verschillend door verschil in situatie, persoonskenmerken en meetmethode. 
In de onderzoeken van Daamen [7] , het SBR [70] , het SFPE [8] , Crowd dynamics [57] en Peschl [39] is de 
doorstroming bepaald bij verschillende doorgangsbreedtes. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de 
persoonsdichtheid optimaal is. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 48. Hierin zijn tevens de resultaten 
weergegeven van de Greenguide [81] , Hankin [21] , Polus [41] , Fruin [11] en het HMSO [75] , waar alleen de 
resulterende doorstroomcapaciteit (pers/m*s) van een doorgang van gevonden zijn. Hierbij is de doorstroming 
(pers/s) bepaald aan de hand van die doorstroomcapaciteit Ook is in Figuur 48 de doorstroming weergegeven 
van een enkele deur (0,95m) in de collegezaal tijdens een proefontruiming die gedaan is voor dit eigen 
onderzoek (Wijnhoven). 
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Figuur 48 De doorstroming van een doorgang bij een veranderende doorgangsbreedte uit onderzoek van 
Daamen [7] 1 het SBR [70] 1 het SFPE [8] 1 Peschl [39] Greenguide [81] 1 Hankin [21] 1 Polus [41] 1 Fruin [11] 
Crowd dynamics [57] en het HMSO [75] 

Aan de hand van de resultaten in Figuur 48 is de doorstroomcapaciteit (pers/m*s) van een doorgang bepaald. 
Deze ligt tussen de 1,31 en 2,4 pers/m*s. De doorstroomcapaciteit die volgt uit dit eigen onderzoek (Wijnhoven) 
is 1 ,69 pers/m*s. De gemiddelde doorstroomcapaciteit is 1 ,63 pers/m*s. Dit is het gemiddelde van de 
doorstroomcapaciteiten die volgen uit acht van de tien bovengenoemde onderzoeken. De resultaten van Daamen 
en Peschl zijn hierbij niet meegenomen. De resultaten van Daamen geven erg schommelende waardes voor de 
doorstroming (pers/s) van een doorgang bij verschillende doorgangsbreedtes, die in het onderzoek niet verklaard 
worden. Bijvoorbeeld het aantal personen dat per seconden door een doorgang van 1 ,Om gaat is hoger dan door 

een doorgang van 1,1 m. Bij het onderzoek van Peschl worden personen geholpen door mensen bij de doorgang 
om zich door de doorgangen heen te wringen. En zodra er een gevaarlijke situatie ontstond dan werd het 

experiment (natuurlijk) onderbroken. Bij een echte evacuatie worden de personen niet geholpen of kan de 
evacuatie niet stop worden gezet bij vallende mensen. Dit betekent dat de doorstroomcapaciteit uit het 
onderzoek veel hoger uit komt dan in werkelijkheid het geval zal zijn. Daarnaast is de vluchtdrang die de 
personen in het onderzoek van Daamen en Peschl nabootsen alleen te verwachten zodra mensen in een 
levensbedreigende situatie komen (zie subparagraaf 2.3.2). Het onderzoek van Fruin is gebaseerd op 
doorstroming van doorgangen bij normaal gebruik. Van de andere onderzoeken is niet bekend of het om een 
normale situatie ging of om een proefevacuatie. Het is dus mogelijk dat de doorstroomcapaciteit bij een 
werkelijke evacuatie iets hoger ligt doordat er meer drang ontstaat, echter is de kans op boogvorming en 
vallende mensen dan ook groter (dit zorgt voor een verkleining van de doorstroomcapaciteit). 

In het handrekenmodel en Evacnet4 wordt de doorstroomcapaciteit voor doorgangen uit het Bouwbesluit 2003 
gebruikt, deze is 1 ,5 pers/m*s. In Simulex is de doorstroomcapaciteit afhankelijk van de populatiesamenstelling, 
dit is weergegeven in Bijlage 13.3. Voor een samenstelling van 50% man en 50% vrouw (college samenstelling), 
100% man of 100% vrouw geldt 1 ,57 pers/m*s. De doorstroomcapaciteit voor alleen kinderen is 1 ,46 pers/m*s en 
alleen ouderen 1,10 pers/m*s. In BuildingExodus is de doorstroomcapaciteit 2,28 pers/m*s, deze is voor iedere 
populatiesamenstelling hetzelfde. Dit is opmerkelijk omdat de verschillende persoonstypes allen een ander 
'drive'-range hebben en er in opstoppingen voor doorgangen veel conflicten ontstaan. Bij conflicten krijgen 
personen een penalty time (Bijlage 5.1) die afhankelijk is van het verschil in 'drive' tussen de twee personen (hoe 
groter het verschil hoe kleiner de penalty time). Dit zou betekenen dat de gemiddelde penalty time bij een 
populatie met meerdere persoonstypen lager is dan wanneer alle personen van hetzelfde persoonstype zijn met 
dezelfde 'drive'-range. Hierdoor zou de doorstroming sneller verlopen bij een populatie met verschillende 
persoonstypen. Echter uit de resultaten van de doorstroom testen blijkt dit niet. Dit betekent dat de invloed van 
de penalty time verwaarloosbaar klein is. 

Het is in BuildingExodus ook mogelijk om een minimale en maximale waarde op te geven voor de 
doorstroomcapaciteit van een (interne en externe) exit. Het programma bepaalt dan random een waarde voor de 
maximale doorstroomcapaciteit van de doorgang die ligt tussen die twee waardes. 
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Aanbeveling De maximale en minimale doorstroomcapaciteit van een exit in BuildingExodus moet op 1,63 

persfm•s worden gezet (zoals volgt uit de literatuuronderzoeken). Hiervoor moeten de interne 

doorgangen in BuildingExodus gemodelleerd worden als ' interne exit'. 

De waardes van alle vier de evacuatiemodellen liggen dan allemaal rond de gemiddelde waarde uit de 

literatuurstudie. De gebruiker moet dan wel gebruik maken van interne exit nodes bij tribune-uitgangen, anders is 

de doorstroomcapaciteit 2,28 pers/m*s. Deze waarde is hoog vergeleken met de literatuur en de andere 

modellen. Een reden hiervoor is dat in BuildingExodus geen boogvorming kan ontstaat. Dit komt door de 

verplaatsing via nodes, waardoor er geen direct contact tussen de personen is. 

Aanbeveling Voor het bepalen voor het aantal nodes (van 0,5m breed) in een doorgang (zonder exit), wordt 

de werkelijke doorgangsbreedte naar beneden afgerond tot een veelvoud van 0,5m. 

In BuildingExodus wordt het aantal nodes al automatisch naar beneden afgerond. Dat deze afronding 
aannemelijk is volgt ook uit de proefontruimingen. Het is niet mogelijk om uit de beelden van de 

proefontruimingen de doorstroomcapaciteit van een doorgang te bepalen, omdat de persoonsdichtheid bij iedere 

doorgang niet hoog genoeg was gedurende een langere tijd. Wel is het maximaal aantal personen dat naast 

elkaar door de doorgang gaat in een normale situatie bepaald. In Tabel 15 zijn de doorgangbreedtes en het 
aantal personen dat tegelijk een doorgang passeert weergegeven. Aan de hand van deze tabel kan 

geconcludeerd worden dat iedere persoon minstens 0,5m breedte doorgang nodig heeft. Alleen bij de enkele 

deur in de collegezaal W-hoog' lopen er twee personen naast elkaar door een doorgang van net geen meter. 

T b 115 A a e Ik d anta personen naaste aar ooreen d ""d oorgang tiJ! ens d e pree ontrwmmgen 
Proefruimte doorgang Doorgangsbreedte Max. aantal personen 

(in m) tegelijk door doorgang 
CollegezaalW-hoog Exit 1 (dubbele deur) 1,9 3* 
CollegezaalW-hoog Exit 2 (enkele deur) 0 95 2 
Om nisport Omloop naar restaurant 1,9 3 
Parkstad Limburg theater Rabozaal naar foyer (exit F) 2,3 4 .. 
* net geen 4 personen, er l1epen wel dne personen naast elkaar en dan een schum erachter 

Vergelijking doorstroomcapaciteit doorgang en vlakke vloer 

In BuildingExodus is de doorstroomcapaciteit van de doorgang 2,28 pers/m*s en van een vlakke vloer 1 ,94 

pers/m*s en in Simulex respectievelijk 1 ,57 en 1,15 pers/m*s, bij een samenstelling van 50% man en 50% vrouw. 
Dit betekent dat een vlakke vloer een lagere doorstroomcapaciteit dan een doorgang in beide simulatiemodellen. 

De verwachting was dat deze waardes ongeveer gelijk zouden moeten zijn of dat de doorgang een lagere 

doorstroomcapaciteit zou hebben, door het optreden van boogvorming. Omdat de resultaten niet naar 
verwachting waren, zijn er testen gedaan om te kijken of deze resultaten ook zichtbaar worden zodra 

doorgangen en vlakke vloeren gekoppeld worden. De testen zijn alleen gedaan met BuildingExodus, omdat met 
dit programma de doorstroomcapaciteit op een willekeurig punt gemeten kan worden (met een census line). In 

Bijlage 13.2 zijn de testen met de resultaten weergegeven. 

Opmerking De vlakke vloer heeft een lagere doorstroomcapaciteit dan een doorgang. 

Verdeling van personen over de doorgangsbreedte. 

De doorstroomcapaciteit van een doorgang is gebaseerd op de optimale benutting van de doorgangsbreedte. Dit 

is het geval als mensen recht aan komen lopen. Het is ook mogelijk dat personen de bocht om moeten voordat 
ze een doorgang passeren. Dit is het geval in de Rabozaal van het Parkstad Limburg Theater. Tijdens de 

proefontruiming bleek dat de mensen de totale breedte van de doorgang gebruikten op het moment dat de 

persoonsdichtheid hoog was (zie Figuur 49). Op de momenten dat de persoonsdichtheid lager was, namen de 
personen de kortste bocht waardoor niet de totale breedte van de doorgang werd benut. 
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Figuur 49 Totale doorgangsbreedte benutting in een situatle met een bocht voor de doorgang, links: 
opname doorgang vanuit Rabozaal, rechts: opname doorgang buiten de Rabozaal 

In het handrekenmodel en Evacnet4 wordt er vanuit gegaan dat de doorgang optimaal wordt benut. In de 
berekening/simulatie wordt alleen gebruik gemaakt van de optimale doorstroomcapaciteit In Simulex en 

BuildingExodus lopen de personen de kortste route naar de gewenste uitgang, hierdoor wordt niet de totale 
breedte van de doorgang benut na een bocht (zie Figuur 50, links en rechts). Personen gaan slechts alleen of 
met zijn tweeën door de bocht en de doorgang. Zodra er een hulplijn wordt getrokken in Simulex om de personen 
meer te verdelen over de breedte van de doorgang, wordt de doorgang efficiënter benut. De personen gaan dan 
met zijn drieën naast elkaar door de doorgang (zie Figuur 50, midden). Echter is het toepassen van dit soort 

hulplijnen in eerste instantie niet de bedoeling, omdat hierdoor de agentinteractie vervalt (dit is nader toegelicht in 
subparagraaf 3.3.4). Om meer spreiding te krijgen in BuildingExodus is het mogelijk om de personen hoge 
persoonsdichtheden te laten mijden (avoid popuiatien density). Echter doordat de personen in de Rabozaal van 
een tribuneopgang trap af komen, lopen ze erg verspreid en heeft deze functie geen effect. Het lopen van 
bochten wordt nader toegelicht in subparagraaf 3.3.11. 

• • 
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Figuur 50 Doorgangsbreedte benutting na een bocht, links: in Simulex zonder hulplijn, midden: in 
Simulex met hulplijn, rechts: in BuildingExodus 

Obstakel voor de doorgang 

Door een juiste aanstroom van mensen op een doorgang kan de doorstroomcapaciteit in werkelijkheid positief 
worden beïnvloed doordat boogvorming wordt voorkomen. Dit geldt voornamelijk voor smalle doorgangen 
(<1 ,2m). Het voorkomen van de boogvorming is mogelijk door het plaatsen van een vast obstakel voor de 
doorgang. Door het toevoegen van een bottleneck kan ervoor gezorgd worden dat de verdeling van de mensen 
over de doorgang gunstiger wordt. Uit het onderzoek 'crowd dynamics' [57] blijkt dat de doorstroming sneller gaat 
als de groep die aangewezen is op de doorgang gesplitst wordt door een wand (zie Figuur 51, twee linker 
figuren) . Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal interacties tussen personen afneemt zodra er een obstakel 
wordt geplaatst, met name in het midden van de doorgang. Uit een Japans onderzoek [66] blijkt dat de 
doorstroming alleen positief wordt beïnvloed als het obstakel een stukje uit het midden van de doorgang wordt 
geplaatst (zie Figuur 51, twee rechter figuren), en niet als het obstakel midden voor de doorgang staat. In het 
handrekenmodel en Evacnet4 verandert de doorstroming niet als er een extra obstakel wordt geplaatst die zorgt 
voor twee routes die samen dezelfde breedte hebben als de doorgang (waar ze beide op uitkomen). In 

BuildingExodus ontstaat geen boogvorming in tegenstelling tot Simulex. Hierin ontstaat wel boogvorming door 
onderling contact tussen de personen, maar de personen komen door de boogvorming niet vast te staan. Ze 
kunnen altijd één VOO! één uit de boog loskomen. Uit testen met smalle doorgangen in Simulex en 

69 



Hoofdstuk 3 Proefontruimingen, vergelijkingen en analyse van de resultaten 

BuildingExodus blijkt ook dat de doorstroomcapaciteit van de doorgang in de simulaties zonder obstakel hoger 
zijn dan met obstakel, dit is tegenstrijdig met de resultaten van de bovengenoemde onderzoeken. In de vier 
toegepaste evacuatiemodellen is het dus niet zinvol om een obstakel voor de doorgang te plaatsen om de 
doorstroming van de doorgang te verbeteren. 

obstade(tP-20cm) __ _",,..,_= ollntencllans 

Figuur 51 Plaatsing van een obstakel voor een doorgang, links: scheidende wand voor het mldden van 
de doorgang met Interactiecurve [57] , rechts: ronde kolom stuk uit het mldden van de doorgang [66) 

3.3.11 Het nemen van bochten 
Bochten kunnen een grote bottleneck vormen, door een inefficiënte benutting van de doorgangsruimte. Bij het 
ontwerp is het van belang dat op vluchtroutes bochten zoveel mogelijk gemeden worden. Een vluchtroute moet 
zo eenvoudig mogelijk zijn. Echter is dit in veel ontwerpen niet mogelijk of gewenst, waardoor bochten niet 
uitgesloten mogen worden als bottleneck. 

Doorstroming van een bocht 

Voor de doorstroming van de bocht is de loopsnelheid en de benutting van de bochtbreedte van belang. Hiermee 
wordt bedoeld het aantal personen dat naast elkaar de bocht neemt. Uit de proefontruimingen blijkt dat mensen 
in een bocht van 90° het liefst de binnenbocht nemen, maar dat een groot gedeelte van de bochtbreedte wel 
benut wordt als het druk is. In het Parkstad Limburg Theater komen de personen met vier personen naast elkaar 
door de doorgang (2,3m breed) van de Rabozaal naar de foyer en met drie à vier personen naast elkaar door de 

bocht (3,0m breed t.h.v. de kolom) . Dit is weergegeven in Figuur 52, links. In het Omnisport is de bocht (4,0m 
breed) smaller dan de verdiepingstrap die uitkomt op de bocht (B,Om breed incl. drie leuningen). De mensen 
kunnen met maximaal elf personen over de verdiepingstrap, echter wordt het linker gedeelte van de trap (richting 
binnenbocht) meer gebruikt dan het rechter en is er een grote spreiding in persoönsdichtheid gedurende de 
proefontruiming. Tijdens de ontruiming lopen er dus ook bijna nooit elf personen naast elkaar. Er lopen 
vervolgens maximaal 7 personen naast elkaar door de bocht (zie Figuur 52, rechts) en ten tijde van een lage 
persoonsdichtheid neemt men voornamelijk de binnenbocht. Na de bocht volgt weer een trap met op tweederde 
deel van de breedte een kolom. De buitenbocht krijgt hierdoor een extra lange loopafstand, waardoor de trap 
voornamelijk maar voor tweederde deel wordt benut. 
De doorstroming van een bocht is dus afhankelijk van de breedte van de bocht en de breedte van de vorige 
bottleneck. Maar het is ook afhankelijk van het afsnijdgedrag van mensen. In werkelijkheid gaan mensen 
afsnijden als dit mogelijk is, omdat de binnenbocht zorgt voor een kleinere loopafstand. Hierdoor is de 
persoonsdichtheid van de binnenbocht hoger dan die van de buitenbocht. In de buitenbocht is dus meer 
loopruimte waardoor de loopsnelheid hoger ligt dan in de binnenbocht. Vaak lopen daar (vitale) mensen die 
inhalen. Of mensen gaan afsneden is afhankelijk van drie aspecten: 
- Drukte: bij een lage persoonsdichtheid is het makkelijker om af te snijden, men loopt minder snel tegen iemand 
ander op; 
- Vluchtdrang: bij een hoge vluchtdrang in geval van een echte evacuatie wil men sneller naar buiten en kiest er 
dus ook eerder voor om af te snijden; 
-Samen lopen met bekenden: mensen blijven vaak naast bekenden lopen en gaan die bekenden niet afsnijden. 
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Figuur 52 Het nemen van een 90 o bocht, links: in het Parkstad Limburg Theater, rechts: in het Om nisport 

Het handrekenmodel en Evacnet4 zien bochten niet als bottleneck. In Simulex en BuildingExodus vormen 
bochten wel een bottleneck. Door het kortste-route algoritme in Simulex willen alle personen de kortst mogelijke 

bocht lopen. Hierdoor gaan personen met één of twee personen tegelijk door de bocht, ongeacht de breedte van 
de bocht. Hierdoor ontstaat er vaak een onrealistische opstopping voor de bocht en wordt . de 

doorstroomcapaciteit van de bocht onrealistisch laag. Dit is ook te zien bij de 90° bocht in het Parkstad Limburg 

Theater (zie Figuur 53, links), de personen hopen zich op achter het hekje om vervolgens één voor één de 
binnenbocht te nemen. De bocht in het Omnisport wordt ook één voor één genomen, echter ontstaat er geen 

opstopping omdat de personen allemaal al links op de trap aan komen lopen (zie Figuur 53, midden). Om ervoor 

te zorgen dat de bocht beter benut wordt is het mogelijk om hulplijnen toe te voegen in het model. Hierbij moet de 
gebruiker zich altijd afvragen of het echt noodzakelijk is, omdat de persoonlijke interactie hierdoor vervalt. In het 

Omnisport zijn er hulplijnen toegepast in een brede gang, waardoor de bocht efficiënter wordt benut en de 

doorstroomcapaciteit toeneemt (zie Figuur 53, rechts). Groepsgedrag wordt niet meegenomen door Simulex. Het 

samenlopen met bekenden door een bocht gebeurt dus niet. 

Aanbeveling 
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In Simu/ex wordt het gebruik van hulplijnen in bochten alleen toegepast in brede bochten met 

een te lage doorstroomcapaciteit en een onrealistisch inefficiënte benutting van de bocht. Het 

is aan de gebruiker van Simu/ex om te bepalen of de benutting onrealistisch inefficiënt is. 
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Figuur 53 Het nemen van een 90 o bocht in Sim u lex, links: in het Parkstad Limburg Theater, midden: in het 
Omnisport zonder hulplijnen, rechts: in het Omnisport met hulplijnen 

In BuildingExodus lopen de personen ook via de kortste route, als er geen gebruik gemaakt wordt van de 

gedragsopties van het programma. De personen nemen de bocht dan ook via de binnenbocht, waardoor ook in 

BuildingExodus een ophoping van mensen ontstaat voor een bocht. Dit blijkt uit de simulaties van de bocht in het 
Parkstad Limburg Theater en in het Omnisport. De resultaten van het Parkstad Limburg Theater zijn 

weergegeven in Figuur 54, links. Door de persoonsdichtheid in de bocht weer te geven wordt inzichtelijk dat het 

grootste gedeelte van de personen via de binnenbocht loopt (zie Figuur 54, midden links). Door in 

BuildingExodus gebruik te maken van de functie 'avoid popuiatien density' gaan de personen minder dicht bij 

elkaar lopen in de bocht (zie Figuur 54, midden rechts). De agents maken dan meer gebruik van nodes met 
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gelijke potentiaalwaardes (zie Bijlage 5.1 ). Door weer te kijken naar de persoonsdichtheid in de bocht van het 
Parkstad Limburg Theater wordt duidelijk dat de persoonsdichtheid in de binnenbocht nog steeds het hoogst is 
(zoals in de werkelijkheid ook het geval is). Verder ontstaat er een betere spreiding van de persoonsdichtheid 
over de bocht (zie Figuur 54, rechts). In BuildingExodus kunnen de personen ook niet gekoppeld worden aan 
bekenden, het naast bekenden door een bocht lopen vindt dus niet plaats. 

Aanbeveling Er wordt bij een simulatie in BuildingExodus gebruik gemaakt van de gedragsoptie 'avoid 

popu/ation density' als er bochten aanwezig zijn in de vluchtroutes . 
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Figuur 54 Het nemen van een 90° bocht in het Parkstad Limburg Theater in BuildingExodus, links: 
persoonsverdeling normaal, midden links: persoonsdichtheid normaal, midden rechts: 
persoonsverdeling met avoid pop density, rechts: persoonsdichtheid met avoid pop density 

Doorstroomcapaciteit van een bocht in Simulex en BuildingExodus 

Er zijn geen gegevens bekend uit de literatuur over de doorstroomcapaciteit van een bocht. Deze gegevens zijn 
ook niet uit proefontruimingen te halen door een te lage en schommelende persoonsdichtheid in de bochten. De 
doorstroomcapaciteit in een bocht is wel bepaald voor Simulex en BuildingExodus. Dit is gedaan aan de hand 
van een doorstroom test van een bocht, de resultaten daarvan zijn weergegeven in Bijlage 13.3. In Figuur 55 is 

de doorstroomcapaciteiten (pers/m*s) van een bocht uitgezet tegen de aangrenzende gangbreedte die 
voortkomen uit de twee evacuatiemodellen. 

.t:: 
2,50 

~ 
.t:: 2,00 u Q A • - Sim u lex ra- • C.."' • .Á. ... ra * 1,50 -u E - • • E- • - • BuildingExodus 0 ~ 1,00 0 ~ -... a.. • ti-... 0,50 0 • BuildingExodus (met avoid 0 
-a 0,00 pop density) 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
aangrenzende gangbreedte (m) 

Figuur 55 Doorstroomcapaciteit (pers/m*s) van een 90° bocht in Simulex en BuildingExodus 

Uit deze figuur blijkt dat de doorstroomcapaciteit afhankelijk is van de gangbreedte. Hoe breder de gang hoe 
lager de doorstroomcapaciteit Dit komt doordat het in Simulex en BuildingExodus niet uit maakt hoe breed de 
gang is die op de bocht uit komt, want er wordt maar een deel van de bochtbreedte benut. Uit de resultaten blijkt 
dat de doorstroomcapaciteit van Simulex erg laag ligt t.o.v. Building Exodus, dit heeft alles te maken met het vast 

houden aan het kortste-route algoritme. Omdat de verdeling over de breedte van de bocht het meest realistisch 
is in BuildingExodus met toepassing van 'avoid popuiatien density', is het aannemelijk dat de 
doorstroomcapaciteit die daarbij hoort ook het meest realistisch is. 
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In dit onderzoek is alleen gekeken naar een 90° bocht, het is ook mogelijk dat er 180° bochten aanwezig zijn op 

een vluchtroute. Doordat mensen in een 180 o bocht meestal om een pilaar, kolom of leuning heen moeten, kan 
dit worden gezien als twee 90 o bochten. Na verwachting is het looppatroon van beide bochten hetzelfde. Ook in 

de 180 o bocht wordt de totale bochtbreedte benut met een hogere persoonsdichtheid in de binnenbocht. De 
personen in Simulex lopen na de 'eerst 90 o bocht' al één voor één en zullen de 'tweede 90 o bocht' ook één voor 

één passeren. De doorstroomcapaciteit van een 180° bocht is dus naar verwachting gelijk aan die van een 90° 

bocht. Ook in BuildingExodus blijft het patroon hetzelfde met een hogere persoonsdichtheid in de binnenbocht en 

een lagere in de buitenbocht. Dit is deels te zien bij het samenkomen van twee mensenstromen op een 

verdiepingstrap in Figuur 45 (Simulex) en Figuur 46 (BuildingExodus) in subparagraaf 3.3.8. Hier stromen echter 

ook personen van de zijkanten in, waardoor personen meer verspreidt over de 'tweede 90° bocht' komen te 

staan dan het geval zou zijn in een bocht waar geen personen in zouden stromen. 

3.3.12 Invoegen van een mensenstroom op een doorgaande route 
Als een mensenstroom die haaks op de doorgaande route staat in moet voegen op de doorgaande route, kan dat 

zorgen voor een belemmering. De doorstroming neemt af door instroming van mensen en door het nemen van 

een bocht, dit blijkt uit respectievelijk subparagraaf 3.3.3 en 3.3.11. In het geval dat deze twee aspecten 
gecombineerd worden, is het mogelijk noodzakelijk om noodvoorziening toe te voegen. De mensen die uit het 

zijpad komen worden geremd door de stroom op de doorgaande route, zodra de persoonsdichtheid hoog is op 
de doorgaande route. In de Wieleratletiekhal van het Omnisport komt deze belemmering voor bij de uitstroom 

van de tribunevakken naar de omloop. Uit de proefontruiming blijkt dat de personen op de tribuneopgang in 

moeten houden voordat ze de omloop op kunnen. Dit geldt voor de momenten dat de persoonsdichtheid op de 

omloop hoog is. Deze momenten zijn echter schaars, doordat de omloop vrij breed is. 

In Simulex lopen de personen met de kortste route, waardoor ze in de Wieleratletiekhal de binnenbocht lopen op 
de omloop. Doordat de personen strak langs de tribune-uitgangen lopen, wordt het voor de personen die vanaf 

de tribunes komen erg lastig om in te voegen (zie Figuur 56, links). Dit geldt bij zowel een hoge als een lage 

persoonsdichtheid op de omloop. Hierdoor neemt de doorstroomcapaciteit van de tribune-uitgang af. Als de 

mensen op de omloop in werkelijkheid voldoende uitwijk ruimte hebben, dan wijken zij uit op de omloop om de 

mensen van de tribunes in te laten stromen. 

Aanbeveling In Simu/ex worden hulplijnen toegevoegd om personen uit te laten wijken als er een 
mensenstroom in wil voegen die haaks op de doorgaande route staat (zie Figuur 56, midden
links). 

De personen van de tribunes kunnen hierdoor eerst de bocht maken voordat ze samenvoegen met de 
doorgaande route. Bij het invoegen lopen de personen van de tribune dan al in dezelfde richting als de personen 

op de omloop. In BuildingExodus lopen de personen ook de kortste route bij normaal gebruik, echter vormen de 

personen op de omloop minder een belemmering voor de instroom vanaf de tribune dan in Simulex. Doordat de 

persoonsdichtheid niet zo hoog is dat alle nodes boven aan de tribuneopgang constant bezet zijn door mensen 
op de omloop, kunnen personen vrij goed invoegen (zie Figuur 56, midden-rechts). Als wel alle nodes bezet zijn, 

dan ontstaat er een conflict situatie waarbij ieder de kans heeft om naar de node te kunnen verplaatsen (zie 

Bijlage 5.1 ). Door de personen gebruik te laten maken van avoid popuiatien density, wordt de spreiding van de 
mensen over de opgang groter waardoor het invoegen nog beter gaat (zie Figuur 56, rechts) . 

Aanbeveling 
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Figuur 56 Uitstroming van mensen uit het tribunevak naar de omloop in de Wieleratletiekhal, met een 
hoek van 90° en een doorgaande stroom mensen op de omloop, links: invoegen in Simulex, midden
links: invoegen in Simulex met hulplijnen, midden-rechts: invoegen in BuildingExodus, rechts: invoegen 
in BuildingExodus met avoid pop density 

Het is ook mogelijk om in BuildingExodus enkele nodes los te koppelen van elkaar, zodat er een zelfde situatie 
ontstaat als in Simulex met hulplijnen. Deze aanpassing is niet nodig als de persoonsdichtheid laag is (uitwijken 
mogelijk). Als in werkelijkheid de persoonsdichtheid hoog is dan kan dit wel worden toegepast. In dat geval is het 
aan te raden om ook in de werkelijke situatie geleidingshekken te plaatsen, zodat de mensen in dezelfde richting 
lopen tijdens het samenvoegen van de stromen. Dit is bijvoorbeeld toepasbaar als er een concert in een 
(voetbal)stadion plaatsvindt, waarbij zowel de tribunes als het veld vol staan met mensen. Er kunnen dan 
geleidingshekken geplaatst moeten worden als de tribunetrappen haaks uitkomen op de mensenstroom die van 
het veld af komt. 

Aanbeveling Als de persoonsdichtheid zo hoog is dat personen op de doorgaande route niet meer uit 

kunnen wijken voor instromende mensen, worden nodes in BuildingExodus losgekoppeld om 
de personen parallel in te laten voegen i.p.v. met een hoek van 90 o (zie Figuur 57 ). 

Figuur 57 Loskoppelen van nodes rond de rode lijn om personen van de zijkant parallel in te laten 
voegen op de doorgaande route 

Voor BuildingExodus is het mogelijk om aan de hand van enkele testen te bepalen wat de doorstroomcapaciteit 
is van een stroming die haaks invoegt op een doorgaande route met een hoge persoonsdichtheid. Voor Simulex 

is het niet mogelijk om de doorstroomcapaciteit hiervan te bepalen, omdat het in Simulex niet mogelijk is om de 
doorstroming te bepalen midden op een route. Dit kan alleen met behulp van een uitgang. De resultaten van de 
testen zijn weergegeven in Bijlage 13.3. Aan de hand van die resultaten zijn de doorstroomcapaciteiten in 
verschillende situaties bepaald en weergegeven in Tabel 16. 

Tabel 16 Doorstroomcapaciteit van een gang/trap die met een hoek van 90° uitkomt op de doorgaande 
route in BuildingExodus 
Terreintype Avoid popuiatien density Doorstroomcapaciteit bij Doorstroomcapaciteit bij 

oeliike breedte• dubbele breedte• 
Vlakke vloer nee 0,70 pers/m s 0,82 pers/m s 
Vlakke vloer ia 1 ,08 pers/m s 1 03 pers/m s 
Trap ja 0,61 pers/m s 0,67 pers/m s . .. .. Er wordt onderscheldt gemaakt tussen een Situalle waarbij de breedte van de mvoegende gang gelijk IS aan de doorgaande 
route en een situatie waarbij de doorgaande route 2x zo breed is 

Uit Tabel 15 volgt dat het weinig verschil maakt of de doorgaande route even breed of twee keer zo breed is als 
de gang/trap die er op uitkomt. Verder zorgt het invoegen op de doorgaande route ervoor dat de 
doorstroomcapaciteit van de bocht omlaag gaat, zowel in een situatie met 'avoid popuiatien density' (bocht : 1 ,4 -
2 pers/m*s) als zonder het meenemen van deze optie (bocht: 0,8- 1,7 pers/m*s). De doorstroomcapaciteit van 
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een trap in BuildingExodus is ook hoger als men na de trap niet in hoeft te voegen bij een andere mensen stroom 
(0,8 pers/m*s). Door het aanzetten van 'avoid population density' ontstaat het meest realistische patroon, 

hierdoor neemt ook de doorstroomcapaciteit toe (die erg laag is). Het is dus aannemelijk dat dit de meest 
realistisch optie is, net zoals bij het modelleren van een 'normale' bocht (zie subparagraaf 3.3.11 ). 

3.3.13 Onvoorziene belemmering op de route 

Alle elf de bottlenecks die in de voorgaande subparagrafen zijn beschreven worden toegepast voor 
adviespraktijk. Echter kunnen er ook onvoorziene versperringen ontstaat op de route, die niet mee zijn genomen 
in het brandveiligheidadvies voor het gebouwontwerp. Het betreft hier zaken waar men geen rekening mee hoeft 
te houden, omdat ze niet voor kunnen komen bij een juist ontwerp, uitvoering en gebruik van het gebouw. Er is 
maar een kleine kans dat er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, maar zodra deze omstandigheden zich 
toch voordoen tijdens een brand dan groeit de kans op slachtoffers. De onvoorziene belemmeringen waar het 
hier om gaat zijn: 

1 ) Obstakels op route 

• Gevallen vluchtende persoon 

• Gevallen constructiematerialen door gevolgen brand 

• Neergezette/opgeslagen spullen 

• Rook of hoge temperaturen 
2) Niet te openen deuren 

• Deur op slot 

• Nooddeurvergrendeling niet automatisch ontgrendeld of te ingewikkeld 

• Niet durven te openen van een nooddeur (bang voor problemen met bewaking) 
3) Mensen die zich tegen de vluchtstroom in bewegen 

• Teruglopen om bekenden te zoeken (bijvoorbeeld je kinderen) 

• Binnentreden van de brandweer 

• Gewenste vluchtroutes in verschillende richtingen 

Door deze onvoorziene zaken kunnen twee situaties ontstaan: gedeeltelijke routebelemmering of totale 
routebelemmering. Als de route deels belemmerd wordt dan ontstaat er een vertraging in de ontruiming, doordat 
de doorstroomcapaciteit rond de belemmering kleiner wordt. Met opstoppingen als mogelijk gevolg. De 
ontruimingstijd kan dan langer worden dan voorafgaand voorspeld is door de brandveiligheidsadviseur. Hierdoor 
kunnen mensen in de problemen komen doordat RSET dan groter kan worden dan ASET. Bij een totale 
belemmering moeten de personen een andere route nemen, waardoor de verplaatsingstijd toe neemt. Echter 
ontstaat het grootste probleem als een massa mensen zich naar een uitgang begeeft en plotseling een 
versperring tegenkomt waardoor ze dezelfde weg terug moeten. Als de mensenmassa zo groot is dat de voorste 
mensen de achterste niet kunnen bereiken (door te roepen of te gebaren) en de achterste mensen de 
versperring niet kunnen zien, dan blijven de achterste mensen zich nietsvermoedend in de richting van de 
versperring verplaatsen. De druk die de achterste personen uitoefenen, is afhankelijk van de vluchtdrang van de 

mensen. Als de achterste personen in de massa vanuit een brandruimte komen, dan zal de druk hoog zijn. Door 
de druk van achter komen de mensen vooraan in de problemen, zij worden in de richting van de versperring 
geduwd. De voorste mensen raken daardoor in de verdrukking of komen in contact met de brand. Hierdoor is de 
kans op slachtoffers groot. De groep mensen vooraan die willen omdraaien groeit vaak gestaag door moeizaam 
contact met personen achter zich. Daarbij is de vraag wanneer mensen besluiten om te draaien als er nog 

(dringende) mensen achter hen zitten. Het duurt dus enige tijd voordat de achterste mensen in de massa bereikt 
zijn en alle mensen door hebben dat ze om moeten draaien. Er zijn geen onderzoeksgegevens bekend over hoe 
lang dit proces duurt. 
Een goed voorbeeld hiervan is het incident in Buenos Aires (83] . Hierbij kwamen 74 mensen om het leven en 
raakten meer dan 150 mensen gewond na een voetbalwedstrijd. Op het moment dat de mensen het stadion 
probeerden te verlaten bleek dat er een uitgangsdeur gesloten was. De mensen achteraan in de rij waren hiervan 
niet op de hoogte, waardoor er slachtoffers vielen door verdrukking vooraan bij de gesloten deur. Om dit soort 
ongelukken te voorkomen zou bij iedere elektronisch beveiligde uitgang een beveiliger moeten staan als er 
toeschouwers aanwezig zijn in het gebouw. Tevens moeten beveiligers/BHV'ers de mensen sturen, zodra een 
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uitgang geblokkeerd is door bijvoorbeeld de brand. De vraag is wel of mensen zich nog laten sturen zodra hun 

routekeuze vast staat (meer informatie hierover staat beschreven in subparagraaf 2.3.3). 

Onvoorziene obstakels en gesloten deuren modelleren 

Onvoorziene belemmeringen worden niet gebruikt in adviespraktijk. De vraag is of het wel mogelijk is om dit soort 
belemmeringen toch mee te nemen in de modellering. Zodat ze eventueel als een scenario gebruikt kunnen 

worden, om te kijken wat het gevolg ervan is. In het handrekenmodel kunnen extra bottlenecks toegevoegd 

worden, waarvan de doorstroomcapaciteit vooraf bepaald/geschat moet worden en waarop mensen aangewezen 

moeten worden. Het plotseling ontstaan van een onvoorziene obstakel of het per ongeluk uitkomen bij een 

gesloten deur is dus niet mogelijk in het handrekenmodeL 

Ook in Evacnet4 en Simulex kunnen alleen obstakels meegenomen worden die gelden voor de totale evacuatie. 

Als de simulatie eenmaal draait kan er niks meer veranderen aan de gebouw situatie. Tevens is het niet mogelijk 

om omstandigheden als gevolg van brand mee te nemen. Het halverwege de evacuatie versperren van een route 

door een vallende persoon of constructie onderdelen is dus niet mogelijk. De obstakels zijn bekend bij de 
personen vanaf de start van de evacuatie, de personen gaan dus niet eerst richting een obstakel of gesloten 

deur om vervolgens weer om te keren zodra ze er niet door kunnen. Wel kan er berekend worden wat het effect 
is op de ontruimingstijd als een bepaalde route niet gebruikt kan worden door brand, opgeslagen materiaal of een 

gesloten deur. De obstakels worden dan gemodelleerd als vaste bottlenecks, die gedurende de hele simulatie 

aanwezig zijn. Bijvoorbeeld door het weghalen van een exit of het versperren van een doorgang met een lijn . in 

Simulex of het loskoppelen van arcs tussen ruimtes in Evacnet4. 

In BuildingExodus is het wel mogelijk dat de situatie verandert gedurende de simulatie. Door een 
rookverspreidingsmodel te koppelen aan BuildingExodus kunnen er tijdens de simulatie no-go areas ontstaan, 

doordat de omgevingscondities in een gebied onleefbaar zijn geworden. De personen mijden vanaf dat moment 

deze gebieden. Als personen (met een laag uithoudingsvermogen) door een gebied heen lopen met onleefbare 
omgevingscondities dan kunnen de personen overlijden, waardoor ze op de grond komen te liggen. Zij vormen 

dan een obstakel voor de andere personen, mits de anderen een langer uithoudingsvermogen hebben en dus 
niet overlijden door de huidige condities. Personen kunnen niet vallen door te struikelen en het is ook niet 

mogelijk dat gevallen (constructie) materialen gedurende de simulatie op de route komen te liggen. Verder is het 

in BuildingExodus mogelijk om uitgangen een openingstijd en sluitingstijd te geven. Door de sluitingstijd af te 
stemmen op de tijd dat de eerste persoon er over doet om bij de deur te komen, is het mogelijk om een gesloten 

deur na te bootsen waar men pas weet van heeft zodra men er is. De personen lopen naar hun gewenste 
uitgang en zodra de sluitingstijd verstreken is van die uitgang veranderen de personen hun route naar een 

andere uitgang. In deze situatie zijn bij sluiting van de deur wel alle mensen direct op de hoogte van de sluiting, 

dus ook de mensen achteraan in de rij. De hele groep draait dan tegelijk om richting een andere uitgang. Om 

ervoor te zorgen dat de personen niet allemaal tegelijk omdraaien is het ook mogelijk om alle personen dezelfde 

taaknode te geven, zoals is weergegeven in Figuur 58. 

Figuur 58 Personen in BuildingExodus met allen dezelfde taaknode, die fungeert als afgesloten deur 

De taaknode fungeert hier als afgesloten uitgang. ledere persoon moet dan eerst op de taaknode gestaan 

hebben voordat hij/zij naar de uitgang gaat. De achterste personen blijven dan dus in de richting van de 
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taaknode bewegen. Het is niet mogelijk om dan de achterste personen om te laten draaien voordat ze op de 
taaknode zijn geweest. Door personen achter in de rij een taaknode (met delay time) te geven die verder van de 

fictieve deur afliggen, kan wel na worden gebootst dat de personen achter in de rij op een gegeven moment 
omdraaien. Echter moeten dan alle personen hun eigen taaknode krijgen en dat is onbegonnen werk voor een 
grote massa personen. De personen vooraan bij de taaknode worden ook niet verdrukt in het model, maar keren 
om en gaan door de menigte terug. Dit is in werkelijkheid niet mogelijk. In BuildingExodus is dit mogelijk doordat 
de personen van node wisselen als ze elkaar in tegengestelde richting willen passeren. Dit wordt verderop in 
deze paragraaf toegelicht. Ook is het mogelijk om obstakels (zoals opgeslagen materiaal) als vaste bottlenecks 
te modelleren, op dezelfde manier als in Evacnet4 en Simulex. 

Tegen de vluchtstroom In bewegende personen modelleren 

Als een persoon tegen de vluchtstroom in beweegt zorgt dit vaak voor vertraging van de evacuatie. Als de 
persoonsdichtheid van de stroom hoog is, dan is er voor die ene persoon geen doorkomen aan en zal die 
persoon in de richting van de menigte mee geduwd worden. Het is ook mogelijk dat de persoonsdichtheid niet 
heel hoog is, waardoor de persoon zich wel door de massa heen kan wringen. Dit zorgt voor een extra obstakel 
voor de vluchtende mensenstroom. Het is ook mogelijk dat een grote groep personen tegen de mensenstroom in 
wil bewegen. Volgens het onderzoek 'crowd dynamics [57) ' ontstaat er dan rijvorming; waarbij de rijen in 
tegengestelde richting kunnen bewegen (zie Figuur 59, links). Tijdens een evacuatie komt het echter vrijwel nooit 
voor dat grote groepen zich in tegengestelde richting verplaatsen. 

Figuur 59 Persoonsstromen in tegengestelde richting (blauwe personen lopen naar links en roze 
personen naar rechts), links: een normale werkelijke situatie (stationshal) [57] , midden-boven: één 
persoon in Simulex tegen de stroom in, midden-onder: groep personen in Simulex tegen de stroom in, 
rechts: wisselen van nodes ('swap') door personen in BuildingExodus 

In het handrekenmodel en Evacnet4 is het niet mogelijk om personen in tegengestelde richting te laten lopen op 
dezelfde route. Wel is het in het Handrekenmodel mogelijk om twee verschillende mensenstromen een opstakei 
te laten passeren van verschillende kanten of in Evacnet4 om tussen twee ruimtes arcs in beide richtingen te 
laten lopen. De personen kunnen dan in tegengestelde richting elkaar passeren zonder in contact te komen met 
elkaar. In feite zijn het dan twee aparte routes. Vaak wordt de route in één richting nauwelijks gebruikt, dus is het 
niet verstandig om bij beide routes van de halve breedte van de gang uit te gaan. Hierdoor wordt de 
doorstroomcapaciteit van de veelgebruikte richting kleiner dan in werkelijkheid. In Simulex kunnen personen 
elkaar wel kruisen op dezelfde route, door ze een verschillende uitgang te geven in tegengestelde richting. Als 
één persoon tegen een massa personen inloopt in Simulex dan komt die ene persoon stil te staan (zie Figuur 59, 
midden-boven). De personen uit de massa lopen dan langs de persoon heen en zodra ze allemaal weg zijn kan 
de persoon pas weer verder lopen. Dit geldt bij zowel een hoge persoonsdichtheid (4 pers/m2

) als een lagere (0,5 
pers/m2

). Als er een groep personen tegen een massa personen inloopt, dan gaat de groep niet netjes in een 
rijtje lopen. Hierdoor komen de twee groepen personen tegen elkaar stil te staan (zie Figuur 59, midden-onder). 
In beide gevallen is het dus voor personen niet mogelijk om tegen de massa mensen in te lopen in Simulex. In 
BuildingExodus is het wel mogelijk om één of meerdere personen tegen een massa personen in te laten 
bewegen. Zodra de personen elkaar tegen komen ontstaat er een conflict, deze wordt opgelost door middel van 
'swap' (zie Figuur 59, rechts). Hierbij wisselen de personen van node. Daarbij krijgen ze een tijdstraf, dit is de tijd 

dat het duurt om elkaar te passeren. Ongeacht de persoonsdichtheid kunnen personen elkaar dus passeren . 
BuildingExodus gaat er hiermee vanuit dat personen 0,5m breed zijn en elkaar tevens kunnen passeren op 0,5m 
breedte, dit is niet echt reëel. 
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3.4 Resultaten en inputaanpassingen evacuatiemodellen 
In deze paragraaf wordt er gekeken naar de ontruimingstijden van de simulaties en berekeningen in vergelijking 
met de proefontruimingen en werkelijke evacuaties. Hiervoor wordt eerst de invoer voor nabootsing van de 
proefontruimingen beschreven. Deze is bepaald aan de hand van het onderzoek naar de verschillende 
bottlenecks uit de vorige paragraaf. Vervolgens worden de ontruimingstijden van de proefruimtes uit de 
evacuatiemodellen vergeleken en wordt er een verklaring gegeven voor de verschillen. Daarna wordt in kaart 
gebracht op welke manier de modelinput van de nabootsing van de proefontruimingen aangepast moet worden 
om een werkelijke evacuatie na te kunnen bootsen. Op basis daarvan worden de evacuatietijden van een volle 
bezetting bepaald voor de drie proefruimtes. En tot slot worden de resultaten uit de evacuatiemodellen 
vergeleken met de voorspellingen (van DGMR). 
De juiste modelinput voor een zo goed mogelijk nabootsing van een werkelijke evacuatie wordt per 
evacuatiemodel bepaald aan de hand van het schema in Figuur 60. 

Resultaten 
Proefontruiming 

Komen resultaten 
overeen met elkaar? 

Aanbevehngen doen voor 
r------------.t aanpassingen modelprogranvnerlng 

nee 

ja 

Is clt (nog) mogelijk? 

AanpiiSSingen doen 

aanm~ 

L..------.1 Komen resultaten 
1-----,----------.1 overeen met de 

Modelinput zorgt 
1-----,.--.! voor reabtlsche 

L-------' werkelijkheid? ja resultaten 

Figuur 60 Schematische weergave van de bepalingsmethode voor de juiste input voor de 
evacuatiemodellen 

3.4.1 Modelinput voor nabootsing proefontruimingen 
Voor de nabootsing van de proefontruimingen in de evacuatiemodellen wordt gebruik gemaakt van de gegevens 
die volgen uit de opnames die gemaakt zijn tijdens de proefontruimingen. Hierbij is gekeken naar de manier van 
passeren van de aanwezige bottlenecks (zie paragraaf 3.3), de pre-movement tijdrange bij iedere 
proefontruiming en de ontruimingstijden van de tribunes per tribune-uitgang. Ter controle van de 

ontruimingstijden kan dus alleen gekeken worden naar de ontruimingstijden van de tribunezalen en 
tribunevakken. Uit de proefontruimingen zijn geen zinvolle verplaatsingstijden te halen voor de rest van de route. 
Vervolgens is per model gekeken welke aanpassingen er gedaan moeten worden, om ervoor te zorgen dat de 
resultaten in de collegezaal W-hoog, het Omnisport en het Parkstad Limburg Theater overeenkomen met de 
bevindingen uit de proefontruimingen. De toelichtingen op de gekozen aanpassingen wordt in deze paragraaf 
niet vermeld, deze zijn terug te vinden in paragraaf 3.3. 

In Tabel17 (op de volgende twee pagina's) zijn de hoofdzaken voor de nabootsing van de proefontruimingen in 
de evacuatiemodellen weergegeven. Het is een samenvatting van de bevindingen uit paragraaf 3.3 over hoe 
bepaalde aspecten in de vier modellen zijn meegenomen of kunnen worden meegenomen door aanpassingen 
aan de input. Hierbij zijn gegevens die standaard in het evacuatiemodel zitten en niet aan te passen zijn, groen 
gekleurd. De aanbevelingen voor de gegevens die ingevoerd moeten worden zijn blauw gekleurd en de 
toegepaste gedragsopties of gekozen navigatiemethodes in BuildingExodus zijn rood weergegeven. Als er geen 
navigatiemethode is gekozen wordt uitgegaan van de kortste route naar de dichtstbijzijnde uitgang, evenals in 
Simulex. Er zijn nog meer gedragsaspecten die in met name BuildingExodus toegevoegd kunnen worden, zoals 
over stoelen heen klimmen, stair edge preferenee of kruipen. Als dit niet is vernoemd in de tabel dan wordt er 
geen gebruik van gemaakt bij de aanbevelingen en moeten de gedragsopties uitgevinkt worden. 

78 



Hoofdstuk 3 Proefontruimingen, vergelijkingen en analyse van de resultaten 

Tabel17 De hoofdzaken voor de nabootsing van alle proefontruimingen in de evacuatiemodellen 

Handrekenmodel Evacnet4 Simu/ex BuildingExodus 
Pre-movement tijd verplaatsingstijd + !-1? • (max. pre- verplaatsingstijd + !-1? • (max. Range invoeren: normaal Range invoeren: random verdeling tussen 

movement tijd- min. pre- pre-movement tijd- min. pre- verdeling tussen min. en max. pre- min. en max. pre-movement tijd uit de 
movement tijd) movement tijd) movement tijd uit de proefontruiming 

oroefontruimino 
Populatiesamenstelling Eén standaard populatie (geen Eén standaard populatie (geen man:vrouw:kind:ouderen man:vrouw:kind:ouderen verhouden 

individuen, alleen aantallen individuen, alleen aantallen verhouden proefontruiming (door proefontruiming (door persoonstelling) 
personen) personen) persoonstelling) 

Manier van modelleren tribune De tribune is opgebouwd uit een Tribune is opgebouwd uit Hele tribune met stoelengangen Hele tribune met stoelengangen en zonder 
aantal bottlenecks meerdere nodes zonder en zonder stoelenrijen stoelenrijen (wel mogelijk, niet zinvol) 

stoelenrijen 
Passeren in een stoelengang n.v.t., geen individuen n.v.t., geen individuen Niet mogelijk Niet mooeliik 
Persoonsverdeling over Per opgang/uitgang het aantal Deelruimtes (nodes) bepalen Via kortste route naar Navigatiemethode vertrouwdheid met een 
tribuneopgangen en (interne of externe) personen bepalen, dit volgt uit de waaruit tribune bestaat en dichtstbijzijnde uitgang, sturing exit in combinatie met losgekoppelde 
uitgangen proefontruimingen aanwijzen op interne uitgangen. d.m.v. hulplijnen waardoor kortste nodes voor extra sturing (gebaseerd op 
(vak/zaal opsplitsing) En bepalen via welke ruimtes de route veranderd (gebaseerd op resultaten proefontruimingen). O.a. 

routes voeren incl. koppeling resultaten proefontruimingen). opsplitsing in midden van tribune. 
aan de externe uitoanoen O.a. opsplitsino in midden tribune. 

Invoegen op een tribuneopgang n.v.t., geen individuen en n.v.t., geen individuen en Personen wringen zich tussen de Koppeling stoelengang en opgang met 
(ontstaan V-patroon) visualisatie visualisatie mensenstroom op de één are. Personen verplaatsen zich naar 

tribuneopgang. V-patroon lege nodes. Twee personen tegelijk naar 
aanwezig. dezelfde node: conflict oplossing (met 

tijdstraf). V-patroon aanwezig. 
Rijvorming op een tribuneopgang n.v.t., geen visualisatie n.v.t., geen visualisatie Bij opgangbreedtes waar max. 2 Door verplaatsing via nodes ontstaat er 

personen naast elkaar kunnen altijd rijvorming 
lopen ontstaan rijen, bij bredere 
gangen niet. (Geen hulplijnen). 

Inhalen op tribuneopgang (van n.v.t., geen visualisatie n.v.t., geen visualisatie Gebeurt wel bij brede opgangen Veel rijwisseling waar personen instromen 
opgangrij wisselen) en bijna niet bij smalle opgangen vanuit de stoelengangen. Geen rijwisseling 

als personen door kunnen lopen. 
Passeren van een obstakel of Extra bottleneck op de tribune Mogelijk aanpassing van het Via kortste route passeren. Bij Via kortste route passeren. Bij scheve 
trappengat op een tribuneopgang aantal personen dat per tijdstap scheve tribune t.o.v. gewenste tribune t.o.v. gewenste uitgang attractor/ 

de tribune (node) verlaat. uitgang scheidingslijn op dicharge nodes met een zelfde potentiaal 
tribuneopgang noodzakelijk toevoegen aan beide zijden van het 

obstakel (local potentiai). 
Vluchtdrang n.v.t., geen visualisatie. n.v.t., geen visualisatie. Zoals bij echte evacuatie (dringen Hogere drang waarde (man>vrouw) geeft 

en wringen). Bij proefontruimingen voorrang bij conflict. Personen gaan niet 
was drano laoer (niet wrinoen). drinoen. 

Ondergrond van tribuneopgang Vlakke of hellende vloer n.v.t. tribuneopgang wordt niet Altijd vlakke vloer Trap of hellende vloer gemodelleerd als 
gemodelleerd als vlakke vloer. En gemodelleerd trap. En vlakke vloer als vlakke vloer. 
trap als trap. 

Loopsnelheden Vlakke vloer: 1,6m/s Vlakke vloer: 1,6m/s Vlakke vloer en trap: afhankelijk Vlakke vloer: 1,5m/s (ongeh.). Trappen: 
(ongehinderd) of 0,37m/s (ongehinderd) of 0,37rn/s van persoonstype (ongehinderd) persoonstype afhankelijk (ongeh.). 
(gehinderd). Trappen: 0,8rn/s (gehinderd). Trappen: O,Bm/s en contactafstand (gehinderd). Gehinderde snelheid afhankelijk van 
(ongeh.) of 0,32m/s (geh.). (ongeh.) of 0,32rn/s (geh.). beschikbaarheid nodes en trappatroon. 
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Handrekenmodel Evacnet4 Simu/ex BuildinoExodus 
Doorstroomcapaciteit Vlakke vloer: 1 ,5 pers/m*s Vlakke vloer: 1 ,5 pers/m*s Vlakke vloer: 1,15 pers/m*s Vlakke vloer: 1,94 pers/m*s 
(bij persoonsdichtheid: 4,0 pers/rrf en Doorgang: 1,5 pers/m*s Doorgang: 1 ,5 pers/m*s Doorgang: 1,57 Pers/m*s Vrije doorgang: 2,28 pers/m*s 
populatiesamenstelling: 50% man en Trap: 0,75 pers/m*s Trap: 0,75 pers/m*s Trap: 1,12 pers/m*s Exit (intern/extern): 1,63 pers/m*s 
50% vrouw) (allen populatie afhankelijk) Trap: 0,76 pers/m*s 

lirapis populatie afhankelijk) 
Spreiding over vlakke vloer n.v.t., geen individuen en n.v.t., geen individuen en Personen lopen via kortste route. Goede spreiding bij toepassen avoid 

visualisatie visualisatie Dus binnenbocht op paden die niet popuiatien density 
recht naar uitaana looen. 

Maximaal aantal personen in een ruimte n.v.t., opvangcapaciteit wordt niet Grondoppervlak delen door Afhankelijk van Afhankelijk van afmetingen nodes 
meegenomen opp/pers. Met vlakke vloer: persoonsafmetingen en (0,5x0,5) en vloeroppervlak. 

5pers1m2 en trap 2pers1m2 vloeroooervlak. 
Trappatroon n.v.t., geen individuen en n.v.t., geen individuen en n.v.t., geen trappatroon (patroon Stairpacking aan, stair edge pref uit en 

visualisatie visualisatie zelfde als vlakke vloer) normale nodekoooelina lvert hor dial 
Doorgangbreedte (vlakke vloer) en Werkelijke breedte Werkelijke breedte Werkelijke breedte Aantal doorgang nodes: breedte naar 
trapbreedte beneden afronden tot veelvoud van 0,5m. 

Aantal trap nodes: breedte afronden o.b.v. 
dichtst biiaeleaen veelvoud van 0 76m. 

Het nemen van bochten n.v.t., bochten worden niet n.v.t., bochten worden niet Eén voor één bocht om door Goede spreiding bij toepassen avoid 
gemodelleerd (geen aparte gemodelleerd kortste-route algoritme popuiatien density. Totale breedte 
bottleneck) benutting met hoogste dichtheid in de 

binnenbocht 
invoegen van een mensenstroom op n.v.t., geen individuen en n.v.t., geen individuen en Hulplijnen noodzakelijk bij hoge Bij goede spreiding door avoid popuiatien 
een doorgaande route visualisatie. visualisatie. persoonsdichtheid en/ of zodra density verloopt invoegen soepel. Bij hoge 

personen op doorgaande route de persoonsdichtheid is loskoppeling van 
invoegende stroom afsnijden (door nodes noodzakelijk (geleidingshek). 
kortste- route alaoritme). 

Onvoorziene obstakels op route Alleen als vaste bekende obstakel Alleen als vaste bekende Alleen als vaste bekende obstakel Omgevingscondities veroorzaken no-go 
(gevallen personen, opgeslagen toe te voegen aan begin van de obstakel toe te voegen aan toe te voegen aan begin van de areas en vallende personen bij overlijden 
materialen, brand, etc.) berekening begin van de simulatie simulatie (koppeling met rookverspreidings-model 

noodzakelijk). Tijdens proefontruimingen 
aeen rook/aassen. 

Openen en afsluiten deuren Deuren kunnen als afgesloten Deuren kunnen als afgesloten Nabootsen afgesloten deur Deuren kunnen op actief of inactief gezet 
worden beschouwd door er geen worden beschouwd gedurende gedurende de simulatie gebeurt worden. En er kunnen opening en 
personen op aan te wijzen. de simulatie door de are tussen door de exit te verwijderen of de sluitingstijden toegewezen worden aan 

twee ruimtes te verwiideren. dooraana te sluiten met een liin. iedere deur. 
Nooduitgang en -trap gebruik Geen mensen op aangewezen, Geen mensen op aangewezen, Geen mensen op aangewezen, Nooddeuren op inactief gezet of geen 

tenzij dit tijdens de proefontruiming tenzij dit tijdens de tenzij dit tijdens de proefontruiming mensen op aangewezen, tenzij dit tijdens 
wel het geval was (zelfde aantal proefontruiming wel het geval wel het geval was (zelfde aantal de proefontruiming wel het geval was 
mensen). was (zelfde aantal mensen). mensen\. 

Tegen elkaar in bewegende n.v.t., geen individuen en n.v.t., geen individuen en Het is voor één persoon en een Eén persoon en groep personen kunnen 
mensenstromen visualisatie. visualisatie. groep personen niet mogelijk om tegen een mensenmassa in lopen. 

tegen een mensenmassa in te Doordat personen telkens van node 
lopen. kunnen wisselen lswaol. 

Afronding input getallen Afronden naar twee decimalen Afronden naar dichtstbijzijnde Afronden naar twee decimalen Afronden naar twee decimalen 
hele aetal 

Blauw: zelf mvaeren (1nput aanbevelingen), Groen: standaard 1n het model (n1et aan te passen door mput), Rood: toegepaste gedragsoptles of routekeuze opt1es m Bu1ldmgExodus 
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3.4.2 Ontruimingstilden per proefontruiming die volgen uit de evacuatiemodellen 

Aan de hand van de invoer (en vaststaande) gegevens zoals opgesomd in de vorige paragraaf zijn de drie 
proefontruimingen nagebootst in het handrekenmodel, Evacnet4, Simulex en BuildingExodus. In paragraaf 3.1 

zijn de proefontruimingen beschreven. De ontruimingstijden van de tribunes en tribunezalen die volgen uit de 
verschillende evacuatiemodellen en de proefontruiming worden vergeleken. Daarnaast is voor de verschillen in 
ontruimingstijd een verklaring gezocht. Want zoals al uit de inleiding bleek, geven alle evacuatiemodellen 
verschillende uitkomsten bij het modelleren van eenzelfde situatie. Dit wordt bevestigd door de resultaten van dit 
onderzoek. Door de resultaten van de evacuatiemodellen te vergelijken met de proefontruimingen wordt 
nagegaan in welke mate de modellen de aspecten goed nabootsen die overeenkomstig zijn bij een echte 
evacuatie en de proefevacuaties. Deze aspecten zijn omschreven in subparagraaf 3.1.3. 

Ontruimingstilden collegezaal W-hoog TUle 

De eerste proefontruimingen zijn gedaan in de collegezaalW-hoog op de TU/e. In Figuur 61 zijn de resultaten 
weergegeven van de ontruimingstijden na de drie colleges. De linker staafgrafieken geven de ontruimingstijden 

(in seconden) weer voor exit 1 en de rechter staafgrafieken voor exit 2, in Bijlage 9.1 is een plattegrond 
weergegeven van de collegezaal. Bij college 3 werd er alleen gebruik gemaakt van exit 1 en gingen de studenten 
erg verspreid richting uitgang (relatief grote pre-movement tijd range). 

Exit 1 Exit 2 
160 80 

140 70 

120 60 

100 50 

80 40 

60 30 
40 20 
20 10 

0 0 

college 1 college 2 college 3 college 1 college 2 college 3 

• Proefontruiming • Handrekenmethode • Evacnet4 • Simulex • BuildingExodus 

Figuur 61 Ontruimingstilden (in seconden) die volgen uit de drie proefontruimingen in de collegezaal W
hoog en de nabootsing ervan in het handrekenmodel, Evacnet4, Simulex en BuildlngExodus, links: 
ontruimingstilden exit 1, rechts: ontruimingstijden exit 2 

Uit de resultaten blijkt in een collegezaal met relatief weinig bezoekers (maximaal 160) dat met Simulex en 
BuildingExodus de ontruimingstijd vrij nauwkeurig te bepalen is. In Simulex is de afwijking overal kleiner dan tien 
seconden en in BuildingExodus is de afwijking maximaal 15 seconden. Ook valt uit de grafieken af te lezen dat 
de ontruimingstijden voor exit 1 in BuildingExodus hoger zijn dan in Simulex. Dit komt doordat de routes naar exit 
1 veelal over tribuneopgang trappen voeren (en naar exit 2 niet). In Simulex worden de opgangen gemodelleerd 
als vlakke vloer en in BuildingExodus als trap, hierdoor is de doorstroomcapaciteit in BuildingExodus lager. Voor 
exit 2 moet een gedeelte van de personen om een pilaar heen, hierdoor is de ontruimingstijd van exit 2 in 
Simulex hoger. De personen in Simulex blijven achter de pilaar hangen, omdat ze de kortste bocht willen nemen. 
Dit gebeurt niet in BuildingExodus. 
Door nabootsing van de proefontruimingen in het handrekenmodel of Evacnet4 ontstaan grotere afwijkingen. Dit 
komt doordat er gebruik wordt gemaakt van conservatieve waardes en de manier van toekennen van de pre
movement tijd aan de berekening/simulatie. Als de maximale pre-movement tijd een groot gedeelte van de 
ontruimingstijd is en het aantal personen dat aangewezen is op een bottleneck klein is, dan heeft in werkelijkheid 
al een groot gedeelte van de personen de bottleneck gepasseerd voordat de laatste vertrekt. Dit is het geval in 
de collegezaal. De meeste personen kunnen vrij doorlopen naar de uitgang en worden nauwelijks opgehouden 
door bottlenecks, dit betekent dat de af te leggen afstand belangrijker wordt dan de doorstroomcapaciteit In het 
handrekenmodel en Evacnet4 wordt er vanuit gegaan dat er gedurende de helft van de maximale pre-movement 
tijd niemand loopt en dat vervolgens iedereen tegelijk vertrekt. Hierdoor wordt uitgegaan van een hele andere 

81 



Hoofdstuk 3 Proefontruimingen, vergelijkingen en analyse van de resultaten 

spreiding van de personen. Dit in combinatie met conservatieve waardes voor de doorstroomcapaciteit zorgt voor 
een langere ontruimingstijd. Alleen na het eerste college gingen veel mensen naar exit 1, waardoor hier de 
doorstroomcapaciteit wel van belang was. Dit is ook terug te zien aan de kleine afwijking van de ontruimingstijd 
uit het handrekenmodel en Evacnet4 ten opzichte van de proefontruiming. De verschillen tussen het 
handrekenmodel en Evacnet4 worden voornamelijk veroorzaakt doordat in Evacnet4 alle waardes afgerond 
moeten worden naar hele getallen. Daarbij komt dat in het model wordt gerekend met tijdstappen van vijf 
seconden, waardoor uiteindelijk ook nog eens afgerond wordt op een veelvoud van vijf seconden. (Hierbij wordt 
nog de pre-movement tijd opgeteld, vandaar dat de waardes in Figuur 61 geen veelvoud van vijf hoeven te zijn). 

Ontruimingstljden Wieleratletiekhalln het Omnisport 

In de Wieleratletiekhal van het Omnisport is één proefontruiming gedaan. Tijdens de ontruiming werd er gebruik 
gemaakt van het onderste en bovenste gedeelte van de grote tribune. Vak 9 t/m 14 en 23 t/m 26 waren voor een 
groot gedeelte gevuld, in Bijlage 9.2 is een plattegrond met vakindeling van de Wieleratletiekhal weergegeven. 
De resultaten van deze proefontruiming zijn minder bruikbaar dan de overige proefontruimingen, omdat er veel 
spreiding zat in het vertrekmoment van de toeschouwers. Veel mensen bleven nog staan kijken, klappen of 
napraten na afloop van de volleybalwedstrijd, hierdoor ontstond er een grote pre-movement tijd range 
waarbinnen de mensen op verschillende momenten vertrokken. Drukke en minder drukke momenten op de 
tribuneopgangen wisselden elkaar hierdoor af. De pre-movement tijd range is voor de hele tribune gelijk 
genomen. Bij de proefontruiming zat hier wel wat variatie in per tribunevak, maar de precieze pre-movement 
tijden per vak waren lastig vast te stellen uit de opnames. De resultaten van de proefontruiming en de nabootsing 
ervan in de verschillende modellen is weergegeven in Figuur 62. 
Deze proefontruiming is niet nagebootst in Evacnet4. De redenen hiervoor zijn: het invoeren van het Omnisport 
in Evacnet4 is een erg tijdrovende klus; de resultaten van de proefontruiming zijn het minst bruikbaar, dus kan 
deze het beste achterwege gelaten worden; en de resultaten van Evacnet4 wijken niet veel af van die van het 
Hand rekenmodel, omdat de opvangcapaciteit in het onderzochte type gebouw (bijna) nooit maatgevend is. 
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Figuur 62 Ontruimingstijden (in seconden) die volgen uit de proefontruiming in de Wieleratletiekhal in het 
Omnlsport en de nabootsing ervan in het handrekenmodel, Simulex en Build ingExodus, links: 
ontruimingstijden van het onderste gedeelte van de grote tribune, rechts: ontruimingstijden van het 
bovenste gedeelte van de grote tribune 

Uit de resultaten van de proefontruiming in de Wieleratletiekhal blijkt dat de toekenning van de pre-movement tijd 
van invloed kan zijn op de ontruimingstijd. Door de personen in Simulex en BuildingExodus een pre-movement 
tijd te geven binnen een bepaalde range, krijgen alle mensen een andere willekeurige pre-movement tijd. Hierbij 
wordt niet gekeken naar de positie van de mensen, terwijl dit in werkelijkheid wel invloed heeft. Daarom is het 
lastig om ver uit elkaar liggende pre-movement tijden op de juiste manier toe te kennen aan de personen in 
Simulex en BuildingExodus. 
Uit de resultaten van het onderste gedeelte van de tribune blijkt dat de ontruimingstijden in BuildingExodus hoger 
liggen dan de tijden uit de proefontruimingen en Simulex. Dit komt doordat de doorstroomcapaciteit van trappen 
in BuildingExodus laag is, deze is ongeveer gelijk aan die van het handrekenmodeL Echter in de schuine vakken 
(vak 9 en vak 14) is de ontruimingstijd lager dan in Simulex, dit komt doordat de nodes op de opgang ook schuin 
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geplaatst zijn. Hierdoor vergroot de doorstroomcapaciteit doordat het (vertragend) trappatroon niet meer 
aangehouden wordt. Het bovenste gedeelte van de hoge tribune is erg steil, uit de proefontruiming blijkt dat de 
doorstroomcapaciteit hierdoor afneemt (dus toename van de ontruimingstijd). In de evacuatiemodellen wordt hier 
geen rekening mee gehouden. De ontruimingstijden in BuildingExodus liggen hierdoor dichter bij die uit de 
proefontruiming. 
De waardes voor het bovenste gedeelte van de grote tribune uit BuildingExodus en Simulex liggen dicht bij 
elkaar. Ondanks dat in Simulex de doorstroomcapaciteit van de opgang hoger is. De personen in Simulex 
worden namelijk vertraagd doordat ze allemaal met de kortste route langs het trappengat gaan. De 

Ontruimingstijden van Simulex komen op de gehele tribune overeen met de waardes uit de proefontruiming. 
Alleen de ontruimingstijd van vak 24 ligt iets hoger in Simulex. Dit komt doordat er meer mensen rechtsom het 
trappengat lopen dan linksom (vanwege de kortste route). 
Door nabootsing van de proefontruimingen met het handrekenmodel ontstaat een relatief grote overschatting. Dit 
komt door het gebruik van conservatieve uitgangswaardes en de manier van toekennen van de pre-movement 

tijd. Daarnaast hebben twee vakken van het bovenste gedeelte van de hoge tribune (vak 23 en 26) een (kleine) 
onderschatting, dit komt doordat er voor ieder vak dezelfde pre-movement tijd is aangenomen en dat voor met 

name vak 26 niet juist is. 

Ontruimingstljden Rabozaal ln het Parkstad Limburg Theater 

De derde proefruimte is de Rabozaal in het Parkstad Limburg Theater, hier zijn twee proefontruimingen gedaan. 
De resultaten daarvan zijn weergegeven in Figuur 63. De nummering van de interne exits staat weergegeven in 

de plattegronden van het Parkstad Limburg Theater, deze zijn te zien in Bijlage 9.3. Tijdens de proefontruimingen 
werd er geen (of nauwelijks) gebruik gemaakt van Exit 1C, 1D, 2A en 2D. Van het bovenste balkon zijn geen 
opnames gemaakt, hiervan zijn dus ook geen gegevens bekend. De Rabozaal is symmetrisch, dit betekent dat 
de situatie tot de uitgang grotendeels hetzelfde is bij exit 1 A en 1 F, exit 1 B en 1 E en Exit 2B en 2C. 
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160 
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Figuur 63 Ontruimingstijden (in seconden) die volgen uit de proefontruiming in de Rabozaal in het 
Parkstad Limburg Theater en de nabootsing ervan in het handrekenmodel, Evacnet4, Simulex en 
Building Exodus, links: ontruimingstijden voorstelling 1, rechts: ontruimingstijden voorstelling 2. 

Uit de resultaten blijkt dat Simulex een relatief hoge ontruimingstijd heeft bij exit 1 A en 1 F. De oorzaak hiervan is 
een bocht voor en een bocht na deze uitgang. In Simulex ontstaan een lage doorstroomcapaciteit en 
opstoppingen bij bochten door het aanhouden van het kortste-route algoritme. Doordat in BuildingExodus gebruik 
gemaakt wordt van 'avoid population density' is de spreiding beter, waardoor de ontruimingstijd van exit 1 A en 1 F 
uit BuildingExodus dicht in de buurt ligt bij de resultaten uit de proefontruiming. De (kleine) overschatting die 
ontstaat wordt veroorzaakt door het als trap modelleren van de hellende tribuneopgang, hierdoor wordt er 
uitgegaan van een lagere doorstroomcapaciteit dan in werkelijkheid. De ontruimingstijden van Exit 1 B en 1 E uit 
Simulex en BuildingExodus hebben maar een kleine afwijking t.o.v. de proefontruimingen. Alleen de 
ontruimingstijd van exit 1 B in voorstelling 2 is erg hoog in vergelijking met de resultaten van de 
evacuatiemodellen, maar ook in vergelijking met exit 1 E en voorstelling 1. Dit komt doordat voor de hele zaal 
dezelfde pre-movement tijd range is aangenomen. Bij nadere bestudering van de beelden blijkt dat enkele 
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personen vanuit het zijstuk tussen uitgang 1 A en 1 B pas na 80 seconden achteraan in de rij aansluiten na 

voorstelling 2. Dit betekent dat zij een pre-movement tijd van 80 seconden hadden, waar geen rekening mee is 

gehouden in de evacuatiemodellen. Zonder deze personen is iedereen na 90 seconden deze uitgang 

gepasseerd. Op het eerste balkon (2B en 2C) is de tribuneopgang een trap, in tegenstelling tot de zaal waar de 

opgang een hellende vloer is. In Simulex wordt de opgang trap als vlakke vloer gemodelleerd en in 
BuildingExodus als trap (met een lage doorstroomcapaciteit), hierdoor komen de ontruimingstijden uit Simulex 

lager uit en in BuildingExodus hoger. Tevens bestaat het onderste gedeelte van de opgangen in BuildingExodus 

uit één node, omdat uit de proefontruimingen bleek dat er daar net geen twee personen naast elkaar konden 

lopen. De ontruimingstijden van het balkon uit het handrekenmodel en Evacnet4 liggen in de buurt van die uit 
Building Exodus, omdat de doorstroomcapaciteit van een trap bij deze modellen bijna hetzelfde is. 

De nabootsing van de zaal in het handrekenmodel en Evacnet4 zorgt voor onderschatting of een kleine 

overschatting. Dit komt doordat in de zaal de hellende opgang als vlakke vloer wordt gemodelleerd (wat een 

hogere doorstroomcapaciteit betekent) en de uitgangen niet in het verlengde liggen van de opgang. De personen 

moeten dus eerst een bocht maken. In het handrekenmodel en Evacnet4 worden bochten niet als bottleneck 
gezien, terwijl in dit geval de bocht ervoor zorgt dat niet de totale breedte van de deur wordt gebruikt gedurende 

de hele ontruiming. De doorstroming van de uitgang is dus niet constant maximaal, wat wel wordt aangenomen 
door het handrekenmodel en Evacnet4. Het verschil tussen het handrekenmodel en Evacnet4 is weer toe te 

schrijven aan de afronding in Evacnet4, net als bij de collegezaal W-hoog. 

Een overschatting van de ontruimingstijd door een evacuatiemodel is voor de veiligheid beter dan een 

onderschatting, hiermee wordt namelijk een extra veiligheidsmarge ingebouwd. Echter mag de overschatting ook 
niet te hoog worden, omdat bij het ontwerp van een gebouw dan te veel veiligheidsmaatregelen genomen 

worden wat onnodig veel geld kost. Uit de vergelijkingen van de resultaten uit de drie proefontruimingen en de 

evacuatiemodellen blijkt dat de grote uitschieters allemaal een overschatting zijn. De enkele onderschatting die 

ontstaat is in bijna alle gevallen erg klein, alleen de onderschatting die ontstaat bij exit 1 B in het handrekenmodel 

en Evacnet4 is relatief groot. De grootste afwijkingen ontstaan bij het gebruik van het handrekenmodel en 
Evacnet4, dit komt door het gebruik van conservatieve uitgangswaardes en de manier van toekennen van de 

pre-movement tijd. De grootste afwijkingen in Simu/ex ontstaan door het toepassen van de kortste route, met 

name als er bochten op de route liggen. En in BuildingExodus ontstaat in sommige gevallen een overschatting 

door de lage doorstroomcapaciteit van de trappen. Daarnaast is de verdeling van de pre-movement tijden van 

cruciaal belang zodra deze een groot deel van de totale ontruimingstijd inneemt. Bij een werkelijke evacuatie is 
de spreiding anders, minder willekeurig dan bij de proefontruimingen (met name in het Omnisport). Het is dus 

aannemelijk dat de afwijkingen die veroorzaakt worden door de pre-movement tijd verdeling minder groot zullen 

zijn bij een echt evacuatie. 

3.4.3 Aanpassingen aan evacuatiemodellen voor nabootsing werkelijke evacuatie 
Voor de nabootsing van een werkelijke evacuatie moeten enkele aspecten aan worden gepast ten opzichte van 

de nabootsing van de proefontruimingen. De aspecten die in deze subparagraaf niet worden behandeld worden 

hetzelfde verondersteld als bij de proefontruimingen. In subparagraaf 3.1.3 staat beschreven wat de verschillen 
zijn tussen een echte evacuatie en de proefontruimingen. Voor het nabootsen van een werkelijke evacuatie wordt 

in eerste instantie gekeken n~ar mogelijke aanpassingen aan de input ten opzichte van Tabel17 in subparagraaf 
3.4.1. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende effect heeft dan worden aanbevelingen gedaan voor aanpassingen 

in de programmering. Dit is schematisch weergegeven in Figuur 60. Voor de nabootsing van de werkelijke 

evacuaties in de evacuatiemodellen wordt er gekeken naar de evacuatie van zitplaats tot veilige plaats (dus niet 
alleen naar de tribunes), bij volle bezetting van de proefruimtes. De aanbevolen aanpassingen in de 

programmering worden niet meegenomen bij het simuleren van de werkelijke evacuaties. 

Aanpassingen in het handrekenmodel en Evacnet4 

Het handrekenmodel en Evacnet4 model worden uitgebreid door de evacuatieroutes te bepalen van stoel tot 
veilige plaats en door het aantal aanwezige personen te verhogen. Hieruit volgt het aantal personen dat op elke 

bottleneck is aangewezen (handrekenmodel) of zich in een ruimte bevinden (Evacnet4). Verder wordt een pre

movement tijd van 120 seconden toegevoegd aan de verplaatsingstijd (zie subparagraaf 2.2.1 ). 
Het is niet mogelijk om de overige aspecten toe te voegen aan deze modellen omdat de inputmogelijkheden erg 

summier zijn. Beide modellen zijn gebaseerd op een berekening aan de hand van doorstroomcapaciteiten en 
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doorgangsbreedtes. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt in individuen, het is dus ook niet mogelijk om 

gedragsaspecten of de manier van voortbewegen te veranderen door aanpassingen in de programmering. 

De toegepaste loopsnelheden en doorstroomcapaciteiten worden ook niet opgehoogd. Deze waardes moeten 

conservatief blijven, omdat ze bottlenecks die niet mee worden genomen moeten compenseren. Dit blijkt uit de 
nabootsing van de proefontruiming in het Parkstad Limburg Theater waarbij bochten op de tribune aanwezig 

waren. Door te kijken naar de totale evacuatieroute neemt het aantal bottlenecks alleen maar toe. 

Aanpassingen in Simulex 

Voor de verandering van proefontruiming naar werkelijke evacuatie moet de gebouwsituatie worden aangepast. 
De verdeling over de externe uitgangen verandert, doordat ook gebruik gemaakt wordt van noodroutes en 

nooduitgangen. Dit wordt gedaan door middel van de verdeling die de modelgebruiker maakt. Vervolgens worden 

de juiste distance mappen (met gekoppelde uitgangen) gekoppeld aan de personen en wordt de route beïnvloed 

door hulplijnen. 

Zoals uit subparagraaf 3.3.6 blijkt is het aannemelijk om de simulatie uit te voeren zonder pre-movement tijd 

range toe te voegen. Achteraf wordt een pre-movement tijd toegevoegd van 120 seconden. 

De drang van de personen in Simulex is gebaseerd op vluchtdrang tijdens een evacuatie, dit is te zien aan het 
wring en duw gedrag van de personen. Bij de proefontruiming was dit wring en duw gedrag niet aanwezig, echter 

is dit wel meegenomen bij de nabootsing in Simulex. 

Bij een werkelijke evacuatie kunnen rook en brand ook een rol spelen. Hierdoor kunnen de fysieke condities 
afnemen, het zicht beperkt worden en zelfredzaam gedrag ontstaan. Hiervoor zouden de omgevingscondities 

meegenomen moeten worden. Dit is in Simulex niet mogelijk. Hiervoor zou de programmering aangepast kunnen 
worden door de koppeling met een rookverspreidingsmodel mogelijk te maken (zoals in BuildingExodus). 

De grootste onnauwkeurigheid in Simulex ontstaat door het vasthouden aan het kortste-route algoritme. Het is in 
Simulex niet mogelijk om hier vanaf te wijken, wel is het mogelijk om de kortste route te veranderen door het 

toevoegen van hulplijnen. Bij het nemen van bochten of het passeren van obstakels ontstaat een patroon waarbij 
alle mensen via hetzelfde kortste-route punt de bocht of het obstakel willen passeren. Hierdoor ontstaat een zeer 

lage doorstroming (zie subparagraaf 3.3.11 ). Bij de nabootsing van de proefontruimingen was dit nog niet erg 

aan de orde, omdat daarbij niet verder werd gekeken dan de tribune/zaal (waar maar weinig bochten aanwezig 

waren). In Simulex is het niet mogelijk om door middel van inputverandering het gedrag aan te passen. Ook met 
behulp van hulplijnen is het in veel gevallen onmogelijk om een goed doorstromingspatroon te krijgen, zonder de 

persoonsinteractie te veel te beïnvloeden. 

Aanbeveling De programmering van Simu/ex aanpassen zodat er minder strikt vastgehouden wordt aan het 
kortste-route algoritme. 

Hierbij kan gedacht worden aan oplossingen zoals in BuildingExodus, bijvoorbeeld niet alleen verplaatsing naar 
een plek met een lagere afstandswaarde maar ook via een plek met een zelfde alslandswaarde of door personen 

met een ruimere bocht in te laten halen. Hiermee wordt ook meteen het modelleren van een tribuneopgang trap 
mogelijk gemaakt in Simulex. 

Verder is het opmerkelijk dat de doorstroomcapaciteit van een vlakke vloer en een trap bijna gelijk zijn, terwijl uit 
de literatuuronderzoeken blijkt dat de doorstroomcapaciteit op een trap een stuk lager is (zie subparagraaf 3.3.7 

en 3.3.8). Dit komt doordat Simulex geen verschil maakt in patroon op een vlakke vloer en op een trap. Er wordt 

alleen onderscheidt gemaakt in maximale loopsnelheid, maar de loopsnelheid bij een hoge persoonsdichtheid is 
niet maximaal. De belemmerde loopsnelheden van een trap en een vlakke vloer komen dan dicht bij elkaar te 

liggen. Om dan verschil in doorstroomcapaciteit te krijgen moet een trappatroon toegevoegd worden in de 
programmering (zoals in BuildingExodus). Echter komt de doorstroomcapaciteit van de trap in Simulex vrij goed 

overeen met de literatuur en de doorstroomcapaciteit van een vlakke vloer is aan de lage kant. 

Aanbeveling 
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Aanpassingen in BuildingExodus 

In BuildingExodus zijn er meer parameters waarmee de simulatie beïnvloed kan worden. De meeste hebben 

voornamelijk invloed op de manier van voortbewegen, hiervan is aangenomen dat ze niet veranderen ten 

opzichte van de proefontruimingen. Wel verandert het gebruik van uitgangen en routes. Bij de nabootsing van 
een werkelijke evacuatie worden in BuildingExodus de nooddeuren op actief gezet. Mensen worden gestuurd 

door ze een target exit te geven of ze naar de dichtstbijzijnde exit te laten lopen. De uitgangskeuze wordt 

bepaald aan de hand van de persoonsverdeling over de uitgangen en de routekeuze gemaakt door de gebruiker. 

Verder wordt de simulatie uitgevoerd zonder pre-movement tijden. Na de simulatie wordt een pre-movement tijd 

van 120 seconden opgeteld bij de verplaatsingstijd. 

In BuildingExodus is het tevens mogelijk om een rookverspreidingsmodel te koppelen. Echter wordt er in dit 
onderzoek vanuit gegaan dat personen vrij kunnen vluchten, zonder gehinderd te worden door rook of brand. 

Dus ook bij de simulaties voor de nabootsing van de werkelijke situatie wordt geen rookverspreidingsmodel 

toegevoegd. 

In BuildingExodus kunnen personen zich alleen via nodes verplaatsen. De personen lopen dus niet vloeiend en 

er is geen contact tussen personen. Hierdoor kan er geen boogvorming ontstaan of een andere vertraging door 
onderling contact (zie subparagraaf 3.3.10). De enige vertraging die kan ontstaan door andere personen is door 

het ontstaan van een conflict. Hierbij willen twee personen tegelijk naar dezelfde plaats, waardoor ze een tijdstraf 

krijgen. Echter ontstaat er ook contact tussen mensen die naast of voor elkaar lopen bij een hogere vluchtdrang. 

In BuildingExodus krijgt wel iedere persoon een drangwaarde mee, echter is deze voor het bepalen van voorrang 

bij een conflict en niet voor het dringen en wringen tegen andere personen. 
Een ander nadeel van het gebruik van nodes is dat iedere doorgangsbreedte afgerond moet worden naar een 

veelvoud van de breedte van een node. Met name bij smalle doorgangen kan dit de doorstroming beïnvloeden. 

Aanbeveling De programmering van BuildingExodus aanpassen door personen via een coördinatenstelsel te 

laten lopen in plaats van via een grid met nodes. 

Verder is de doorstroomcapaciteit van een trap in BuildingExodus erg laag, doordat trapnodes 0,76m breed 

worden verondersteld en er een trappatroon is dat men aanhoudt. 

Aanbeveling De programmering van het trappatroon aanpassen in Bui/dingExodus, zodat deze minder 

vertragend werkt. 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het verwijderen van de tijdstraf bij een conflict op een trap. In 
BuildingExodus is het al wel mogelijk om de tijdstraf op nul te zetten, maar dan geldt dit voor de totale simulatie 

en niet alleen op de trap. Omdat dit een te grote invloed heeft op het oplossen van opstoppingen, komt het de 

simulatie niet ten goede als deze tijdstraf op nul gezet wordt. 

Samenvoegen Simulex en BuildingExodus 

Simulex en BuildingExodus hebben beide hun goede en minder goede eigenschappen. Om een erg nauwkeurige 

nabootsing van de voortbeweging van personen te realiseren zouden de goede eigenschappen van beide 
modellen moeten worden samengevoegd. 

Aanbeveling Ontwikkeling van een model waarin de goede eigenschappen van Simu/ex en BuildingExodus 

worden gecombineerd en tevens enkele ontbrekende evacuatiefactoren toe worden gevoegd. 

De manier van verplaatsen met onderling contact tussen de personen uit Simulex zou dan moeten worden 
gekoppeld' met de navigatiemethodes en enkele gedragsopties uit BuildingExodus. Overigens kunnen sommige 

gedragsopties uit BuildingExodus achterwege gelaten worden (zoals over stoelen springen), omdat ze weinig 

invloed hebben op de ontruimingstijd. Ze scheppen alleen maar verwarring doordat het keuzeaanbod voor de 

gebruiker hierdoor erg groot wordt en er op deze manier schijnnauwkeurigheden worden ingebouwd. Echter blijft 
het 'nieuwe' model afhankelijk van de pre-movement tijd die wordt ingevoerd. Voor een correcte waarde voor de 
pre-movement tijd zou eerst nog verder onderzoek gedaan moeten worden. 
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Aan de berekende evacuatietijden wordt achteraf een pre-movement tijd toegevoegd van 120 

seconden (zie subparagraaf 2.2. 1) 

Er zijn ook enkele aspecten die nog toegevoegd moeten worden aan het model, omdat ze een 
noemenswaardige invloed kunnen hebben op de ontruiming. Deze aspecten komen in zowel Simulex als 
BuildingExodus niet voor. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in aspecten die noodzakelijk zijn voor 
adviespraktijk (gelijkwaardigheid) en voor specifieke scenario's (of analyses achteraf). 

Adviespraktijk: 
personen met andere personen (bekenden) mee laten lopen van begin- tot eindpunt, door ze aan 
elkaar te koppelen; 
getraind personeel positioneren en mensen laten sturen; 
getraindheid en kennis gebouwbezoekers. 

Specifieke scenario's: 
zichtbeperking door rook met de kans dat men · door rook gaat vluchten (na koppeling met een 
rookverspreidingsmodel); 
Invaliden toevoegen als type persoon, zodat deze toegevoegd kan worden aan de populatie; 

plotselinge belemmering op de route kunnen laten ontstaan (zoals gevallen personen/materialen, 
gesloten deuren, etc.); 
de druk bepalen in een menigte bij een opstopping en de mobiliteit erop aanpassen. 

3.4.4 Ontruimingstijden uit evacuatiemodellen bij volle bezetting 

Om te zien wat de invloed op de totale ontruiming is en niet alleen op de tribune ontruiming, is in ieder 
evacuatiemodel voor iedere proefruimte de evacuatie gesimuleerd van een volledig bezette zaal of hal. Hierbij is 
uitgegaan van de input die bepaald is voor het nabootsen van een werkelijke evacuatie. Daarnaast is voor de 
persoonsverdeling over de uitgangen in de Wieleratletiekhal er vanuit gegaan dat alle personen via de 
nooduitgangen het gebouw verlaten (dus niet via de hoofdingang). Deze situatie hoort bij een scenario (van 

DGMR) met brand in de middenbouw (restaurant, etc.). Het toont een situatie aan met brand in een 
naastgelegen ruimte. In het Parkstad Limburg Theater wordt gebruik gemaakt van een verdeling die DGMR aan 
heeft gehouden bij hun advieswerk voor dit gebouw. Deze verdeling geldt voor een situatie waarbij van alle 
interne exits en trappen gebruikt gemaakt kan worden. De evacuatietijden worden bepaald exclusief pre
movement tijd, omdat deze bij alle evacuatiemodellen hetzelfde is en achteraf wordt toegevoegd. Verder zijn de 
plattegronden van de drie proefruimtes met uitgang en tribunevak benaming te vinden in Bijlage 9. 

Evacuatietijden Collegezaal W-hoog 

In Figuur 64 (links) zijn de evacuatietijden weergegeven van een volledig bezette collegezaal W-hoog, die volgen 
uit de vier evacuatiemodellen. Hierbij is alleen gekeken naar de tribunezaal en niet naar de route vanuit de zaal 
tot een veilige plaats (bijv. buiten), de route mogelijkheden zijn dus hetzelfde als bij de proefontruimingen. De 
resultaten van de vergel ijking tussen de modellen zijn vergelijkbaar met die van de nabootsing van de 
proefontruimingen. Alleen de verschillen die ontstonden door de manier van toevoegen van de pre-movement tijd 
komen hier niet terug. Uit deze resultaten komt wel terug dat de evacuatietijden van het handrekenmodel en 
Evacnet4 hoger zijn dan die van Simulex en BuildingExodus, met als uitzondering de evacuatietijd van 
BuildingExodus bij exit 1. Dit wordt veroorzaakt door de opgangtrappen naar exit 1 en de lage 
doorstroomcapaciteit van trappen in BuildingExodus, ondanks de aanpassingen in het gedrag (op de trappen). 
En tussen het handrekenmodel en Evacnet4 ontstaan alleen verschillen door de afronding in Evacnet4. Met 
Figuur 64 (links) wordt tevens het verschil duidelijk gemaakt tussen het wel en niet aanpassen van het gedrag in 
BuildingExodus. Als belangrijkste aanpassingen zijn de opties 'avoid popuiatien density' en 'stairpacking' 
aangezet en 'stair edge preference' uitgezet. In de collegezaalW-hoog is met name het gedrag op de trap van 
belang, dit is te zien aan het verschil in evacuatietijd bij exit 1. Bij exit 2 is dit verschil er niet, omdat de meeste 
personen daar niet via een opgangtrap hoeven. 
Met de rechter grafiek in Figuur 64 wordt aangetoond dat het van groot belang is dat de persoonsverdeling over 

de route op de juiste manier wordt bepaald door de gebruiker (dit geldt voor alle vier de evacuatiemodellen). De 
grafiek laat zien dat door de kortste route de meeste personen naar exit 2 gaan, terwijl in werkelijkheid exit 1 de 
meest gebruikte is. Hierdoor wordt de totale evacuatietijd van de collegezaal bijna twee keer zo groot als in 
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werkelijkheid het geval zal zijn. In figuur 29 in subparagraaf 3.3.2 is de persoonsverdeling in beide situaties te 
zien, in die subparagraaf wordt tevens toelichting gegeven op de juiste persoonsverdelingen in de proefruimtes. 
Ook in het Omnisport en in het Parkstad Limburg Theater ontstaan zulke grote verschillen als men uitgaat van de 
kortste route, de resultaten hiervan zijn niet in dit verslag opgenomen. 

Opmerking 
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Het is niet mogelijk om de persoonsverdeling over de routes aan de huidige 
simulatieprogramma's (zoals Simu/ex en Building Exodus) over te laten. 

160 
• Handrekenmodel 140 • Sim u lex met 

• Evacnet4 
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• Simulex 80 verdeling) 
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• BuildingExodus (met 40 • Simulex zonder 

gedragsaanpassingen) 20 hulplijnen 
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0 (kortste route 
default waarden) verdeling) exit 1 exit 2 exit 1 exit 2 

Figuur 64 Evacuatietijden (in seconden) voor een volledig bezette collegezaal W-hoog, links: uit 
handrekenmodel, Evacnet4, Simulex en BuildingExodus (met en zonder gedragsaspecten), rechts: uit 
Simulex met en zonder hulplijnen 

Evacuatietijden Omnisport 
In het Omnisport is gekeken naar een volledig bezette Wieleratletiekhal. Hierbij zijn de evacuatietijden bepaald 
van de drie grootste tribunevakken en twee belangrijke (maatgevende) uitgangen. Na deze uitgangen bevindt 
men zich nog niet op een veilige plaats, men moet dan nog van een trap afdalen (genaamd 'exittrap'). De 
evacuatietijden die volgen uit het handrekenmodel, Simulex en BuildingExodus zijn weergegeven in Figuur 65. 
De verschillen in evacuatietijden van de tribunevakken komen overeen met de verschillen ·uit de 
proefontruimingen en hebben dezelfde oorzaken: het handrekenmodel maakt gebruik van conservatieve 
waarden ; BuildingExodus heeft een lage doorstroomcapaciteit voor een trap; en in Simulex is de tribunegang als 
vlakke vloer gemodelleerd en loopt men via de kortste route langs het trappengat Alleen de manier van 
toevoegen van de pre-movement tijd heeft hier geen invloed. 
Er is ook gekeken naar de totale evacuatietijd tot een veilige plaats (zie Figuur 65, rechts) , hierbij is exit H de 
maatgevende uitgang. Met name door de aanwezigeheid van bochten veranderen de verschillen t.o.v. de tribune 
evacuatietijden. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat het verschil tussen het handrekenmodel en 
Simulex kleiner is geworden. BuildingExodus heeft bij beide uitgangen een lagere evacuatietijd dan Simulex. Dit 
is te verklaren doordat bij beide uitgangen de personen niet recht richting uitgang kunnen lopen. In Simulex 
ontstaan dus op de hoek van de uitgangen een opstopping, omdat men via de kortste route wil lopen. Hier gaan 
de personen één voor één de hoek om naar de exit. In BuildingExodus ontstaat ook een opstopping voor de 
Exittrappen, echter wordt dit veroorzaakt door de doorstroomcapaciteit van de exittrappen (deze is kleiner dan 
die in Simulex). Het verschil tussen Simulex en BuildingExodus is bij exit H groter dan bij exit E omdat bij exit H 

de meeste mensen van één kant af komen en bij exit E van twee kanten. 
Verder is ook in Figuur 65 weergegeven wat de evacuatietijden zouden zijn als in BuildingExodus de default 
waarden worden gebruikt (met wel de juiste uitgangsverdeling). De conclusie is ook hier dat het toepassen van 
de juiste gedragsaspecten van grote invloed is op zowel de tribuneontruiming als de totale ontruiming. Met name 
gedragsaspecten die invloed hebben op het verplaatsen door bochten en over trappen zijn invloedrijk. 
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Figuur 65 Evacuatietijden (in seconden) voor een volledig bezette Wieleratletiekhal in het Omnisport 
bepaald met het handrekenmodel, Simulex en BuildingExodus, links: evacuatietijden tribunevakken, 
rechts; evacuatietijden na exit trappen (tot veilige plaats) 

Evacuatietijden Parkstad Limburg Theater 

In het Parkstad Limburg Theater is gekeken naar de evacuatietijden van de Rabozaal en van het totale gebouw, 
bij een volledige bezetting van de Rabozaal. De rest van het gebouw is daarbij leeg verondersteld. De 
evacuatietijden die volgen uit het handrekenmodel, Evacnet4, Simulex en BuildingExodus zijn weergegeven in 
Figuur 66. 
De verschillen in evacuatietijden van de Rabozaal zijn weer vergelijkbaar met de nabootsing van de 
proefontruimingen. Dit geldt ook voor de oorzaken, met uitzondering van de verschillen die veroorzaakt worden 
door de pre-movement tijden. Ook hier is te zien dat de evacuatietijd bij exit 1 A in Simulex de hoogste waarde 
heeft door de bocht voor de uitgang en het modelleren van de hellende opgang als trap. Verder is ook hier de 
evacuatietijd op het balkon (exit 2B) hoger in BuildingExodus dan in Simulex, door de tribuneopgang trap. En is 
de afwijking van het handrekenmodel en Evacnet4 t.o.v. de andere modellen in de zaal kleiner doordat de 
opgang als vlakke vloer is gemodelleerd. 
De evacuatie tot buiten verloopt het snelst in BuildingExodus, doordat de verdiepingsvloer (en nood-) trappen in 
bochten lopen. Zoals uit subparagraaf 3.3.8 blijkt lopen de personen in Simulex hierdoor veel te veel aan één 
kant van de trap en wil men allemaal via het zelfde punt de trap verlaten. Verder valt op dat de evacuatietijden 
van het totale gebowu uit het handrekenmodel en Evacnet4 weer hoger liggen dan bij de andere twee modellen. 
Tevens is de maatgevende uitgang in deze twee modellen de hoofdingang terwijl dit in Simulex en 
BuildingExodus nooddeur 1 is. Dit komt doordat de afstand tot de hoofduitgang groter is en de evacuatietijd van 
het theater uit het handrekenmodel en Evacnet4 voornamelijk bestaat uit de verplaatsing van maatgevende 
bottleneck tot buiten. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat iedereen constant met gehinderde loopsnelheid loopt. In 
Simulex en BuildingExodus is de loopsnelheid over dit traject hoger. 
Tot slot is ook met het Parkstad Limburg Theater het effect van de gedragsaspecten in BuildingExodus 
weergegeven (zie Figuur 66). Ook in deze situatie zorgt de simulatie met default waarden voor onrealistisch hoge 
ontruimingstijden. 

200 400 • Handrekenmodel 
180 350 
160 • Evacnet4 

300 140 
120 250 • Simulex 

100 200 
• BuildingExodus 80 150 

60 (gedragsaanpassingen) 

40 
100 • BuildingExodus (default 

20 50 waarden) 

0 0 

Exit lA Exit 2B Uitgang Nooddeurl 

Figuur 66 Evacuatietijden (in seconden) voor een volledig bezette Rabozaal In het Parkstad Limburg 
Theater bepaald met het handrekenmodel, Evacnet4, Simulex en BuildingExodus, links: evacuatietijden 
Interne exits in de Rabozaal, rechts; evacuatietijden van de uitgangen van het theater (tot veilige plaats) 
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De RSET uit de evacuatiemodellen van de drie proefruimtes zijn vergeleken met de resultaten van berekeningen 

met het vultijdenmodel (ASET). Hieruit blijkt dat bij alle drie de proefruimtes de ASET groter is dan de RSET. De 

ruimtes/gebouwen voldoen dus aan de eisen voor de evacuatietijd. 

3.4.5 Controle voorspellingen 
De gebruiker van een evacuatiemodel moet voorafgaand aan een evacuatieberekening of -simulatie twee 

voorspellingen doen: de route/uitgangskeuze van de personen en de populatiesamenstelling in het gebouw. Het 

model bepaalt de voortbeweging van personen en de manier van passeren van bottlenecks, zoals beschreven in 

paragraaf 3.3. 

Van de collegezaal W-hoog is door mijzelf een voorspelling gedaan van de verdeling van de personen. Echter is 

dit gedaan met voorkennis over de leegloop van de collegezaal doordat ik geregeld gebruik heb gemaakt van die 

zaal. Deze voorspellingen komen dus goed overeen met de verdeling tijdens de proefontruimingen. In 

adviespraktijk moet de voorspelling veelal gemaakt worden tijdens het ontwerp van het gebouw, de voorspelling 

kan dan niet worden gebaseerd op het werkelijke gebruik van de ruimte. Voor het Omnisport en het Parkstad 
Limburg Theater hebben specialisten van DGMR de voorspelling gedaan tijdens het ontwerp. Er zijn toen voor 

beide gebouwen evacuatiesimulaties gemaakt in Simulex. 
De voorspelling van de verdeling van de mensen over de tribuneopgangen en -uitgangen in de Wieleratletiekhal 

van het Omnisport komt goed overeen met de bevindingen uit de proefontruimingen. Het in het midden splitsen 

van de tribune is een goede aanname voor de werkelijke verdeling over de opgangen. Deze splitsing zal in 
werkelijkheid niet in elke stoelengang precies in het midden zijn, maar gemiddeld genomen over de 

stoelengangen zorgt dit voor het juiste aantal personen per opgang. Voor de realistische verdeling is dezelfde 
verdeling aangenomen als de verdeling uit de voorspellingen, daarom zijn de ontruimingstijden van ieder 

tribunevak nagenoeg gelijk. Ook voor de balkons in de Rabozaal geldt een gelijke verdeling over de twee 

tribuneopgangen. Verder verlaten er via de kleine uitgangen, die uitkomen op de bovenste rij van het eerste 
balkon, maar enkele (±5) personen het balkon. Deze verdeling op de balkons geldt voor zowel de voorspelling 

als de realistische verdeling volgens de proefontruimingen. De ontruimingstijden uit de twee simulaties in Simulex 
zijn gelijk. De zaal wordt verdeeld over zes uitgangen. In Figuur 67 staat links de voorspelling van de verdeling 

door experts van DGMR en rechts de verdeling bepaald aan de hand van de proefontruimingen in de Rabozaal. 

Het verschil tussen de twee verdeling is dat bij de proefontruimingen ongeveer 42 personen meer naar exit 1 A 
(en 1 F) gaan en 42 minder naar exit 1 8 (en 1 E) dan bij de voorspellingen. Dit komt doordat de mensen met hun 

gezicht richting Exit 1A zitten, deze uitgang zien ze dus als eerste. Het relatief grote verschil heeft geen invloed 

op de totale ontruimingstijd van de Rabozaal, omdat exit 1 A maatgevend blijft en het aantal personen dat van 

voor uit de zaal (links in het figuur) komt gelijk blijft. De grootst vertraging komt door de opgang tussen exit 1 A en 

het toneel. De ontruimingstijd van de zaal uit Simulex volgens de voorspelling was 2:35 minuten en uit de 
verdeling volgens de proefontruimingen 2:24 minuten. 

Figuur 67: De verdeling van de Rabozaal, links: volgens de voorspelling van DGMR experts, rechts: 
bepaald aan de hand van de proefontruimingen 
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De voorspellingen van DGMR gaan verder dan alleen de voorspelling van de tribune(zaal). De 
routevoorspellingen reiken tot een veilige plaats. Bij deze voorspellingen wordt er vanuit gegaan dat er ook 

gebruik gemaakt wordt van de nooduitgangen, terwijl tijdens de proefontruimingen alleen gebruik wordt gemaakt 
van de normale uitgangen. Voor de controle van deze voorspellingen kunnen dus geen uitspraken worden 
gedaan aan de hand van de proefontruimingen. Wel kunnen aan de hand van de literatuur uitspraken gedaan 
worden over het realisme van de verdeling. In het Omnisport is bij de voorspelling door de experts van DGMR 
van de worst case situatie uitgegaan, door alle personen naar de nooduitgangen te sturen. Hierbij was men er 
van bewust dat de verdeling niet geheel juist is als de brand zich in de Wieleratletiekhal zelf bevindt. De 
personen van de lage tribune verspreiden zich dan over de hoofdingang (bekende route) en de nooduitgangen A 
en H (korte route). Hierdoor wordt de ontruimingstijd van de Wieleratletiekhal kleiner dan in de situatie dat al die 
mensen naar nooduitgang A en H zouden gaan (bij brand in de middenbouw). Deze keuze zorgt dus voor een 
stuk extra veiligheid. De personen van de hoge tribune zullen ook bij brand in de Wieleratletiekhal zelf gebruik 
maken van de nooduitgangen i.p.v. de voor hen bekende hoofdingang, omdat de afstand tot een veilige plaats 
zichtbaar vele malen korter is. Dat men gebruik maakt van deze nooduitgangen bleek ook uit de proefontruiming. 
Toen twee nooddeuren werden geopend door bezoekers, maakten een groot gedeelte van de mensen gebruik 

van die nooduitgangen. 
In het Parkstad Limburg Theater gaat volgens de voorspellingen van DGMR het gehele tweede balkon en de 
helft van de mensen die door interne exit 1 A en 1 F komen via de noodtrappen. Uit de literatuur blijkt dat het 
grootste deel van de mensen kiest voor een bekende route (zie subparagraaf 2.3.3). In het Parkstad Limburg 
Theater bevinden de noodtrappen zich achter deuren. De normale trappen springen veel meer in het oog en zijn 

bekend bij de bezoekers omdat ze hierdoor binnen zijn gekomen. Afgaande op deze gegevens zou het gedeelte 
dat via de nooduitgangen gaat wel eens beperkter kunnen zijn dan in de voorspellingen is aangenomen. Om te 
kijken of de evacuatietijd te hoog wordt als iedereen via de normale trappen naar buiten gaat, is deze situatie 
gesimuleerd in Simulex. Voor de evacuatietijd uit de Rabozaal maakt dit geen verschil. De totale evacuatie van 
het Parkstad Limburg Theater wordt hierdoor ruim twee minuten langer (van 5:08 min naar 7:25 min). Echter 
lopen de wachttijden hierdoor niet op tot boven de zes minuten, dat als maximum wordt gegeven in de literatuur 
(zie subparagraaf 2.3.2). 

Populatiesamenstelling 
De populatiesamenstelling kan ook van invloed zijn op de ontruimingstijd. Hiervoor moeten ook aannames 
gedaan worden voorafgaand aan een simulatie. In Tabel 18 is de populatiesamenstelling weergegeven die 
gebruikt wordt voor de voorspelling van de onderzochte typen gebouwen en de samenstelling tijdens de 
proefontruimingen. De populatiesamenstelling is als volgt weergegeven man:vrouw:kind:ouderen. 

Tabel 18 Populatiesamenstellingen (man:vrouw:kind:ouderen) voor de voorspellingen en bij de 
proefontruimingen 
Type gebouw Voorspelling Proefontruiming 
Collegezaal of Bioscoop 50:50:0:0 85:15:0:0 
Evenementen/sporthal 50:40:10:0 39:29:20:12 
Theater 40:40:0:20 19:57:5:19 

Voor de collegezaal is het percentage mannen te klein in de voorspelde populatiesamenstelling, dit komt omdat 
deze populatiesamenstelling geldt voor algemene collegezalen. De collegezaal die gebruik is voor de 
proefontruiming is van een technische universiteit van de faculteit werktuigbouwkunde, het aandeel mannelijke 

studenten is daar groter dan vrouwelijke studenten. Bij de voorspelling van de populatiesamenstelling in het 
Omnisport wordt ervan uitgegaan dat er geen ouderen aanwezig zijn, terwijl bij de proefontruiming deze wel 
aanwezig waren (12%). Ouderen zijn vaak minder mobiel waardoor ze voor vertraging kunnen zorgen tijdens een 
evacuatie. En in het Parkstad Limburg Theater was de verhouding mannen en vrouwen niet helemaal juist in de 
voorspelde populatie t.o.v. de proefontruiming, dit komt doordat musicals doorgaans meer bij vrouwen 
aanspreekt dan bij mannen. Alle proefontruimingen zijn moment opnames. De populatiesamenstelling wijkt af als 
er een ander college of voorstelling is. Bij de voorspellingen is getracht een gemiddelde populatie toe te passen. 
De bevindingen uit de proefontruimingen wijken nergens zover af dat de gemiddelde populatie niet realistisch 
verondersteld kan worden. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken op basis van het onderzoek. Hierbij wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen en wordt bepaald in hoeverre het doel van het onderzoek is bereikt. Daarna worden 

aanbevelingen gedaan voor correct gebruik van de onderzochte evacuatiemodellen en voor nader onderzoek. 

4.1 Controle van de doelstellingen 
Om te controleren in welke mate met dit onderzoek de prestaties van vier evacuatiemodellen beoordeeld zijn, 
moet antwoord gegeven worden op de onderzoeksvragen. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van dit 
onderzoek gebaseerd op grote, hoge ruimtes met een zittribune en een hoge bezoekersdichtheid. 

Welke factoren hebben invloed op het verloop van een evacuatie en welke factoren worden meegenomen in 

de handrekenmodellen en in de agentsystemen van de simulatieprogramma's? 

Er zijn heel veel factoren die een evacuatie beïnvloeden. Deze invloedsfactoren zijn onder te verdelen in vier 
categorieën : gebouwkenmerken, persoonskenmerken, evacuatiestrategie en -procedures, en omstandigheden 
als gevolg van brand. De factoren hebben invloed op de ontdekkingstijd, de pre-movement tijd en/of 
verplaatsingstijd. De ontdekkingstijd in het onderzochte type gebouw is doorgaans erg laag door de hoge 
persoonsdichtheid en de aanwezigheid van een brandmeldsysteem. De pre-movement tijd is wel van grote 
invloed op de evacuatietijd, deze kan zelfs groter zijn dan de verplaatsingstijd. Hierop is de individuele reactie 
van mensen op een alarmering of de omstandigheden als gevolg van brand van grote invloed. Door 
nieuwsgierigheid en het niet meteen inzien van het gevaar begint men te laat met vluchten ('friendly fire 

syndrome'). Andere belangrijke factoren die de pre-movement tijd kunnen verkleinen zijn het type 
alarmeringssysteem (gesproken-woord signaal), goede informatievoorziening (op focuspunt), zicht op de brand 
en groepsgedrag. Voor de verplaatsingstijd zijn de dimensies van het gebouw, de manier van passeren van een 
bottleneck en de verdeling over de vluchtroutes van groot belang. Bij het passeren van een bottleneck is het 
belangrijkste dat de doorstroomcapaciteit voldoende groot is, dit is afhankelijk van de doorgangsbreedte, de 
vluchtdrang en individuele fysieke capaciteit (o.a.loopsnelheid). 
Een erg belangrijk aspect is de routekeuze van mensen bij een evacuatie, deze moet gelijk zijn aan de 
voorspelling van de routekeuze. Als dit niet het geval is dan gaan er teveel mensen via bottlenecks die daar niet 
op berekend zijn, waardoor extra vertraging ontstaat. De routekeuze wordt in veel gevallen bepaald op basis van 
bekendheid met de route. Ook groepsgedrag en verduidelijking van de vluchtroutes d.m.v. nooduitgangbordjes 
en aanwijzingen van getraind personeel (als deze op tijd aanwezig zijn), kunnen de routekeuze beïnvloeden. 
Daarnaast is het mogelijk dat mensen hun route moeten aanpassen door onvoorziene obstakels op de route. 
Verder kan het gedrag en de mobiliteit van mensen beïnvloed worden door de atmosferische omgevingscondities 
veroorzaakt door de brand. Echter zijn de uitgangspunten bij een gebouwontwerp dat mensen vrij moeten 
kunnen vluchten zonder last te ondervinden van deze condities, daarom is er bij de beoordeling van de 
evacuatiemodellen vanuit gegaan dat mensen hierdoor niet worden geremd. 

De pre-movement tijd moet bij alle vier de modellen vooraf bepaald worden door de gebruiker, de modellen 
bepalen dus alleen de verplaatsingstijden. Het handrekenmodel en Evacnet4 bepalen de verplaatsingstijd op 
basis van alleen de gebouwkenmerken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in individuen. Alle personen 
hebben dezelfde standaard eigenschappen, waarbij geen gedrag en besluitvorming mee wordt genomen. In 
Simulex worden de personen wel als individuen gemodelleerd, deze hebben allen hun eigen 
persoonskenmerken. Aanpasbaar gedrag en besluitvorming wordt ook in Simulex niet meegenomen. De 
personen lopen allemaal via het kortste-route algoritme, hierbij moet de gebruiker van het programma bepalen 
naar welke uitgang de personen gaan. In BuildingExodus is het wel mogelijk om gedragsaspecten toe te voegen. 
Het is tevens mogelijk om de agents zelf de routekeuze te laten maken aan de hand van een gekozen 
navigatiemethode. Deze moet wel gecontroleerd worden en aangepast indien noodzakelijk volgens de gebruiker. 
De gebruiker van BuildingExodus moet zelf de keuze maken welk gedrag en welke navigatiemethode (plus 
aanpassingen) meegenomen moet worden. In Tabel 19 is globaal weergegeven welke categorieën 
invloedsfactoren mee worden genomen bij de bepaling van de ontruimingstijd in de vier evacuatiemodellen. 
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Om inzichtelijk te maken op welke punten ieder evacuatiemodel een goede weerspiegeling is van de 

werkelijkheid en welke aspecten helemaal niet mee worden genomen, is een scorelijst gemaakt met een 

beoordeling voor ieder aspect dat invloed heeft op de evacuatie. Hierbij is ook gekeken naar de kwaliteit van de 

output van de modellen. In 

Tabel 20 is de scorelijst weergegeven, waarbij elk aspect beoordeeld is met een score tussen de 1 (niet 
aanwezig) en 5 (werkelijkheidsgetrouw). Het model 'Combi' is de combinatie tussen Simulex en BuildingExodus. 

De resultaten zijn gebaseerd op de modellering met de meest ideale input (zie subparagraaf 4.2.1) en gelden 

alleen voor grote, hoge ruimtes met zittribunes en een hoge persoonsdichtheid. 

Tabel 20 Scoringslijst voor de nauwkeurigheid waarmee evacuatieaspecten meegenomen zijn in de 
k . h . d I evacuatiemodellen en de nauw eungl e1d van de output per mo e 

Hoofdaspect Deelaspect Handr Evac Simu/ex Exodus Combi 

Pre-movement tijd Bepalen 1 1 1 2 2 

Toevoegen 2 2 4 3 4 

Passeren bottleneck Passeren in een stoelengang 1 1 5 5 5 

Persoonsverdeling over 4 1 4 4 4 
tribuneopgangen 

Invoegen op een tribuneopgang 1 1 4 3 4 

Rijvorming op een tribuneopgang 1 1 3 4 4 

Passeren obstakel op 4 1 3 5 5 
tribuneopgang 

Vlakke vloeren 3 3 3 5 5 

Trappen (verdieping) 3 3 4 3 4 

Tribuneopgang trap 3 1 1 3 3 

Hellende vloeren 1 1 1 1 1 

Passeren van doorgangen 4 4 4 5 5 

Bochten 1 1 2 5 5 

Invoegen op een doorgaande route 1 1 5 5 5 

Onvoorziene belemmeringen 1 1 1 1 5 

Sociale invloeden 1 1 1 3 5 

Validiteit 1 1 4 3 5 

Navigatiemethode Route- en uitgangskeuze 5 4 4 5 5 

Afwijken van uitgangskeuze 1 1 1 4 4 

Training (personeel/bezoeker) 1 1 1 1 5 

Effecten brand Omgevingscondities 1 1 1 4 4 

Output Overzichtelijkheid 2 2 5 5 5 

Hoeveelheid informatie 1 2 4 5 5 

Informatiewaarde voor 2 3 5 5 5 
probleemoplossing 

Realistische weergave 1 1 5 4 5 

Totale nauwkeurigheld 2 2 3 4 4 
1.88 1.6 3.04 3.72 4.36 
.. 

1) Niet aanwezig 2) slecht 3) matig, kan beter 4) goed 5) werkehjkheidsgetrouw 
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Een soortgelijke scoringslijst is gemaakt voor de benodigde inspanningen (kosten in tijd) die geleverd moeten 

worden bij het gebruik van ieder model. Deze lijst is weergegeven in Tabel 21. Hierbij is de score verdeeld tussen 

heel veel (1) en helemaal geen inspanning/kennis/tijd (5). Ook hierbij zijn de resultaten gebaseerd op de 

modellering met de meest ideale input en op grote, hoge ruimtes met zittribunes en een hoge persoonsdichtheid. 

Tabel 21 Scoringslijst voor de benodigde inspanningen (kosten in tijd) die geleverd moeten worden bij 
h b "k . d . d I et ge rw van re er evacuatremo e 
Hoofdaspect Deelaspect Handr Evac Simu/ex Exodus Combi 

Invoer Gebouwkenmerken 4 4 3 2 3 

Populatie (op tribune) 4 4 1 3 3 

Gedrag 5 5 5 3 3 

Kennis gebruiker Werking model 4 3 3 2 3 

Keuzevorming 1 1 1 1 1 

Gedrag tijdens evacuaties 5 5 5 2 2 

Rekenen model Rekentijd 4 4 2 3 3 

Kans op error of vast lopen 5 5 3 4 4 

Totale inspanning 4 4 3 3 3 

4 3.9 2.9 2.5 2.8 
0 0 .. 

1) Heel veel2) veel3) gemrddeld 4) wernrg 5) geen (nret aanwezrg) rnspannrng/kennrs/trJd 

Op welke wijze kan een evacuatie worden nagebootst met behulp van een proefontruiming en komt het 

gedrag in de proefontruiming overeen met het werkelijke gedrag tijdens een calamiteit? 

De individuele reactie van mensen op een brand is moeilijk te voorspellen, doordat mensen geen ervaring 

hebben met de situatie en omdat experimenten aan een echte brandsituatie ethisch onverantwoord zijn. Wel zijn 
er verschillende manieren om een evacuatie na te bootsen. Daarbij zijn er altijd verschillen met een werkelijke 

evacuatie. In dit onderzoek bestaan de proefontruimingen uit de leegloop van een grote, hoge ruimte met 

zittribunes en een hoge persoonsdichtheid na afloop van een voordracht (voorstelling, college, etc.). De 

proefruimtes uit dit onderzoek zijn de collegezaal W-hoog van de TU/e, de Wieleratletiekhal in het Omnisport 

Apeldoorn en de Rabozaal in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. De aspecten uit de proefontruimingen die 
overeenkomen met een werkelijke evacuatie zijn: 

Keuzes opgangen en tribune-uitgangen 

Manier van passeren bottlenecks 
Groepsgedrag (bekenden) 

Populatiesamenstelling 

De verschillen die ontstaan tussen een werkelijke evacuatie en de proefontruimingen komen door het ontbreken 

van echte brand(melding) en een verschil in gebouwsituatie. Doordat gedrag als reactie op brand niet kan 
worden meegenomen, ontstaan er verschillen in pre-movement tijd, vluchtdrang, zelfredzaam gedrag, mobiliteit 

en groepsgedrag met onbekenden. Verder worden nooddeuren niet gebruikt, is er geen sturend personeel en 

gaan minder validen met de lift tijdens de proefontruimingen in tegenstelling tot een werkelijke evacuatie. 

Wat is de invloed van het ontbreken van factoren op de resultaten van de berekening/simulatie en op welke 

manier kunnen de invloedrijke ontbrekende factoren worden toegevoegd aan de simulatie? 

Hoe complexer het evacuatiemodel des te meer invloedsfactoren er mee worden genomen. Hierdoor wordt de 

invoer en het simulatieproces uitgebreider. In Tabel 20 is per evacuatiemodel weergegeven welke aspecten ieder 
model meeneemt (en of dat op de juiste manier gebeurt). Een complexer model wil niet per definitie zeggen dat 

de resultaten dan ook altijd realistischer zijn. Naast het aantal meegenomen invloedsfactoren is het ook van 

belang dat de invloedsfactoren op de juiste manier in het model zitten; de juiste input aangeleverd wordt door de 

gebruiker; en dat de input op de juiste manier toegevoegd wordt aan het model. De gebruiker van het programma 
moet dus de juiste kennis hebben over evacuaties en het gebruikte evacuatiemodeL Hierbij geldt hoe complexer 

94 



Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

het model is hoe meer kennis de gebruiker moet hebben en hoe meer invloed de gebruiker kan uitoefenen op het 
model. 

De maximale afwijking van de ontruimingstijden uit de evacuatiemodellen (met ideale input) t.o.v. de 
proefontruimingen zijn weergegeven in tabel 22. Hierbij is gekeken naar de ontruimingstijden bij iedere tribune

/zaaluitgang in de drie proefruimtes. Hieruit blijkt dat de afwijkingen van het Handrekenmodel en Evacnet4 groter 

zijn dan die van Simulex en BuildingExodus. Daarnaast is de overschatting bij alle modellen groter dan de 

onderschatting. Dat is gunstig want een onderschatting gaat ten koste van de veiligheid, terwijl een overschatting 

juist zorgt voor extra veiligheid. Deze mag echter ook niet te hoog zijn, omdat dit extra (onnodige) kosten met 
zich meebrengt. 

Tabel 22 De maximale afwijking van de ontruiminastijden uit de evacuatiemodellen t.o.v. de 
proefontruimingen 

CollegezaalW-hoog Wieleratletiekhal Rabozaal 

Handrekenmodel -4% tot +62% -17% tot +66% -23% tot +11% 

Evacnet4 -6% tot +60% n.b. -30% tot + 14% 

Sim u lex -7%tot +18% -12% tot +26% -13% tot +25% 

BuildingExodus -3%tot +27% -17% tot +18% -6%tot +17% 

De onderschattingen en overschattingen hebben bij ieder evacuatiemodel andere oorzaken. Per model is 
verklaard waardoor de afwijkingen ontstaan. De meest invloedrijke aspecten zijn hieronder opgesomd. 

Handrekenmodel en Evacnet4: 

Overschatting - Gebruik van conservatieve waardes (ter compensatie van de on brekende bottlenecks); 

- Na obstakel wordt er vanuit gegaan dat iedereen verder loopt met belemmerde loopsnelheid; 
-De pre-movement tijd wordt achteraf toegewezen (conservatieve situatie). 

Onderschatting - Bochten worden niet meegenomen als bottleneck; 

Simulex: 

Overschatting 
Onderschatting 

Building Exodus: 

- Hellende opgangen worden gemodelleerd als vlakke vloer. 

- Altijd aanhouden van het kortste-route algoritme (bochten, om obstakels heen). 

- Tribuneopgang kan alleen als vlakke vloer worden gemodelleerd; 

- De juiste verdeling van de pre-movement tijd over de mensen op de tribunes is lastig. 

Overschatting - De doorstroomcapaciteit van trappen is erg laag; 

- Hellende vloeren worden gemodelleerd als trap. 

Onderschatting - In schuine tribunes zijn de trapnodes schuin geplaatst. Hierdoor wordt het trappatroon 
verbroken en kunnen de personen vrij doorstromen. 

- De juiste verdeling van de pre-movement tijd over de mensen op de tribunes is lastig. 

Deze oorzaken hebben zowel invloed bij het nabootsen van de proefontruimingen als bij het nabootsen van een 

werkelijke evacuatie, met als uitzondering de verdeling van de pre-movement tijd in Simulex en BuildingExodus. 

Bij het nabootsen van een werkelijke situatie wordt deze tijd achteraf toegevoegd (net als bij het handrekenmodel 

en Evacnet4). Voor het aanpassen van de veroorzakers van de grootste afwijkingen in Simulex en 
BuildingExodus zijn aanbevelingen gedaan om de programmering van de modellen aan te passen. Deze 

aanbeveling staan in subparagraaf 4.2.1 beschreven. 

Hoe realistisch en bruikbaar zijn de resultaten van de reken- en simulatiemodel/en? 

De vier evacuatiemodellen bepalen alleen de verplaatsingstijd. De pre-movement tijd moet bepaald worden aan 
de hand van literatuuronderzoeken en worden toegevoegd aan de berekening/simulatie. Deze is verschillend per 

type gebouw. Het handrekenmodel en Evacnet4 geven een goede eerste indicatie van de verplaatsingstijd van 

95 



Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

een tribune of in een gebouw. Deze evacuatiemodellen zijn relatief makkelijk en snel te gebruiken. Simulex en 

BuildingExodus geven met name realistische uitkomsten bij complexe routes, doordat ze gemiddeld genomen de 

juiste passeertijd bepalen van verschillende bottlenecks. Het realisme van de uitkomsten is echter wel sterk 
afhankelijk van de juiste inputaanpassingen en voorspelling van de routekeuzes. Het is niet mogelijk om de 

persoonsverdeling over de routes aan de huidige simulatieprogramma's (zoals Simulex en BuildingExodus) over 

te laten. Het is dus zaak dat de gebruiker kennis van zaken heeft bij gebruik van een simulatiemodel. De 
inspanning van de modelgebruiker is daardoor wel een stuk hoger dan bij het handrekenmodeL Bij eenvoudige 

ruimtes met één bottleneck is het resultaat van een handberekening net zo goed. Alleen wordt met een simulatie 

een visualisering gemaakt van de evacuatie, hierdoor kan ingezoomd worden op de verschillende bottlenecks en 
is te zien waar en waarom iets fout gaat. 

In Tabel 20 en Tabel 21 is per model een cijfer (1-5) bepaald voor de totale nauwkeurigheid en de totale 

inspanning die nodig is voor realistische resultaten. Om te bepalen welk evacuatiemodel het beste scoort zijn de 

gegevens in een Kesselring diagram geplaatst, deze is weergegeven in Figuur 68 links. De modellen die binnen 

het dikke rode vak liggen zorgen voor een optimale situatie. Vervolgens is met behulp van de totale 

nauwkeurigheid en de totale inspanning uit Tabel 20 en Tabel 21 bepaald welk model het meest optimaal is, dit is 
weergegeven in Figuur 68 rechts. De optimalisatie is bepaald aan de hand van onderstaande formule, waarmee 

een getal tussen de 1 en 25 wordt toegekend aan de evacuatiemodellen. 

Optimalisatie = nauwkeurigheid x inspanning 

Uit de optimalisatie score (Figuur 68 rechts) blijkt dat het combinatiemodel van Simulex en BuildingExodus het 

meest optimaal is, gevolgd door respectievelijk BuildingExodus, Simulex, het handrekenmodel en Evacnet4. 

Deze resultaten gelden voor grote, hoge ruimtes met zittribunes en een hoge persoonsdichtheid. Het is logisch 
dat het combinatiemodel het beste is, want deze bevat alle plus punten van Simulex en BuildingExodus met nog 

enkele toevoegingen. De vraag hierbij blijft of het überhaupt mogelijk is om dit combinatiemodel te produceren. 
Uit het Kesselring diagram blijkt tevens dat Simulex en BuildingExodus ook optimaal zijn, omdat ze binnen het 

dikke rode vak vallen. Het is dus niet noodzakelijk om het combinatiemodel te laten produceren. De 

kwaliteitsverbetering weegt waarschijnlijk ook niet op tegen de productiekosten en -tijd. 
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Figuur 68 Beoordeling evacuatiemodellen, links: Kesselring diagram, rechts: optimalisatie score (tussen 
de 1 en 25) 

96 



Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

4.2 Aanbevelingen 
Aan de hand van dit onderzoek kunnen twee soorten aanbeveling worden gedaan. Ten eerste aanbevelingen 
voor correct gebruik van de evacuatiemodellen, bij toepassing op gebouwen met grote, hoge ruimtes met 
zittribunes en een hoge persoonsdichtheid. En ten tweede aanbevelingen voor verder onderzoek om 
evacuatiemodellen mogelijk nog preciezer de werkelijkheid na te kunnen laten bootsen. 

4.2.1 Aanbevelingen voor correct gebruik van evacuatiemodellen voor het onde-:zochte type gebouw 

De aanbevelingen voor correct gebruik van de evacuatiemodellen voor het onderzochte type gebouw zijn 
geformuleerd aan de hand van de analyse van de proefontruimingen, werkelijke evacuaties (literatuur), de 
simulaties en de berekeningen. Er zijn in eerste instantie aanbevelingen gedaan voor inputaanpassingen en 
uiteindelijk voor eventuele aanpassing in de programmering van de modellen. Voor alle vier de 
evacuatiemodellen zijn aanbevelingen gedaan ter bevordering van de resultaten (ontruimingstijden). Voor 
vriendelijker gebruik van de modellen staan nog enkele aandachtspunten in Bijlage 2.2 (het handrekenmodel), 
Bijlage 3.2 (Evacnet4), Bijlage 4.2 (Simulex) en Bijlage 5.2 (Buildingexodus). 

Aanbevelingen voor inputaanpassingen 
Handrekenmodel: 

De modelgebruiker voorspelt de route van de personen. Hierop wordt het aantal personen per obstakel 
aangepast. 

Evacnet4: 

Simulex: 
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Bij het berekenen van de dynamische capaciteit en de verplaatsingstijd in Evacnet4 moeten de waardes 
afgerond worden naar het dichtstbijzijnde hele getal. 
De modelgebruiker voorspelt de route van de personen. Hierop worden in Evacnet4 de routes 
aangepast door deelruimtes toe te voegen en nodes los te koppelen. 

Stoelen als één lijn weergeven om de personen voldoende bewegingsruimte te geven in de 
stoelengang. 
Stoelengangen op een tribune wel meenemen (tribune niet als lege ruimte modelleren). 
De personen worden aangewezen op één of meerdere exits en/of er worden hulplijnen toegevoegd in 
de plattegrond om de personen via de door de modelgebruiker voorspelde route te laten lopen. 

Het vak of de zaal wordt in het midden opgesplitst door toevoeging van een scheidingslijn. 
Het gebruik van hulplijnen moet zoveel mogelijk worden gemeden als scheiding van mensen in een 
(op)gang (maar niet voor het afsluiten van een kortste route). Deze hulplijnen worden alleen toegepast 
in brede gangen waarbij aan beide zijden van de lijn nog persoonsinteractie plaatsvindt. 
Er wordt een scheidingslijn getrokken in het midden van een tribuneopgang zodra de persoonsverdeling 
rond een obstakel/trappengat ongelijk is, ondanks dat het de interactie tussen personen beïnvloed. 
De scheidingslijn wordt zo getrokken dat het aantal personen per opgangrij ongeveer gelijk is. Hiervoor 
kan het noodzakelijk zijn dat personen uit de bovenste stoelenrijen van rechts via de linker opgangrij 
gestuurd worden (en visa versa). 
Evacuatiesimulaties worden uitgevoerd zonder pre-movement tijd range. Na de simulatie wordt een 
vaste pre-movement tijd van 120 seconden opgeteld bij de verplaatsingstijd die volgt uit de simulatie. 
De totale evacuatie tijd wordt bepaald door: 
verplaatsingstijd+W(max. pre-movement tijd-min. pre-movement tijd)+min. pre-movement tijd 
Omdat de pre-movement tijd van de eerste persoon vaak nul seconden is, wordt de formule: 
verplaatsingstijd + Y2 • max. pre-movement tijd. 
Het gebruik van hulplijnen in bochten wordt alleen toegepast in brede bochten met een te lage 

doorstroomcapaciteit en een onrealistisch inefficiënte benutting van de bocht. Het is aan de gebruiker 
van Simulex om te bepalen of de benutting onrealistisch inefficiënt is. 
Er worden hulplijnen toegevoegd om personen uit te laten wijken als er een mensenstroom in wil 
voegen die haaks op de doorgaande route staat. 
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Building Exodus: 
De stoelnodesop een tribune weg laten en de personen in de stoelengang zetten (op de vrije nodes). 

Stoelengangen op een tribune wel meenemen (tribune niet als lege ruimte modelleren). 

De navigatiemethode 'vertrouwdheid met een exit' gebruiken voor de verdeling over meerdere 

gebouwuitgangen. 
De modelgebruiker gaat na of de verdeling over de opgangen en uitgangen door BuildingExodus 

realistisch is en waar noodzakelijk wordt de simulatie aangepast door het loskoppelen van nodes. 

Het vak of de zaal wordt in het midden opgesplitst door het loskoppelen van nodes. 
De stoelengangen worden met één are verbonden met de tribuneopgang en de are wordt schuin in de 

richting van de uitgang geplaatst. 
Er worden attractor/dicharge nodes gebruikt zodra de persoonsverdeling rond het obstakel/trappengat 

ongelijk is. 
Evacuatiesimulaties worden uitgevoerd zonder pre-movement tijd range. Na de simulatie wordt een 

vaste pre-movement tijd van 120 seconden opgeteld bij de verplaatsingstijd die volgt uit de simulatie. 

De totale evacuatie tijd wordt bepaald door: 
verplaatsingstijd+Y2*(max. pre-movement tijd-min. pre-movement tijd)+min. pre-movement tijd 

Omdat de pre-movement tijd van de eerste persoon vaak nul seconden is, wordt de formule: 

verplaatsingstijd + 1h * max. pre-movement tijd. 
Er wordt gebruik gemaakt van de gedragsoptie 'avoid popuiatien density' als er rondlopende gangen 

aanwezig zijn in het gebouw (en niet uitsluitend rechte gangen). 
Bij het modelleren van een verdiepingstrap of tribuneopgangtrap wordt de normale nodekoppeling 

toegepast in combinatie met 'stairpacking'. 

Voor het bepalen van het aantal nodes (van 0,76m breed) voor de breedte van een trap wordt de 
werkelijke (effectieve) trapbreedte afgerond naar de dichtst bijgelegen veelvoud van 0,76m. 

Bij het nabootsen van een hellende vloer in BuildingExodus worden trapnodes toegepast. 
De maximale en minimale doorstroomcapaciteit van een exit moet op 1 ,63 pers/m*s worden gezet 

(zoals volgt uit de literatuuronderzoeken). Hiervoor moeten 'interne exits' geplaatst worden op plaatsen 

waar in werkelijkheid een interne doorgang zit. 
Voor het bepalen voor het aantal nodes ·(van 0,5m breed) in een doorgang (zonder exit), wordt de 

werkelijke doorgangsbreedte naar beneden afgerond tot een veelvoud van 0,5m. 
Er wordt gebruik gemaakt van de gedragsoptie 'avoid popuiatien density' als er bochten aanwezig zijn in 

de vluchtroutes. 
Er wordt gebruik gemaakt van de gedragsoptie 'avoid popuiatien density' als twee mensenstromen die 

haaks op elkaar staan bij elkaar in moeten voegen. 

Als de persoonsdichtheid zo hoog is dat personen op de doorgaande route niet meer uit kunnen wijken 
voor instromende mensen, worden nodes losgekoppeld om de personen parallel in te laten voegen i.p.v. 

met een hoek van 90°. 

Aanbevelingen voor eventuele aanpassingen in de programmering 

Simulex: 
De programmering aanpassen zodat er minder strikt vastgehouden wordt aan het kortste-route 

algoritme. 

De programmering aanpassen zodat er een traplooppatroon ontstaat op de trappen en de doorstroming 
van een vlakke vloer sneller gaat. 

Building Exodus: 
De programmering aanpassen door personen via een coördinatenstelsel te laten lopen in plaats van via 

een grid met nodes. 
De programmering van het trappatroon aanpassen zodat deze minder vertragend werkt. 

Verder is het mogelijk om een evacuatiemodel te ontwikkelen waarin de goede eigenschappen van Simulex en 

BuildingExodus worden gecombineerd en tevens enkele ontbrekende evacuatiefactoren worden toegevoegd 

('combinatiemodel'). 
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

4.2.2 Aanbevelingen voor nader onderzoek 

De aanbevelingen voor nader onderzoek hebben voornamelijk betrekking op inputwaardes die gebruikt worden in 
de evacuatiemodellen. Deze volgen uit verschillende onderzoeken. Voor enkele aspecten is het aan te bevelen 
om er meer onderzoek naar te doen, omdat de onderzoeken vrij uiteenlopende resultaten hebben. 

De doorstroomcapaciteit van de verschillende bottlenecks is van grote invloed op de ontruimingstijd. In dit 
onderzoek is literatuuronderzoek gedaan naar doorstroomcapaciteiten van verschillende bottlenecks. Deze 

resultaten zijn vervolgens vergeleken met de gebruikte waardes in de evacuatiemodellen. Echter bleken de 
waardes voor gangen (vlakke vloeren}, trappen en doorgangen nogal verschillend te zijn in de verschillende 
onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de loopsnelheid op vlakke vloeren en op trappen. Naar de loopsnelheid en 

doorstroomcapaciteit van een hellende vloer is nauwelijks onderzoek gedaan. Uit de enkele onderzoeken blijkt 
wel dat een hellende vloer andere eigenschappen kan hebben dan een vlakke vloer of trap. Het is dus aan te 
bevelen om nader onderzoek te doen naar hellende vloeren . 

Ook uit de pre-movement tijden voor het onderzochte type gebouw die volgen uit de literatuur zijn erg 
uiteenlopend en tevens voornamelijk gebaseerd op proefevacuaties. Dit betekent dat de mensen nooit zicht 
hadden op de brand tijdens de evacuaties. Daarom is er ook weinig bekend over de pre-movement tijd van 
mensen in een tribunevak waar brand is. Omdat de pre-movement tijd een erg groot gedeelte van de 
evacuatietijd in kan nemen, is het aan te raden om hier meer onderzoek naar te doen. Liefst door middel van 
beeldmateriaal van een situatie waarbij daadwerkelijk brand is. Echter is het meestal onmogelijk om van een 

echte brandsituatie zinvol materiaal te krijgen. 

Om de doorstroomcapaciteit van opgangen in Simulex te verbeteren is onderzoek naar toevoegen van een stuk 
trap op de opgang aan te bevelen. Er moet dan na worden gegaan of de doorstroming op de juiste manier 
beïnvloed wordt als de opgang (vlakke vloer} wordt verlengd met een stuk (verdiepings}trap. De vraag daarbij is 
dan wat de afmetingen van de trap moeten zijn t.o.v. de eigenschappen van de opgang om een meer realistische 
doorstroomcapaciteit te krijgen. 

Verder is het aan te bevelen om onderzoek te doen naar wachttijden waarbij vluchtdrang ontstaat. Vaak wordt 
zes minuten aangehouden als de tijd waarna men vluchtdrang krijgt, deze waarde volgt uit Crowd Dynamics [57] 
. Echter is deze waarde niet erg sterk onderbouwd in dat onderzoek. Het is gebaseerd op een leegloop (dus 
geen calamiteit} van een stadion waarbij mensen maximaal zes minuten moesten wachten, daarbij ontstond 

geen vluchtdrang/stress. Daaruit werd geconcludeerd dat er geen vluchtdrang/stress ontstaat binnen zes 
minuten bij een calamiteit. 

In dit onderzoek is er vanuit gegaan dat mensen vrij kunnen vluchten zonder gehinderd te worden door de 
omgevingscondities als gevolg van de brand. Uit de literatuur blijkt echter dat veel mensen door rook gaan 
vluchten, ook als dit niet nodig is (zie subparagraaf 2.3.3}. Een aanbeveling voor nader onderzoek is de 
koppeling tussen een rookverspreidingsmodel en de evacuatiemodellen mee te nemen. De prestaties van het te 
koppelen rookverspreidingsmodel zullen dan ook eerst beoordeeld moeten worden door middel van een 
soortgelijk onderzoek als dit onderzoek. 

Tot slot zijn de resultaten van dit onderzoek gebaseerd op gebouwen met grote, hoge ruimtes met zittribunes en 
een hoge persoonsdichtheid, echter is een deel van de resultaten ook geldig voor andere type gebouwen (met 
dezelfde bottleneck}. Soortgelijk onderzoek kan ook gedaan worden voor andere omvangrijke gebouwen met 
complexe mensenstromen, zoals ziekenhuizen of hoogbouw. Het is daarbij belangrijk dat de gebouwen andere 
bottlenecks hebben en/of andere populaties dan het onderzochte type gebouw uit dit onderzoek. 
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Bijlage 1 Vergelijking evacuatie-handrekenmodellen 

Bijlage 1 Vergelijking evacuatie-handrekenmodellen 

Eigenschap Brandbeveiligingsconcept BIJlage Brandveiligheid ontwerpen NEN 6089 (+NPR 6080) [78] Brandbeveiliging Bijlagen Brandveiligheld Regeling Bouwbesluit 2003 Gulde to safety at sport grounds 
G [76] en toetsen (deel E), Hst 5 [80] voetbalstadions [77] [68] (opvang en (Greenguide) [81] 

doorstroomcapaciteit) [791 
Gebouw 
Gebouw soort waarop Kantoorgebouwen en publiekelijke Kantoorgebouwen en Met name geschikt voor Voetbalstadions Hoogbouw met trappenhuizen Hoge gebouwen met trappenhuizen Sportstadions 
meest toegepast gebouwen met toeschouwers (bijv publiekelijke gebouwen met gebouwen met een hoge en relatief lage bezetting. 

bioscopen, evenementenhal, toeschouwers (bijv bioscopen, bezetting waar de 
stadion, etc) evenementenhal, stadion, etc) opvangcapaciteit van de 

trappenhuizen niet voldoende 
is (bijv. Kantoren, scholen, 
etc). Niet te gebruiken voor 
complexe gebouwen, met 
complexe horizontale 
evacuatie (zoals 

\ evenementenhal). 
Aantal verdiepingen Alleen gekeken naar gebouw van één verdieping of meerder Meerdere verdiepingen vanaf één verdieping of meerdere Meerdere verdiepingen Meerdere verdiepingen één verdieping of meerdere 
Qebouw max. 1 verdiepinQ hooÇJ verdiepingen begane grond (geen kelder) verdiepingen met tribunes. verdiepingen met tribunes. 
Aspecten die meegenomen worden bij de berekening 
Rekenmethode Methode voor bepaling van de Methode voor bepaling van de De opvang van personen Ontruimingstijd wordt bepaald Hierbij worden aspecten als A.d.h.v. Oppervlaktes en aantal Hierbij wordt het 

ontruimingstijden aan de hand van ontruimingstijden aan de hand vindt plaats in zowel de a.d.h.v. vertraging door afstanden en deurbreedtes personen bepalen of Maximum aantal personen per 
de vertraging door het grootste van de vertraging door het trappenhuizen als tijdelijk grootste obstakel, er wordt bepaald + Ontruimingstijd opvangcapaciteit voldoende is. En obstakel bepaald, a.d.h.v. de 
obstakel. Dit gebeurt a.d.h.v. grootste obstakel. Dit gebeurt buiten de trappenhuizen in gerekend met eigen regels en wordt bepaald a.d.h.v. a.d.h.v. Max. Ontruimingstijd, aantal doorstroomcapaciteit Verder 
loopsnelheden en a.d.h.v. loopsnelheden en zogenaamde opvangruimten. waarden die gelijk zijn aan het vertraging door grootste personen, breedtes en aantal worden afmetingen en krachten 
doorstroomcapaciteiten uit het doorstroomcapaciteiten uit het Ook wordt de vertraging Bouwbesluit 2003 (deze obstakel, hierbij wordt verdiepingen bepalen of bepaald op de tribunes en de rest 
rekenmodel zelf. rekenmodel zelf. bepaald door het grootste methode is ouder dan het uitgegaan dat de doorgang doorstroomcapaciteit voldoende is. van de route. En aspecten als 

obstakel Bouwbesluit 2003) van de trap op de onderste (De ontruimingstijd wordt niet wegaanduiding, verlichting, 
verdieping maatgevend is bepaald, er wordt uitgegaan van alarmering, etc. worden uitgediept. 

een maximale ontruimingstijd) 
Evacuatieaspecten - ontruimingstijd -loopafstand - opvangcapaciteit Ontruimingstijd: -trappenhuizen (aantal - opvangcapaciteit - max. Aantal personen per obstakel 

- loopafstanden -eigenschappen uitgangen - doorstroomcapaciteit -looptijd (horiz. En vert.) vluchtwegen) - doorstroomcapaciteit - doorstroomcapaciteit 
- opvang- en doorstroomcapaciteit -aantal trappenhuizen - Ontruimingstijd (in -passagetijd (a.d.h.v. -Draairichting vluchtdeuren - doorgangsbreedte 

-draairichting vluchtdeuren trappenhuis) doorstroomcapaciteit van -opvangcapaciteit - max. Ontruimingstijd 
(van horizontale vluchtwegen, -opvangcapaciteit trappen, horizontale -doorstroomcapaciteit - tribune afmetingen 
trappen en deuropeningen) -doorstroomcapaciteit vluchtwegen en -ontruimingstijd - tribune eigenschappen 

-ontruimingstijd deuropeningen) - obstakel afmetingen (trap, gang, 
etc) 

Begin en eindpunt Vanaf punt op vloer, via trappenhuis Vanaf punt op vloer, via Vanaf bovenin trappenhuis Vanaf punt op vloer (tribune), Vanaf bovenin trappenhuis Vanaf bovenin trappenhuis naar Vanaf punt op tribune, evt. Via 
ontruiming naar buiten trappenhuis naar buiten naar beneden in trappenhuis evt. Via trappenhuis, naar naar beneden in trappenhuis beneden in trappenhuis trappenhuis, naar buiten 

buiten 
Bepaling ontruimingstijd Op basis van doorstroomcapaciteit Op basis van Op basis van Op basis van Op basis van Op basis van doorstroomcapaciteit Bepaling max. Personen op basis 

en looptijden (grootste is doorstroomcapaciteit en doorstroomcapaciteit doorstroomcapaciteit doorstroomcapacit van max doorstroomcap en max 
maatgevend) looptijden (grootste is 

maatgevend) 
ontruimingstijd (8 min) 

Horizontale evacuatie 
Indeling verdiepingsvloer Uitgaan van kantoor/schoolruimtes of Uitgaan van N.v.t. (als t=O staan op alle Zit- of staantribunes N.v.t. (het grootste obstakel is N.v.t. (Er wordt alleen gekeken naar Zit- of staantribunes 
(vluchtroute tot vluchttrap) ruimte met (zit)tribune kantoor/schoolruimtes of ruimte verdiepingen de personen die onder aan het trappenhuis, de verticale verplaatsing over de 

met (zit)tribune op het trappenhuis zijn het gaat hierbij alleen om de trappen) 
aangewezen, al dan niet in de doorstroomcapaciteit van 
opvangruimte, vóór de trappenhuizen) 
toegangsdeur tot het 
trappenhuis.) 

Loopsnelheid bij 1,6m/s 1,31 m/s N.v.t. (er wordt alleen gekeken N.v.t. (hiermee wordt niet N.v.t. (het gaat hierbij alleen N.v.t. (Er wordt alleen gekeken naar N.v.t. (er wordt niet gekeken naar 
ongehinderd lopen over naar het afdalen op de trap. gerekend, omdat er vanuit om de doorstroomcapaciteit de verticale verplaatsing over de loopsnelheden, er wordt alleen 
vlakke vloer Indirect wordt het bepaald wordt gegaan dat het voor de van trappenhuizen, dus trappen) gekeken of iedereen binnen de 

a.d.h.v. 30 sec/bouwlaag: 0,3 laatste vluchter niet uit maakt verticale evacuatie over een maximale ontruimingstijd de 
m/s) of de eersten harder lopen) trap) obstakels kan passeren) 

Loopsnelheid van een 0,37 m/s 0,37 m/s N.v.t. (er wordt alleen gekeken 0,37 m/s N.v.t. (er wordt alleen gekeken N.v.t. (Er wordt alleen gekeken naar N.v.t. (er wordt niet gekeken naar 
mensenmassa over naar het afdalen op de trap) naar het afdalen op de trap) de verticale verplaatsing over de loopsnelheden, er wordt alleen 
vlakke vloer (dichtheid 5,0 trappen) gekeken of iedereen binnen de 
pers/m2

) maximale ontruimingstijd de 
obstakels kan passeren) 

Berekening horizontale Ja, uit ontruimingstijd berekening te Ja, aparte berekening Nee, er wordt vanuit gegaan Ja, er wordt vermeld hoe lang Nee, er wordt alleen gekeken Nee, er wordt alleen gekeken naar Nee, er wordt alleen gekeken naar 
afstanden halen dat op t=O de mensen al bij de een vluchter er over doet om naar de verticale evacuatie de verticale evacuatie de doorstroomtijd en niet naar 

trap aan zijn gekomen een bepaalde afstand af te looptijden en -afstanden 
leggen. 
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Bijlage 1 Vergelijking evacuatie-handrekenmodellen 

Eigenschap Brandbeveiligingsconcept Bijlage Brandveiligheid ontwerpen NEN 6089 (+NPR 6080) [78] Brandbeveiliging Bijlagen Brandveiligheid Regelgeving Bouwbesluit 2003 Gulde to safety at sport grounds 
G [76] en toetsen (deel E), Hst 5 [80] voetbalstadions [77] [68] (opvang en (Greenguide) [81] 

doorstroomcapaciteit) [79] 
Bochten (voor Altijd als hoek van 45 o Cirkelvormig N.v.t. (er wordt alleen gekeken N.v.t. (er is geen methode N.v.t. (er wordt alleen gekeken N.v.t. (Er wordt alleen gekeken naar N.v.t. (er wordt niet gekeken naar 
trappenhuis) naar de verticale evacuatie) gegeven voor het berekenen naar de verticale evacuatie) de verticale verplaatsing over de loopafstanden, dus ook niet naar 

van de werkelijk bochtafstand) trappen) bochten) 
Doorstroomcapaciteit deur 135 pers/m/min = 2,25 pers/m•s 1 ,5-2,25 pers/m•s 90 pers/m/min = 1,5 pers/m•s 135 pers/m/min = 2,25 90 pers/m/min = 1 ,5 pers/m•s 90 pers/mimin = 1,5 pers/m•s 1 09 pers/m/min = 1 ,8 per/m/s 

pers/m•s 
Doorstroomcapaciteit 1 ,87 pers/m•s 1 ,87 pers/m•s N.v.t. (er wordt alleen gekeken 1 ,87 pers/m•s N.v.t. (er wordt er van 90 pers/m/min = 1 ,5 persfm•s 109 pers/m/min = 1 ,8 per/m/s 
gang bij max. Dichtheid naar de verticale evacuatie) uitgegaan dat het grootste 

obstakel de doorgang 
onderaan het trappenhuis is) 

Verticale evacuatie 
Berekening verticale Ja, aantreden x aantal treden Ja, berekening a.d.h.v. Nee, er wordt uitgegaan van Nee, maar er wordt wel Nee, er wordt uitgegaan van Nee, de ontruimingstijd wordt niet Nee, de ontruimingstijd wordt niet 
afstanden aantrede, optrede en een max. verticale afstand vermeld hoe lang een vluchter een max. verticale afstand bepaald, dus afstanden en bepaald, dus afstanden en 

hellingshoek van 1 verdieping per Y2 minuut er over doet om een bepaalde van 1 verdieping per 1 minuut loopsnelheden worden niet loopsnelheden worden niet 
afstand af te leggen. meegenomen. Alleen het oppervlak meegenomen. 

is van belang voor de 
opvangcapaciteit 

Bochten (bordes) Altijd als hoek van 45 o Cirkelvormig N.v.t. (er wordt uitgegaan van N.v.t., er is geen methode N.v.t. (er wordt uitgegaan van N.v.t. (de ontruimingstijd wordt niet N.v.t. (de ontruimingstijd wordt niet 
een max. verticale afstand gegeven voor het berekenen een max. verticale afstand bepaald, dus afstanden en bepaald, dus afstanden en 
van 1 verdieping per Y2 van de werkelijk vluchtafstand van 1 verdieping per 1 minuut) loopsnelheden worden niet loopsnelheden worden niet 
minuut) meegenomen) meegenomen) 

Trapbreedte Effectieve trapbreedte (breedte Breedte van de traptreden Effectieve trapbreedte Effectieve trapbreedte Breedte van de traptreden Effectieve trapbreedte (breedte Effectieve trapbreedte (breedte 
tussen de leuninaen) (leuninaen niet van invloed) (breedte tussen de leuninaen) (breedte tussen de leuninaen) (leuninaen niet van invloed) tussen de leuninaen) tussen de leuninaen) 

Loopsnelheid bij 0,8 m/s 0,8 m/s N.v.t. (er wordt uitgegaan van n.v.t. (hiermee wordt niet N.v.t. (er wordt uitgegaan van N.v.t. (de ontruimingstijd wordt niet N.v.t. (de ontruimingstijd wordt niet 
ongehinderd lopen over een max. verticale afstand gerekend, omdat er vanuit een max. verticale afstand bepaald, dus afstanden en bepaald, dus afstanden en 
trap van 1 verdieping per Y2 wordt gegaan dat het voor de van 1 verdieping per 1 minuut) loopsnelheden worden niet loopsnelheden worden niet 

minuut) laatste vluchter niet uit maakt meegenomen) meegenomen) 
of de eersten harder lopen) 

Loopsnelheid van een 0,32 m/s 0,32 m/s N.v.t. (er wordt uitgegaan van 0,37 m/s N.v.t. (er wordt uitgegaan van N.v.t. (de ontruimingstijd wordt niet N.v.t. (de ontruimingstijd wordt niet 
mensenmassa over een max. verticale afstand een max. verticale afstand bepaald, dus afstanden en bepaald, dus afstanden en 
vlakke vloer (dichtheid 5,0 van 1 verdieping per Y2 van 1 verdieping per 1 minuut) loopsnelheden worden niet loopsnelheden worden niet 
pers!m1 minuut) meegenomen) meegenomen) 

Doorstroomcapaciteit trap 1 ,28 pers/m•s 1 ,28 pers/m•s 0,75 pers/m•s 1 ,28 pers/m•s N.v.t. (er wordt er van 0,75 pers/m•s =45 pers/mimin 73 pers/mimin = 1,2 pers/m•s 
bij max. dichtheid uitgegaan dat het grootste (Voor trap A: 25 per/mlmin) 

. 
(trapsoort B) obstakel de doorgang 

onderaan het trappenhuis is) 
Onderscheid in 1 soort trap - Trapsoort A en B - Trapsoort A en B 1 soort trap (vaste Trapsoort A en B Trapsoort A en B Trap, roltrap, tribunetrap en 
verschillende trapsoorten - Trap in woning of in loopsnelheid en hellingbaan 

utiliteitsbouw doorstroomcapaciteit) 
Instroom van andere Nee, er wordt alleen gekeken naar Ja, per instroomverdieping Ja, rekenmodel berekent het Nee, er wordt alleen gekeken Nee, het grootste obstakel is Ja, alleen voor de bepaling van de Ja, alleen voor de bepaling van de 
verdiepingen meenemen laag bouw (1 verdieping hoog) onder je, 1 minuut minder aantal personen in het naar laag bouw (1 verdieping onder aan het trappenhuis. Er doorstroomcapaciteit van de doorstroomcapaciteit van de 

vluchttijd (max 1 minuut nodig trappenhuis als functie van tijd hoog) wordt verder niet naar andere obstakels op de verschillende obstakels op de verschillende 
om 1 verdieping te verplaatsen) (per verdieping en op bordes 

versus op trap) 
verdiepingen gekeken verdiepingen verdiepingen 

Verdeling over uitgangen 
Aangenomen verdeling Gelijke verdeling -Gelijke verdeling - Variabel (bij verschillende N.v.t. (niks over verdeling Gelijke verdeling Gelijke verdeling Gelijke verdeling 
over uitgangen -Dichtstbijzijnde scenario's) terug te vinden in 

uitaan!lfvluchttrap rekenmethode) 
Meerdere scenario's Nee (kan wel door verandering aan Nee (kan wel door verandering Ja N.v.t. (niks over verdeling Nee (kan wel door Nee (kan wel door verandering aan Nee (kan wel door verandering aan 
tegelijk berekenen te brengen in verdeling van aantal aan te brengen in verdeling van terug te vinden in verandering aan te brengen in te brengen in verdeling van aantal te brengen in verdeling van aantal 

personen per uitgang) aantal personen per uitgang) rekenmethode) verdeling van aantal personen personen per uitgang) personen per uitgang) 
per uitgang) 
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Bijlage 2 Toelichting op het handrekenmodel 

Bijlage 2.1 Werkingsprincipe handrekenmodel 
Voor het handrekenmodel moeten alle obstakels tussen start punt en eind punt in kaart worden gebracht (zie 
onderstaand figuur). In veel gebouwen zijn er meerdere start en eind punten, het is dan noodzakelijk om alle 

mogelijke routes in kaart te brengen en een voorspelling te doen welke route de mensen nemen. Met behulp van 

de route voorspelling kan vervolgens per obstakel bepaald worden hoeveel personen er langs komen en wat het 
start en eind punt van deze mensen is. De mogelijke obstakels zijn trappen, deuren, gangen en doorgangen 

(vernauwingen). Hiervan moet de breedte en doorstroomcapaciteit bepaald worden. Verder moet het terreintype 

van elk route deel bepaald worden (vlakke vloer of trap), omdat dit bepalend is voor de onbelemmerde en 

belemmerde loopsnelheid. 

Vervolgens moeten per obstakel de volgende tijden bepaald worden (zie ook onderstaand figuur): 
De tijd (Tb) die de eerste persoon nodig heeft om het obstakel te bereiken, dit is afhankelijk van de 

afstand en de onbelemmerde loopsnelheid. 

De tijd (Tp) die nodig is om alle personen het obstakel te laten passeren, dit is afhankelijk van het aantal 

personen en doorstroomcapaciteit 
De tijd (Te) die de laatste persoon nodig heeft om na het passeren van het obstakel een veilige plaats 

te bereiken, dit is afhankelijk van de afstand en de belemmerde loopsnelheid 

De verplaatsingstijd (Tv) per obstakel volgt dan uit: 

Tv= Tb + Tp +Te 

Het obstakel met de langste verplaatsingstijd (Tv) is maatgevend voor de totale verplaatsingstijd in het gebouw. 

Om de evacuatietijd van het totale gebouw te krijgen moet bij deze maatgevende verplaatsingstijd een pre
movement tijd opgeteld worden (zie paragraaf 2.2). 

c 

........,... 

Ivotm~te~ A Tb A IRA TeA 

\. Á-y-À .) 

V V 
Tv~ a Tb a !Ra Tea 

Tbc 

Schematische weergave van het werkingsprincipe van het handrekenmodel, bij een situatie met één start 
en eind punt en drie obstakels. 
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Bijlage 2 Toelichting op het handrekenmodel 

Bijlage 2.2 Gebruiksvriendelijkheid handrekenmodel 
De gebruiksvriendelijkheid van het handrekenmodel is afhankelijk van de helderheid en het gebruiksgemak van 
de invoer en de uitvoer van het model. 

Invoer 
Het rekenprincipe van het handrekenmodel zoals hierboven beschreven, is vrij eenvoudig toe te passen op ieder 
gebouw en is niet moeilijk te begrijpen. leder type bottleneck kan worden berekend op dezelfde eenvoudige 
manier. Echter moet wel eerst de routeverdeling door de gebruiker worden voorspeld, de gebruiker moet dus wel 
verstand hebben van routevoorspellingen tijdens evacuaties. Vervolgens moet elke bottleneck met de hand 
worden uitgerekend, dit is eentonig en tijdrovend werk. Het Microsoft Excel bestand van DGMR zorgt ervoor dat 
het handrekenmodel doorgerekend wordt door middel van een computerprogramma. In dit Excel bestand moeten 
alleen de basisgegevens (doorstroomcapaciteiten, doorgangsbreedtes, loopsnelheden, afstanden, etc.) 
ingevoerd worden, waarna de eentonige berekeningen gedaan worden door het computermodel. Het Excel
model heeft een overzichtelijk invoer voor een bottleneck. De gebruiker moet zelf het aantal bottlenecks 
toevoegen naar gelang er bottlenecks zijn (per verdieping), enig verstand van Microsoft Excel is daarbij wel van 
belang. 

Uitvoer 
Zoals gebruikelijk bij een handrekenmethode zijn de enige uitkomsten van de berekeningen (zowel met de hand 
als met het Excel bestand) de verplaatsingstijden voor iedere bottleneck. De oorzaken van opstoppingen en 
vertragingen tijdens de evacuatie zijn niet te bepalen met behulp van het handrekenmodel, omdat de uitvoer van 
het handrekenmodel geen visualisatie van de verplaatsing van de personen in het gebouw bevat. Een 
visualisatie wordt gedaan door simulatiemodellen en niet door rekenmodellen. Voor de analyse van de resultaten 
van de berekening is het handiger als de uitvoer uit een visualisatie van de evacuatie bestaat, omdat daar veel 
meer informatie uit gehaald kan worden. 

Bijlage 2.3 Validatie handrekenmodel 
Het handrekenmodel is valide bevonden, omdat het rekenprincipe gebruik maakt van formules uit de 
stromingsleer en de invoerwaardes bepaald zijn aan de hand van onderzoeken van Fruin (11) en Peschl (39) . De 
verplaatsingstijd wordt bepaald aan de hand van de formule: t = s/v, en de de passeertijd van een obstakel aan 
de hand van de formule: t = pers/(doorstroomcap • breedte). Voor het toepassen van deze formules zijn de 
loopsnelheden en doorstroomcapaciteiten in verschillende situaties (gang, trap, deur, etc.) bepaald d.m.v. de 
onderzoeken van Fruin en Peschl. 
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Bijlage 3 Toelichting op Evacnet4 

Bijlage 3.1 Werkingsprincipe Evacnet4 
Voor Evacnet4 moet het gebouw onderverdeeld worden in nodes en arcs. ledere node staat meestal voor één 

ruimte uit het gebouw, maar er kan ook voor gekozen worden om van meerdere aangrenzende ruimtes één node 

te maken of één ruimte op te splitsen in meerdere nodes. Verder wordt er gebruik gemaakt van bestemming

nodes, dit zijn de eindpunten voor de evacuatie. De arcs geven de doorgangen aan tussen twee nodes. Om alle 

nodes en arcs inzichtelijk te maken, wordt een Evacnet4 netwerk opgesteld. Hiervoor moet eerst het hele 

gebouw opgedeeld worden in nodes, in Bijlage 10 is dit gedaan voor de collegezaalW-hoog en het Parkstad 

Limburg theater in Heerlen. De Rabozaal in Bijlage 10.2 is opgedeeld in zes stukken met een verschillende 

uitgang (WP1.1 - WP6.1) en ook de foyer is opgesplitst (L01.1 en L02.1 ). De doorgetrokken lijnen zijn dus 

wanden en de onderbroken lijnen zijn virtuele scheidingen. Daarna is het Evacnet4 netwerk opgesteld van deze 

verdiepingsvloer. De toelichting op de symbolen voor de ruimtetypes in het Evacnet4 netwerk is ook in Bijlage 10 

gegeven. 

Voor het Evacnet4 netwerk moet iedere node (ruimte) een specifieke naam krijgen, met daarin het type ruimte 

(bijv. WP), ruimte nummer (bijv. 2) en verdiepingsvloer (bijv. 1 ): de naam wordt dan WP2.1. Naast het bepalen 
van de naam moeten de invoerparameters voor Evacnet4 berekend worden bij het opstellen van het netwerk, dit 

gebeurt aan de hand van gegevens uit onderzoeken van Fruin (11) . In het netwerk worden deze parameters 

gekoppeld aan de nodes en arcs. In onderstaande tabel zijn de invoerparameters weergegeven met de 

bijbehorende plaatsing in het netwerk. In Evacnet4 is het naast looproutes met trappen ook mogelijk om 

personen via een lift te laten evacueren. Van deze functie wordt in dit onderzoek geen gebruik gemaakt, omdat 

liften tijdens brand niet gebruikt mogen worden (in Nederland). 

nvoerparame ers voor E vacnet me IJl e oren 4 t b"b h d e p1aatsmg m e . h tE va ene t4 netwer k 
Parameter Positie in netwerk 
Aantal personen per ruimte in de beginsituatie C> 
Opvangcapaciteit van de ruimte LJ WP2.1,90 
Doorstroomcapaciteit van de doorgang (in personen per tijdstap) --+10,1 
Aantal tijdstappen om binnen een node naar een bottleneck te verplaatsen --+10,1 

Na invoering van het netwerk in het programma, bepaald het programma het aantal personen in iedere ruimte 

(node) en de optimale route voor iedere persoon per tijdstap. Deze tijdstap moet door de gebruiker van te voren 

worden vastgesteld. Aan de hand van verplaatsingstijden en wachttijden die voortkomen uit de parameters uit 

bovenstaande tabel, wordt door het programma de optimale route voor iedere persoon bepaald. Dit hoeft dus niet 

altijd de kortste route te zijn. Het is ook mogelijk om de route te beïnvloeden door bepaalde ruimtes een hogere 

prioriteit te geven; door een minimum en maximum aantal personen aan een bestemming-node toe te wijzen; of 

door arcs tussen enkele nodes te verwijderen. 

Bijlage 3.2 Gebruiksvriendelijheid Evacnet4 
Aan de hand van de helderheid en het gebruiksgemak van de invoer en de uitvoer van het model, wordt 

bepaald hoe gebruiksvriendelijk Evacnet4 is. 

Invoer 

Evacnet4 is een relatief oud (1995) model, vandaar dat het in DOS prompt draait. Hierdoor is de invoer een soort 

programmeertaal, dat vaak wordt gezien als gebruiksonvriendelijk. In de handleiding is deze programmeertaal 

echter wel duidelijk en overzichtelijk beschreven. De invoer van Evacnet4 is verder erg Jastig zonder voorafgaand 

het Evacnet4 netwerk te maken, het netwerk is dus noodzakelijk. Na invoering van alle gegevens is het niet 

mogelijk om de totale invoer van het gebouw overzichtelijk weer te geven in bijvoorbeeld een schema. Wel kan 

worden getoond welke nodes er zijn en met welke nodes ze zijn verbonden, echter is dit een opsomming van 
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telkens twee nocles die gekoppeld zijn (met doorstroomcapaciteit en verplaatsingstijd). Verkeerde koppeling van 
nodes zijn dus niet snel terug te vinden. 

Verder zijn er enkele beperkingen aan de invoerparameters van Evacnet4, waardoor de gebruiksvriendelijkheid 

van de invoer afneemt of de resultaten worden beïnvloed. 

Uitvoer 

Het model maakt geen gebruik van gangbare eenheden (zoals in het handrekenmodel}, er moet dus 
eerst een omrekenslag plaatsvinden voordat de gegevens ingevoerd kunnen worden in het model. 

Er kunnen alleen hele getallen worden ingevoerd voor de doorstroomcapaciteiten en verplaatsingstijden 

tussen nodes. Hierdoor ontstaan afrondingsfouten, die groter worden naarmate de tijdstappen kleiner 

worden genomen. Als de doorstroomcapaciteit bijvoorbeeld 1,45 persis (of 7,25 pers/Ss}, dan betekent 
dit in het meest conservatieve geval dat bij tijdstappen van 1 seconden de doorstroomcapaciteit 1 

pers/tijdstap wordt en bij tijdstappen van 5 seconden 7 pers/tijdstap. Hierdoor ontstaat een verschil van 

2 personen per 5 seconden. Het beste kan men afronden naar het dichtstbijzijnde hele getal. 

Het minimum aantal tijdstappen tussen twee ruimtes is altijd één tijdstap. Terwijl stoelen naast de 

uitgang van een (tribune)zaal best vaak voorkomt, de eerste persoon staat dan meteen buiten de 
ruimte. Hierdoor ontstaat een verschil van slechts enkele seconden. 

De uitvoer van Evacnet4 is een tekstbestand met daarin gegevens over de toewijzing van een bestemming; 

mensenstromen per doorgang; eventuele bottlenecks; en evacuatietijden van ruimten, verdiepingen of het totale 

gebouw. Dit programma maakt geen visualisatie van de verplaatsing van de personen tijdens de evacuatie. 
Beelden van voortbewegende personen geven een duidelijker en overzichtelijker beeld van de totale evacuatie 

dan alleen tekstbestanden. Uit de tekstbestanden zijn de oorzaken van opstoppingen moeilijk te ontdekken, het 

is daardoor voor de gebruiker moeilijker om te analyseren of de resultaten van een simulatie met Evacnet4 

realistisch zijn. 

Bijlage 3.3 Validatie Evacnet4 
Er is in Evacnet4 uitgegaan van het rekenprincipe zoals in het handrekenmodel met daaraan toegevoegd de 
opvangcapaciteiten van de ruimtes. Dit rekenprincipe is gebaseerd op formules uit de stromingsleer, waarbij de 

invoer bepaald is aan de hand van literatuurstudies over gedane evacuatie experimenten. Hierbij is onderzoek 

gedaan naar loopsnelheden, doorstroomcapaciteiten en opvangcapaciteiten. Evacnet4 is een latere versie van 

Evacnet+, dit programma is gevalideerd aan de hand van onderzoek van o.a. Johnson [25] . In dit onderzoek zijn 
de resultaten geanalyseerd van een onverwachte proefevacuatie met 1 014 personen in the National Gallery of 

Victoria (Australië) en de nabootsing daarvan in Evacnet+. Aan de hand van deze analyse concludeerden zij dat 
het model als valide beschouwd kon worden. Echter blijkt uit onderzoek van Kuligowski [33] dat Gwynne zijn 

twijfels heeft over deze validatie. Deze twijfels ontstonden omdat volgens hem routekeuze gegevens uit de 
proefevacuatie mee zijn genomen in de simulatie en de resultaten van de simulaties bij enkele uitgangen een te 

hoge overschatting hadden. Daarnaast is deze validatie gedaan aan de hand van maar één type gebouw (een 
museum}, hierdoor blijft voor dit onderzoek de vraag of het model ook valide is voor gebouwen met grote, hoge 
ruimtes met zittribunes en een hoge persoonsdichtheid. 
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Bijlage 4 Toelichting op Simulex 

Bijlage 4.1 Agentsysteem Simulex 
In Simulex wordt als plattegrond gebruik gemaakt van een continue ruimte met coördinatenstelsel, hierdoor zitten 

personen niet gebonden aan nodes in een grid. Na het inlezen van dxf plattegronden (AutoCAD) en het 

toekennen van exits, links en trappen wordt de distance map gemaakt. Deze is gebaseerd op de dxf lijnen, links, 

trappen en exits. Vervolgens wordt de populatie geplaatst in het coördinatenstelsel. De populatie bestaat uit 

agents (personen) met verschillende eigenschappen. Deze agents zijn voorzien van een soort 'steering behavior' 

[29] . Dit is een verzamelnaam voor onder meer het vermijden van botsingen met obstakels of andere personen, 
het volgen van een pad of juist het weglopen van een locatie. In Simulex krijgen de agents een doel 

(dichtstbijzijnde exit) mee, waarna de agents de kortste route bepalen aan de hand van de distance map. Agents 

beïnvloeden elkaar waardoor botsingen worden vermeden tijdens de weg naar hun doel. De agents passen hun 
loopsnelheid en -richting aan op de andere agents, maar proberen zo min mogelijk af te wijken van de kortste 

route. 

Vanaf de start van de simulatie vindt er verplaatsing van personen plaats, zodra de pre-movement tijd is 
verstreken. Deze verplaatsing gaat volgens een analytisch loop, die in Bijlage 8.3 geheel is uitgewerkt in een 

procesdiagram. Samengevat ziet de analytische loop van Simulex er als volgt uit: 

Na elke tijdstap (0,1 seconden) wordt het keuze- en verplaatsingproces uitgevoerd voor alle personen, 

door iedere agent afzonderlijk. Dit proces bestaat uit: 

• De positie (coördinaten) in de ruimte en kenmerken van de persoon verzamelen; 

• Obstakel ontwijkend gedrag wordt bepaald; 

• De loopsnelheid, oriëntatiehoek en afstand tot de exit worden bepaald; 

• De nieuwe positie (coördinaten) van de persoon wordt berekend. 

Herbeoordeling van de gegevens per persoon en data starage door de agent. 

Personen met een afstand tot de exit van nul worden verwijderd, er wordt per· exit opgeslagen hoeveel 

personen er per 5 seconden de exit passeren. 

Updaten tijd en aantal personen 

Herhaal dit hele proces tot het aantal personen in de ruimte nul is (de tijd van de laatste persoon is de 

evacuatietijd). 

Het keuze- en verplaatsingsproces vindt plaats aan de hand van de distance map, de kenmerken van de persoon 

en de interactie met de andere personen. Deze aspecten zijn dus van groot belang voor de simulatie, hierdoor is 

een verdere uitdieping van deze aspecten op zijn plaats. 

Dlstance mapping 

Simulex is gebaseerd op de kortste route algoritme, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de distance mapping 
(afstandskaart). Voor het maken van de distance map wordt de ruimte ingedeeld in cellen van 0,2mX0,2m. Van 

deze cellen wordt bepaald of ze bij de distance map horen of dat de cellen deel zijn van de constructie of 

daarbuiten. De cellen die onderdeel zijn van de distance map krijgen een bepaalde waarde (kleur), dit is de 

afstand tot de dichtstbijzijnde deur (hierdoor ontstaan gekleurde afstandcirkels). De cellen die niet tot de distance 
map behoren zijn zwart en hebben geen afstandswaarde. Deze distance map cellen worden niet gebruikt als 

posities voor personen, zoals de nodes in Building Exodus (zie Bijlage 5.1 ). 

Bij meerdere deuren krijgen de distance map cellen meerdere waardes, dan geldt dat de laagste waarde (kortste 

afstand tot een exit) gebruikt wordt. Bij het bepalen van de afstand tot de uitgang, worden geen dxf lijnen 
doorkruist. De afstand wordt dus bepaald aan de hand van de kortste afstand via de distance map cellen. Het is 

ook mogelijk dat er meerdere verdiepingen en dus plattegronden zijn, deze worden verbonden met trappen die te 
bereiken zijn via links. Op verdiepingen en trappen zonder uitgang naar buiten zijn de links te vergelijken met 

doorgangen in een verdiepingsvloer. Voor de distance map wordt daar dus gewoon doorgerekend. Het totale 

gebouw heeft dan dus één totale distance map. In Simulex is het mogelijk om meerdere distance mappen te 
maken, hierbij worden exits of links uitgeschakeld. De uitgeschakelde exits en links (en bijbehorende trappen) 

worden niet meer meegenomen bij de afstandsberekening voor het maken van de distance map. Per persoon 
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kan vervolgens bepaald worden met welke distance map gerekend moet worden, zodat personen aangewezen 
kunnen worden op één of meerdere deuren. 

Interactie tussen personen 

Personen zitten niet gebonden aan de distance map celstructuur maar aan een x,y-coördinatenstelsel, dit 
betekent dat de personen vrij kunnen bewegen. Hiervoor zijn ook de coördinaten van obstakels (dxf lijnen) 
bepaald, zodat de personen om de obstakels heen bewegen en geen lijnen doorkruisen. 

Bij het lopen maken de agents van de personen in Simulex wel gebruik van de distance map om zich naar de 
dichtstbijzijnde of toegewezen uitgang te verplaatsen. Dit gebeurt nadat de personen (willekeurig) ergens in de 
open ruimte in het coördinatenstelsel zijn geplaatst. De personen draaien hun gezicht in de richting van de 
kortste route naar de dichtstbijzijnde of toegewezen uitgang (volgens de distance map). Vanaf daar verplaatst de 

persoon zich per tijdstap met een lineaire stap, de afstand van de stap wordt bepaald aan de snelheid die de 
persoon op dat moment heeft. Bij iedere stap wordt een hoek bepaald voor de kortste route waarin de volgende 
stap gezet wordt. Dit wordt gedaan door te kijken naar het punt waar hij staat op de distance map en vervolgens 
via een lijn verder te gaan die loodrecht staat op de afstandslijnen (cirkels) in de distance map. Als een persoon 
aangekomen is bij een link verdwijnt hij/zij van de plattegrond of trap en verschijnt op de plattegrond of trap waar 

de gekoppelde link geplaatst is. Zodra de persoon aankomt bij een uitgang dan verdwijnt de persoon helemaal 
en wordt de tijd opgeslagen. 

In werkelijkheid heeft een lichaam de vorm van een ellips, de persoon wordt gemodelleerd als drie cirkels (één 
lichaam en twee schouders). Dit wordt gedaan omdat hierdoor de afstand tussen twee personen eenvoudiger te 
berekenen is. Dit is nodig om lichaamscontact tussen de personen te voorkomen. Tussen twee personen worden 
in totaal negen contactafstanden berekend, omdat ieder persoon uit drie cirkels bestaat (3x3). De agent berekent 
de contactafstand tussen twee personen door het afstandsverschil tussen de middelpunten van de 
lichaamscirkels van twee personen te verminderen met de som van de stralen van beide cirkels (zie 
onderstaande figuur links) Er vindt contact plaats zodra één van de contactafstanden nul is. De belemmerende 

persoon bevindt zich altijd voor de gehinderde persoon, dus alleen de agent van de achterste persoon berekent 
de contactafstanden. Met behulp van de kortste contactafstand en de snelheid-afstand relatie van Ricketts (zie 
onderstaande figu_ur rechts) wordt de loopsnelheid bepaald van de beoordeelde persoon. De loopsnelheid van de 
personen is dus afhankelijk van de gemiddelde dichtheid van een groep mensen in een gebouw. Door het 
aanpassen van de loopsnelheid aan voorgangers worden opstoppingen bij bottlenecks in beeld gebracht. 

1.80 

1.60 

~1.40 
.5..1 .20 

~1.00 
0 

Q) 0 .80 
> 
e>0.60 
c 
~ 0.40 
3 

0.20" 

GRAPH OF VELOCITY AGAINST INTER- PERSON DISTANCE 

Zero velocity when people are .", "" 
~ocked os Ughtly oe f><?Ssible _, 
linter- person dis tance is ", " 
equol to body d epth} ",. 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

// -----
/ _ ............ .. 

/: ,
/. ,-' 

/ 

--- ---

~~.!~~o,s·~gh•·~"':r~~'A~" 
inter-personal dist once. 
Vela c ity is unoffected 
above this poin t . 

-----------------------

_ _ Mala - 20yrs oge 
__ Medion Valuee 
----- Femola - 55yrs age 

--0.00 -1-....,t!~--,-,.-.,.-.,--,.--r--.-r--r-.,.--.--,---,..--.--.--,--, 
0 .2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

lnter-person Distonce (m) 
1.8 2.0 

Links: contact tussen twee personen in Simulex, visuele en mathematisch weergave [59] , rechts: de 
relatie tussen loopsnelheid en contactafstand [59] 

De personen hebben obstakel ontwijkend gedrag. Obstakels kunnen personen zijn of dxf lijnen (de constructie 
van het gebouw of losse obstakels). Hierbij wijkt de persoon (zo min mogelijk) af van de kortste route of past zijn 
loopsnelheid aan. De vorm van obstakel ontwijkend gedrag wordt bepaald aan de hand van de mate van 
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belemmering. De belemmering is afhankelijk van de persoonsdichtheid in een bepaald gebied, hierbij is de 

afstand tussen personen en het aantal personen van belang. Het obstakel ontwijkend gedrag wordt bepaald aan 

de hand van de volgende drie stappen: 

1) Geen belemmering: looprichting op basis van distance map en loopsnelheid op basis van 

persoonsken merken. 
2) Belemmering door persoon/obstakel: looprichting aanpassen zonder de loopsnelheid te veranderen. Er 

zijn twee potentiële hoeken (91 en 92) waarmee de looprichting kan worden aangepast, deze zijn 

weergegeven in onderstaande figuur. Bij het ontwijken wordt er een afstand behouden van 50mm t.o.v. 

het obstakel (i.v.m. uitzwaaien van lichaamsdelen). De gewenste hoek bij ontwijkend gedrag is de hoek 
die het minst afwijkt van de originele, optimale richting en die ervoor zorgt dat de loopsnelheid 

aanzienlijk wordt verbeterd. In onderstaande figuur is dus 91 de gewenst hoek. Verder is de maximale 

hoek waarmee een persoon per seconden kan draaien 100°. 

3) Aanhoudende belemmering na ontwijken van een persoon/obstakel: aanpassen van de loopsnelheid 

(afname) en de looprichting weer op basis van de distance map. 

De mogelijke hoeken voor ontwijkend gedrag van een persoon [59] 

Traplopen 
De loopsnelheid van personen wordt niet alleen vertraagd door andere personen, maar ook door het nemen van 

een trap. De snelheid van traplopen wordt bepaald aan de hand van de loopsnelheid op het horizontale vlak van 

die persoon; voor trap op geldt 0,5 keer de loopsnelheid op horizontaal vlak en voor trap af 0,6 keer de 

horizontale loopsnelheid. De loopsnelheid op het horizontale vlak is afhankelijk van het type persoon (man, 

vrouw, kind of oudere) en van de drukte. 

Bijlage 4.2 Gebruiksvriendelijkheid Simulex 
De gebruiksvriendelijkheid van Simulex wordt bepaald aan de hand van de helderheid en het gebruiksgemak van 

de invoer en de uitvoer van het simulatiemodel. 

Invoer 

Simulex is een gebruiksvriendelijk evacuatie-simulatiepakket, omdat de invoer van het programma vrij eenvoudig 

is. Het aantal invoerparameters is beperkt, waardoor het gebruik van het programma snel te leren is. In het 

procesdiagram van Simulex (Bijlage 8.3) is dit terug te zien aan het verschil in grootte van het gedeelte waarin de 

opzet van de simulatie is beschreven en het gedeelte met het simulatieproces. De opzet van de simulatie bestaat 
uit relatief weinig aspecten waarvan gebruik wordt gemaakt in het simulatieproces. De gebouwgegevens worden 

ingevoerd door het importeren van AutoCAO tekeningen waaraan links, trappen en deuren worden toegevoegd. 

Echter is er veel gesJeutel nodig aan de plattegronden om het dynamische gedrag in bochten e.d. te verbeteren. 

Dit zorgt ervoor dat het gemak van de invoer van het model teniet wordt gedaan, doordat de benodigde 
inspanningen voor het realiseren van een goed model hierdoor toenemen. 

Aan de invoer van deze gebouwkenmerken in Simulex zitten enkele minpunten: 

Een AutoCAO-bestand kan alleen als dxf-bestand (release 12) worden geïmporteerd in Simulex. 

Simulex herkent alleen polylines uit dxf-bestanden en geen ronde lijnen (curves) 

Het midden van de tekening wordt in het midden van het werkveld in Simulex geplaatst. Dus bij 
uitbreiding van de plattegrond waarbij het midden van de tekening verschuift, verplaatst de tekening in 

het werkveld van Simulex. De exits, links en personen blijven wel op dezelfde plaats in het werkveld, 
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hierdoor sluiten ze niet meer aan op de tekening. Om dit te voorkomen moet een kader rondom het 

gebouw geplaatst worden, zodat het midden van het kader aan wordt gehouden in Simulex. 

Er ontstaan errors als er een dxf lijn door een link of exit loopt. 

Een exit moet altijd een meter buiten de deuropening geplaatst worden, anders klopt de 
doorstroomcapaciteit niet en kunnen er errors ontstaan. 

Er moeten altijd dxf lijnen naar een exit of link leiden, omdat personen links en exits van beide kanten in 

kunnen gaan. Anders lopen sommige personen eerst om een deur/link heen voordat ze er in gaan. 

Maten van de trap kunnen niet meer worden aangepast als de trap eenmaal is ingevoerd 

Bij het verwijderen van een trap wordt de nummering van de trappen één plaats opgeschoven, hierdoor 

kloppen de verwijzingen naar sommige trappen niet meer. 
Trappen worden altijd als een rechte trap gemodelleerd zonder bordessen, de loopafstand op de 

bordessen moet verrekend worden in de traplengte. 

De helling van de trappen wordt niet meegenomen in de simulatie, voor de traplengte moet de lengte 

van de looplijn over de trap worden ingevoerd. 

Helling zijn niet toe te voegen in Simulex. 

In Simulex kan ook aan worden gegeven uit welk(e) type(n) personen de populatie bestaat. Aan iedere persoon 

kan een pre-movement tijd en de gebruikte distance map gekoppeld worden. Er zijn ook enkele minpunten aan 

de invoer van de persoonskenmerken; 

Uitvoer 

Toewijzing van persoonskenmerken kan alleen door alle eigenschappen van de persoon of groep 

tegelijk te wijzingen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om eigenschap A aan te passen bij een groep 
mensen, die niet allemaal dezelfde eigenschap B hebben. Eigenschap B wordt dan bij die groep ook 

allemaal gelijk. 

Eigenschappen als snelheid en lichaamsomvang zitten gekoppeld aan het type persoon, deze zijn 
vastgelegd in een ini-bestand. Dit bestand bevat 'standaard' gegevens voor persoonstypes en 

populaties. Een specifieke waarde voor deze eigenschappen kan niet in Simulex aan worden gepast, 
hiervoor moet een nieuwe persoonstype aangemaakt worden in het ini-bestand. 

Het is mogelijk om hele groepen personen in één keer in te voeren in ruimtes, echter is dit niet mogelijk 

op tribunes. Dit komt doordat de stoelenrijen dicht op elkaar zitten, waardoor personen er maar net 

tussen passen. Het plaatsen van personen op een tribune is dus tijdrovend en eentonig werk, omdat 

deze personen één voor één in geklikt moeten worden. 
Bij het plaatsen van personen op tribunes is het van belang dat de populatie uit alleen mannen bestaat, 

omdat deze de grootste torso hebben. Als dit niet gebeurt dan kan het zijn dat een vrouwelijk persoon in 

een mannelijk persoon veranderd bij een populatie verandering, waardoor het torso van de persoon 
groter wordt en de persoon niet meer op zijn plaats past. Hierdoor komt de persoon vast te staan. 

De uitvoer van Simulex is een tekstbestand met evacuatietijden en een visualisatie van de voortbewegende 

personen tijdens de evacuatie. Het tekstbestand geeft voor iedere link en exit het aantal personen dat per vijf 

seconden de link of exit passeert, hieruit kan dus worden bepaald wanneer een exit door de laatste persoon 

wordt bereikt. Bij de visualisatie wordt een 2D plattegrond weergegeven, waarover personen zicht voortbeweging 
richting uitgangen. De personen worden weergegeven als drie in elkaar overlopende cirkels (zie onderstaande 

figuur), waarbij onderscheidt wordt gemaakt in verschillende typen personen (man, vrouw, kind en ouderen) door 

middel van kleuren. Door deze visualisatie kunnen opstoppingen in beeld worden gebracht en worden 

geanalyseerd, om tot betere oplossingen rond die bottlenecks te komen . 

... .. 

. ...... 
• 

Verschillende persoonstypen in een 20 plattegrond in Simulex 
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Het nadeel aan de visualisatie van de evacuatie in Simulex is dat personen in de 2D plattegrond vaak blijven 
hangen. De agents van de personen zijn dan vast gelopen waardoor de persoon niet meer van plaats veranderd. 
Het vast lopen van personen kan zijn tegen een andere persoon of tegen de constructie van het gebouw (de dxf 
lijnen). Dit komt veel voor op tribunes, omdat daar de loopruimte voor de stoelenrijen erg krap is. Zodra dit 
gebeurt moet de simulatie opnieuw worden gestart. Dit zorgt ervoor dat het verkrijgen van resultaten erg 
tijdrovend wordt, met name als het om een simulatie met veel personen gaat. Een ander nadeel is dat de 
simulatiesnelheid van Simulex erg laag is. 

Bijlage 4.3 Validatie Simulex 
Simulex is gevalideerd aan de hand van zowel literatuurstudies over gedane evacuatie experimenten als 
brandoefeningen of experimenten. Dit volgt uit een onderzoek naar diverse evacuatiemodellen door Kuligowski 
[33] waarin is nagegaan welke methode is toegepast voor de validatie van de modellen. De literatuurstudies die 
gebruikt zijn bij de validatie van Simulex staan beschreven in een verslag van Thompson (de ontwikkelaar van 
Simulex) (60] . Hierin zijn diverse onderzoeken van o.a. Ando [2] , Fruin (11] en Predtechenskii en Milinskii (42] 

vergeleken voor het bepalen van doorstroomcapaciteit, loopsnelheden en uitwijkhoeken. Deze aspecten zijn 
bepaald op basis van persoonsdichtheid, contactafstand, terreintype (zoals trap en vlakke vloer) en type 
bottleneck (zoals deur). 
Voor de validatie van Simulex is ook gebruik gemaakt van twee evacuatie-experimenten. Het eerste experiment 
bestond uit twee onaangekondigde ontruimingen in Marks & Spencer warenhuizen. Voorafgaand aan deze 
ontruimingen zijn evacuatiesimulaties gemaakt met Sim u lex. Sandberg (50] heeft de resultaten van de simulaties 
en ontruimingen geanalyseerd. Bij het tweede experiment is de evacuatie van drie universiteitsgebouwen 
geanalyseerd door Olson en Regan (37] , om de werkelijke en voorspelde evacuatietijden te vergelijken. Aan de 
hand van alle bovenstaande onderzoeken is Simulex valide bevonden. Simulex is dus gevalideerd aan de hand 
van meerdere type gebouwen, hierbij zijn ook gebouwen onderzocht die grote, hoge ruimtes met zittribunes en 
een hoge persoondichtheid hebben. De experimenten van Sandberg zijn niet gebaseerd op gebouwen met 
zittribunes, echter zijn de warenhuizen wel deels overeenkomstig met het onderzochte type gebouw. Deze 

gebouwen zijn ook vaak grote ruimtes met een hoge persoonsdichtheid. En in de universiteitsgebouwen uit het 
onderzoek van Olson en Regan was een collegezaal aanwezig, waarvan de resultaten mee zijn genomen in het 
onderzoek. 
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Bijlage 5 Toelichting op BuildingExodus 

Bijlage 5.1 Agentsysteem BuildingExodus 
Het agentsysteem van BuildingExodus bestaat uit vijf submodellen waartussen interactie plaats vindt: passenger, 
movement, behaviour, taxicity en hazard. Deze submodellen werken in een afgebakend ruimtelijk gebied, 
gedetineerd door de geometry. De interactie tussen de submodellen is weergegeven in onderstaande figuur. 

Binnen dit onderzoek wordt RSET niet meegenomen, er wordt alleen gekeken naar ASET (zie paragraaf 1.3). Dit 
betekent dat het toevoegen van een rookverspreidingsmodel aan het evacuatiemodel niet wordt gedaan. 
Hierdoor spelen de submodellen taxicity en hazard geen rol van betekenis in de simulaties van de proefruimtes 
met BuildingExodus. In onderstaande figuur zijn de toegepaste submodellen binnen dit onderzoek aangegeven 
door de rode omlijning. 

HAZARD 

Interactie tussen de submodellen in BuildingExodus [13] , met omcirkeling van de toegepaste 
submodellen binnen dit onderzoek 

Geometry 
In BuildingExodus kan de plattegrond worden ingevoerd door het importeren van dxf tekeningen en/of door lijnen 
te trekken in de geometrie van het programma. Over deze plattegrond moet een grid gevormd worden, 
bestaande uit nocles die verbonden zijn door arcs (zie onderstaande figuur). ledere node is de ruimte die één 
persoon in beslag neemt. De personen verplaatsen zich van node naar node, hierbij kan de persoon zich alleen 
verplaatsen naar de nocles die door middel van een are verbonden zijn met de node waarop de persoon zich 
begeeft. Verplaatsing naar een andere verdiepingsvloer kan door middel van links, gekoppeld aan nodes op 
verschillende verdiepingen (dit hoeven geen trap nocles te zijn). 

Verschillende personen en node types gekoppeld door arcs In een 20 plattegrond in BuildingExodus 

Aan iedere node is één van de twaalf terreintypes toegekend: free-space, boundary, attractor, discharge, seat, 

stair, landing, internal exit, census region, source, redirection en direction (zie [13] ). Ook is het mogelijk dat per 
node de atmosferische omgevingscondities bepaald worden, mits er een rookverspreidingsmodel wordt 
toegevoegd (zie hazard submode~. Het terreintype en de atmosferische omgevingscondities beïnvloeden het 
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gedrag (zie behaviour submode~ en de maximale loopsnelheid (zie movement submode~ van de persoon op de 
node. De laatste eigenschappen van een node zijn de potentiaalwaardes tot iedere exit. Het potentiaal is de 
afstand tot een exit via de gewenste route. Een node bevat één of meerdere potentiaalwaardes, voor iedere exit 
in het gebouw één. Het is afhankelijk van de toegepaste navigatiemethode van de persoon op de node, van welk 
potentiaal gebruik wordt gemaakt (zie behaviour submode~. 

De lengte van een are geeft de werkelijke fysieke afstand tussen twee nodes weer. Verder heeft iedere are nog 
de eigenschap obstacle. Dit geeft de moeilijkheidsgraad aan van het verplaatsen via die are, de loopsnelheid 
wordt hierdoor beïnvloed. 

Passenger submodel 

Alle personen in BuildingExodus worden als individu gedefinieerd en hebben hun eigen agent. De agents 
bepalen hun eigen doelen (gewenste exit, taken, etc). Deze doelen zijn afhankelijk van de navigatiemethode die 
de gebruiker van het programma toekent aan de agent. De navigatiemethode, de prestaties (o.a. de 
loopsnelheid) en het gedrag van de personen is afhankelijk van een verzameling persoonskenmerken die aan 
iedere agent toegeschreven worden door de gebruiker van Building Exodus. Deze persoonskenmerken zijn onder 
te verdelen in vier categorieën: 

1) fysieke kenmerken (zoals geslacht, leeftijd, mobiliteit en loopsnelheid) 

2) psychologische kenmerken (zoals gedrevenheid, geduld en pre-movement tijd) 
3) ervaringskenmerken (zoals afgelegde afstand, wachttijd en lijst met bekende exits) 
4) kenmerken met betrekking op het effect van de blootstelling aan atmosferische omgevingscondities 

(zoals mate van blootstelling aan [C02], [CO) en straling) 

Movement submodel 

Dit submodel zorgt voor de fysieke verplaatsing van personen in het model, maar niet voor het kiezen van de 
richting van de verplaatsing. Dit gebeurt door het behaviour submodel. Voor de fysieke verplaatsing wordt de 

loopsnelheid toegewezen aan de agent, bepaald aan de hand van het terreintype van de node waarop de 
persoon zich bevindt (zie Geometry) en de persoonskenmerken (zie Passenger submodef). Tevens wordt 

gecontroleerd of de stap die de agent wil zetten ook daadwerkelijk gezet kan worden. Hiervoor wordt nagegaan 
of de agent het vermogen heeft om de gevraagde actie uit te voeren (bijvoorbeeld: is de behendigheid van de 
persoon voldoende om een are met een bepaalde obstakelwaarde te kunnen passeren?). Zodra een persoon 
een stap verzet is, wordt bepaald hoeveel tijdstappen de persoon over de zojuist gezette stap doet. Deze tijd 
wordt bij de simulatietijd opgeteld en vormt de personal elapsed time (PET), pas na het verstrijken van deze tijd 
kan de persoon een volgende stap gaan zetten. 

Hazard submodel 

Het hazard submodel bepaald de ontwikkeling van de fysische omgeving en van de atmosferische 
omgevingscondities per node. De atmosferische omgevingscondities kan in BuildingExodus worden bepaald 
door toevoeging van een rookverspreidingsmodel: C-Fast model, SmartFire model of handmatig ingevoerd 
rookmodeL Deze modellen bepalen de concentraties verstikkende gassen (zoals CO, C02 en 02), de 
concentraties irriterende gassen (zoals HCL, HBr, HF, 802 en N02) en hitte (temperatuur en straling). Voor 
iedere node worden deze condities bepaald op hoofdhoogte van een staand persoon ·en van een kruipend 
persoon (twee zones). De ontwikkeling van de fysische omgeving bestaat uit het inactief en actief maken van 
deuren. Deuren kunnen onbruikbaar zijn door obstakels of doordat personen niet het vermogen hebben om een 
deur te bereiken. Ook kunnen deuren onbruikbaar worden door veranderende atmosferische omgevingscondities 
door branduitbreiding. Hierdoor kunnen no-go areas ontstaan. Dit zijn ruimtes die onbegaanbaar zijn geworden 
door te hoge concentraties schadelijke stoffen, hitte of schade aan de constructie. Het hazard submodel geeft 
informatie door aan het movement submodel over waar en wanneer deuren geopende/gesloten zijn en waar en 
wanneer no-go areas ontstaan. 

Taxicity submodel 

Het taxicity submodel bepaalt het effect van de atmosferische omgevingscondities op personen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een FED model (fractional effective dose), dit model gaat ervan uit dat het effect van de 
atmosferische omgevingscondities gerelateerd is aan de mate van blootstelling (de ontvangen dosis). Voor 
iedere persoon wordt door zijn agent de ontvangen dosis verstikkende gassen, irriterende gassen en hitte 
berekend per tijdstap, deze mate van blootstelling wordt uitgedrukt in een waarde voor respectievelijk FIN, FLD 
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en FIH. De ontvangen dosis is afhankelijk van de atmosferische omgevingskenmerken van de node waarop de 
persoon zich bevindt en de tijd dat de persoon zich op die node begeeft. De totaal ontvangen dosis (vanaf het 

begin van de simulatie) wordt vervolgens vergeleken met de effectieve dosis van de agent die tot onwelwording 

of de dood lijdt. Deze vergelijking wordt doorgegeven aan het behaviour submodel, waardoor de voortbeweging 

(mobiliteit, behendigheid en maximale loopsnelheid) van de persoon kan worden aangepast. 

Behaviour submodel 

Het behaviour submodelbepaalt het gedrag van de agent als reactie op de evacuatiesituatie. Dit gebeurt op twee 

niveaus: globaal en lokaal. Het globale gedrag bepaalt een algemene vluchtstrategie alvorens de agent start met 
vluchten en het lokale gedrag bepaalt de reactie van de agent in zijn huidige situatie. De local behaviour 

overruled vaak de de global behaviour. 

Globaal gedrag 

De algemene vluchtstrategie die bepaald wordt door het globale gedrag, zorgt ervoor dat de persoon direct naar 

een exit vlucht of dat de persoon eerst enkele taken vervult voordat hij/zij naar een exit vlucht. Hiervoor moet de 

gebruiker van BuildingExodus voor iedere persoon bepalen van welke navigatiemethode(s) gebruik gemaakt 
mag worden. In BuildingExodus wordt onderscheidt gemaakt in de volgende navigatiemethodes: 

dichtstbijzijnde exit; 

dichtstbijzijnde verdiepingstrap; 

vertrouwdheid met exit (verschil in exitpotentiaal, zie onderstaande figuur rechts); 
target exit; 

richtingbepalende nodes in grid (local potential); 

lijst met bekende exits (OEK, occupant exit knowledge); 

lijst met taken en wachttijden (OIL, Occupant itinerary list), persoon loopt om via aangewezen 
(taak)nodes (zie onderstaande figuur links). 

Links: persoon loopt via aangewezen taken, voordat hij/zij naar de exit vlucht [13] , rechts: 
potentiaalwaardes van nodes bij verschillende exitpotentialen [13] 

Het vluchten naar de gewenste exit via de gewenste route gebeurt aan de hand van potentiaalwaardes die aan 
iedere node worden gekoppeld (zie geometry). De persoon verplaatst zich in de richting van nodes met een 

lagere potentiaalwaarde. Als dit niet mogelijk is kan de persoon uitwijken naar nodes met dezelfde waarde als de 
huidige node. Mocht dit ook niet mogelijk zijn dan blijft de persoon staan. De agent bepaalt aan de hand van de 

toegekende navigatiemethode(s) wat de gewenste richting is voor de persoon, door gebruik te maken van de 

juiste potentiaal waardes van de nodes (gebruik van de juiste 'potential map'). Als er meerdere routes mogelijk 

zijn binnen de toegekende navigatiemethode(s), dan krijgen de nodes meerdere potentiaalwaardes. De laagste 
waarde wordt dan aangehouden. 

Verder kan er communicatie plaats vinden tussen personen als ze tot dezelfde 'gen' groep behoren. Deze 

personen wisselen dan de exits uit waar ze bekend mee zijn (OEK) en neemt ieder lid de pre-movement tijd aan 
van degene met de kortste pre-movement tijd. 

Lokaal gedrag 

Het tweede gedeelte van het behaviour submodel bevat het gedrag van mensen als reactie op de lokale situatie. 
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in 'normaal' gedrag en 'extreem' gedrag (de gebruiker moet kiezen waar 

gebruik van gemaakt wordt). De verplaatsingsregels bij normaal gedrag zijn hetzelfde als bij globaal gedrag: 

verplaatsing via nodes met een lagere of zelfde potentiaalwaarde. Bij extreem gedrag wordt aan de 

verplaatsingregels toegevoegd dat een persoon zich ook kan verplaatsen in de richting van nodes met een 
hogere potentiaalwaarde. Dit gebeurt alleen als de persoon zich niet via nodes kan verplaatsen met een lagere of 
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zelfde afstandswaarde en als de wachttijd groter is dan het geduld van de persoon. Bij extreem gedrag dan kiest 
de persoon er dus eerder voor om verder van de uitgang weg te lopen dan te gaan staan wachten. 

Onder het lokale gedrag vallen drie typen interacties: mens-mens, mens-brand en mens-gebouw. Bij iedere 

interactie vertonen mensen een bepaald soort gedrag, dat persoonsafhankelijk is. In BuildingExodus zijn 
verschillende gedragseigenschappen toegevoegd aan de agents, waarmee de reactie op de verschillende 

interacties kan worden bepaald. 

1) Mens-mens interactie 

Conflict oplossing: als meerdere personen in precies dezelfde tijdstap naar een bepaalde node willen 

dan mag de persoon met de hoogste drive eerst (anders wordt via random gekozen). Als twee personen 
in tegengestelde richting willen verplaatsen, passeren zij elkaar door te wisselen van node ('swap'). Bij 

een conflict krijgen alle personen een tijdstraf (penalty time), die staat voor de tijd die verloren gaat door 

de interactie tussen de personen. Hoe groter het verschil in 'drive' hoe kleiner de tijdstraf. 
Richting verandering: personen kunnen van richting veranderen door het (niet) beschikbaar worden van 

deuren of door rijvorming/opstoppingen. Als een pad is geblokkeerd dan wordt een pad gezocht zonder 
blokkade. Dit gebeurt volgens de verplaatsingsregels (normaal/extreem gedrag). 

Inhalen: inhalen gebeurt automatisch door de manier van verplaatsing. Personen verplaatsen zich via 

onbezette nodes, als een node bezet is dan probeert de persoon een andere route te nemen volgens de 
verplaatsingsregels. Hierdoor ontstaat vanzelf inhaalgedrag. 

Populatiedichtheid en verplaatsingshoek: zodra een persoon een keuze moet maken tussen meerdere 

nodes met eenzelfde afstand tot de gewenste uitgang, kiest de persoon altijd de minst drukke richting 
waarmee hij/zij de kleinste draaihoek hoeft te maken. 

Beperking uitwijken: als een persoon omringd is door andere personen dan zal de persoon niet afwijken 

van de gewenste uitgang. 

2) Mens-brand interactie: 

Rook en temperatuur triggering: zodra de temperatuur of de OD van de rook op de node waarop de 

persoon zich bevindt boven de triggering temperatuurtOD komt, start de persoon met vluchten ongeacht 
de toegekende pre-movement tijd. 

Inefficiënte beweging in rook: een persoon mijdt zoveel mogelijk de nodes waar de OD relatief hoog is, 

hierdoor gaat de persoon slingeren. Bij een hoge OD in de hele ruimte, verplaatst de persoon zich 

zoveel mogelijk via nodes waaraan minder arcs gekoppeld zitten (verplaatsing langs de muur). 

Rookinteractie: de OD van de rook op een node wordt gekoppeld aan de mobiliteit van de persoon op 
die node, en dus ook aan de loopsnelheid van de persoon. 

Verandering van richting als reactie op rook: personen veranderen van richting/route zodra ze bij een 

rookbarrière uitkomen en ze er niet omheen kunnen. Hierbij wordt gekeken naar de OD van de rook in 

nodes die verbonden zijn met de huidige positie (node) en de kans dat personen gaan uitwijken bij die 

OD (zie figuur Figuur 10 subparagraaf 2.3.3). Naar welke uitgang uitgeweken wordt is afhankelijk van de 
navigatiemethode. 

Toxiciteit interactie: de mate van blootstelling aan verstikkende gassen (FIN), irriterende gassen (FLD) 

en hitte (FIH) op een node wordt gekoppeld aan de mobiliteit (en dus loopsnelheid) van de persoon die 

op die node aanwezig is. Als de blootstelling toeneemt, neemt de mobiliteit af. 

Stoppen met taken: de atmosferische omgevingsCOQdities kunnen er voor zorgen dat een persoon zijn 
taken (zie behaviour submode~ niet afmaakt, maar direct naar de uitgang loopt. 

3) Mens-gebouw interactie: 

Loopsnelheid: de ongehinderde loopsnelheid is afhankelijk van het terreintype (zie geometrie) van de 

node waarop een persoon staat en de gekoppelde nodes. Over vrije nodes voor een stoelenrij langs 

lopen zorgt voor een lagere maximale loopsnelheid dan over vrije nodes die niet gekoppeld zijn aan 
stoelnodes. 

Over stoelen springen: het is mogelijk om personen zich via de stoelen voort te laten bewegen, mits de 

wachttijd groter is dan het geduld en de behendigheid van de persoon groot genoeg is. 
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Afstand tot muur: een persoon loopt op een vlakke vloer niet graag dicht langs de muur, als de OD van 

de rook laag is. Bij het kiezen van een nieuwe positie worden de nodes met weinig arcs (verplaatsing 

langs de muur) niet gekozen. Tenzij de persoonsdichtheid groot is of de doorgang klein. 

Nieuwe exit keuze na uitwijken: het uitwijkgedrag (nieuwe looprichting en exitkeuze) wordt bepaald door 

de agent aan de hand van de toegepaste navigatiemethode(s). Bijvoorbeeld bij een OEK wordt 

uitgeweken naar volgende uitgang op het prioriteiten lijstje. 
Obstakels: deze kunnen op verschillende manieren worden nagebootst: weglaten van nodes of arcs; het 

terreintype grens toe kennen aan nodes; of door de obstakelwaarde van de arcs aan te passen. 
Externe exits: dit zijn de uitgangen naar buiten toe, hierna verdwijnt de persoon uit de simulatie. De 

keuze van de uitgangen wordt beïnvloed door enkele eigenschappen van de uitgang: potentiaal, 

aantrekkelijkheid, gebruik (nood/normaal) en beschikbaarheid. De doorstroom van de uitgang is 

afhankelijk van de breedte, doorstroomcapaciteit, conflicten en het aantal personen dat voor de uitgang 

kiest. 
Interne exits: deze doorgangen verbinden ruimtes met elkaar en vormen de uitgang van een ruimte (niet 

het gebouw). Interne doorgangen kunnen op drie manieren worden gemodelleerd: a) door alleen op de 

plaats van de deur verbindingen (arcs) te plaatsen tussen de nodes van twee ruimtes. b) door het 
plaatsen van attractor/discharge nodes, deze nodes controleren de persoonstromen over die nodes. c) 

door gebruik te maken van internal exit (deur) nodes. Deze hebben veelal dezelfde eigenschappen als 

een externe exit. Met behulp van manier b en c kan de doorstroomcapaciteit bepaald worden, met 

manier a kan dit niet. 
Trappen: deze worden ingevoerd als trapnodes en door middel van links worden ze aan 

verdiepingsvloeren gekoppeld. Het lopen over een trap zorgt voor aanpassing van het gedrag en de 

snelheid van personen. De gebruiker kan kiezen uit twee type patronen op de trap: bepakt of verspreid 

(zie subparagraaf 3.3.8). Verder kan worden gekozen of personen zich verspreiden over de breedte van 
de trap of dat ze allemaal voornamelijk langs muren/leuningen gaan lopen. Het inhalen van andere 

personen op de trap is afhankelijk van de spreiding van personen, het trappatroon dat aangehouden 

wordt, het geduld en het verschil in loopsnelheid. 

Aangepaste uitgangskeuze door opstopping in VCA: het is mogelijk voor personen om voor een andere 

uitgang te kiezen als de persoonsdichtheid voor de gewenste deur erg hoog is. Dit is mogelijk als de 
ruimte ingedeeld is in zichtbaarheid zones (VCA, visibility catchment area), dit is een bundeling nodes 

waar vandaan een nooduitgangbordje te zien is. Als een persoon zich in de VCA van een andere 
uitgang begeeft, er een opstopping is voor de gewenste uitgang en de toegepaste navigatiemethode het 

toe laat, dan kan de persoon ervoor kiezen om de andere uitgang te nemen. 

Bijlage 5.2 Gebruiksvriendelijkheid BuildingExodus 
Om te bepalen of BuildingExodus gebruiksvriendelijk is, moet bepaald worden of de invoer en uitvoer van het 
simulatiemodel helder en makkelijk te gebruiken is. 

Invoer 
Het invoerscherm van BuildingExodus is vrij overzichtelijk. De gebruiksvriendelijkheid van de invoer is toch niet 

hoog, dit komt door de vele invoerparameters en keuzeopties die de gebruiker heeft. Het is niet meteen duidelijk 

waar alle (gedrags)opties voor dienen, hiervoor moet eerst de dikke handleiding goed worden doorgenomen. Er 

zijn tevens keuzeopties die weinig invloed hebben op de evacuatie. Deze opties zorgen er voor dat de 

keuzemogelijkheden toenemen, waardoor de invoer alleen maar ingewikkelder en gebruiksonvriendelijker wordt. 
Om dit programma goed te kunnen gebruiken is dus veel kennis over het programma nodig. Daarnaast kan ook 

nog een rookverspreidingsmodel geïmporteerd worden. Hiervoor is extra kennis nodig over het gebruik van dat 
model en het importeren van de gegevens uit dat model in BuildingExodus. In het procesdiagram van Building 

Exodus (Bijlage 8.4) is te zien dat de invoer vrij uitgebreid is, met name in vergelijking met de procesdiagrammen 

van de andere toegepaste evacuatiemodellen (zie paragraaf 3.2.2). De invoer van de atmosferische 
omgevingscondities uit het rookverspreidingsmodel is compact gehouden in het procesdiagram van 

Building Exodus. Van een rookverspreidingsmodel zoals C-Fast is ook een eigen procesdiagram te maken. 

BuildingExodus heeft naast de vele opties en het rookverspreidingsmodel nog enkele gebruiksonvriendelijke 
punten voor de invoer. Enkele van deze minpunten behoren tot de gebouwinvoer: 

Een AutoCAO-bestand kan alleen als dxf-bestand (release 12) worden geïmporteerd. 
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Het is ook mogelijk om de constructie te tekenen in BuildingExodus, echter is deze optie maar zeer 
beperkt (alleen eenvoudige lijnen) 

Het is mogelijk om de afmetingen van nodes en arcs aan te passen. Hierdoor kan het aantal nodes te 

klein worden waardoor de persoonsdichtheid onrealistisch laag kan worden. De resultaten zijn dan 

onnauwkeurig. 

Bij het invoegen van een trap worden de trapnodes groter gemaakt, om de extra bodyswing van 

mensen op een trap na te bootsen. Bij het los plaatsen van trapnodes blijven de nodes de normale 

grootte. 

De doorstroomcapaciteit van een deur moet bepaald worden. Als dit niet gebeurt dan heeft de deur een 
onrealistisch hoge doorstroomcapaciteit 

De nodes op een tribune moeten handmatig ingevoerd worden, omdat een tribune uit rijen bestaat die 

niet precies de afmeting hebben van de nodes. Hierdoor moeten de nodes buiten het standaard grid 

komen te liggen, waarvan gebruik wordt gemaakt bij de automatische invoer van de nodes (node 
flood). 

De doorstroomcapaciteit moet per deur ingevoerd worden, het is niet mogelijk om de 
doorstroomcapaciteit van alle deuren tegelijk te veranderen. 

Als nodes op elkaar worden geplaatst, dan vertraagt dit de verplaatsingssnelheid enorm. Dit kan met 

name gebeuren als nodes gekopieerd en geplakt worden. 

Het is mogelijk dat er een error optreedt tijdens het invoeren van de gebouw waardoor er met het 
model geen simulatie meer gedaan kan worden. Het is dus van belang dat het model tijdig opgeslagen 

wordt onder verschillende namen. 

Tijdens de invoer van de gebouw kan er ook een error ontstaan die ervoor zorgt dat enkele of alle links 
worden verwijderd. 

Naast de gebouweigenschappen moeten ook de personen met hun eigenschappen ingevoerd worden. Ook voor 
de invoer van de personen en persoonskenmerken zijn enkele minpunten aan te wijzen: 

Achteraf is de totale populatie niet meer te veranderen in een andere vastgestelde populatie, waarbij de 
personen allemaal op precies dezelfde posities staan (bijv. op stoelen). Dan moeten alle personen 

opnieuw ingaklikt worden. 

Groepen personen kunnen niet gekopieerd of verplaatst worden naar een ander deel van het grid. 
Bijvoorbeeld een rij personen kan niet een rij naar voren verplaatst worden. Losse personen kunnen wel 

verplaatst worden naar een andere node. 

Er is geen sneltoets voor het verwijderen van personen . 

Het type gedrag kan alleen worden toegewezen aan de totale populatie. Er kan geen verschil in gedrag 

zijn tussen personen (bijvoorbeeld normaal en extreem gedrag). 

Alle gedragsaspecten die meegenomen moeten worden bij een simulatie moeten voor iedere simulatie 
aangevinkt worden. Na een aanpassing in het model of het opnieuw opstarten van het model moet dit 

opnieuw gebeuren. Dit kan niet op worden geslagen in het model. 

Er zijn veel (overbodige) gedragsopties waaruit gekozen moet worden, dit kan verwarrend werken op 
modelgebruikers. 

Verder is er schijnnauwkeurigheid ingebouwd door enkele (overbodige) opties in BuildingExodus. Bijvoorbeeld na 
het toevoegen van een rookverspreidingsmodel wordt er getracht heel nauwkeurig te bepalen hoe de mobiliteit 

van personen achteruit gaat bij toename van blootstelling aan schadelijke omgevingscondities. De personen 
gaan uiteindelijk zelfs kruipen. Hiermee wordt een schijnnauwkeurigheid ingebouwd, omdat niet precies vast te 

stellen is wanneer mensen last ondervinden van de omstandigheden. Het model laat dus mensen kruipen zodat 

de verplaatsingstijd precies kan worden vastgesteld aan de hand van de kruipsnelheid, terwijl niet duidelijk is 
wanneer iemand nu precies gaat kruipen (als mensen dat al gaan doen). 
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Uitvoer 
BuildingExodus heeft drie soorten output: een tekst bestand, grafieken en een visualisatie van de 

voortbewegende personen tijdens de evacuatie. Het tekstbestand geeft een overzicht van alle inputparameters 
en alle personen, exits en census regions met eigenschappen. De tweede soort output zijn de grafieken. Er zijn 
drie type grafieken, die voor iedere exit, census region en de totale ontruiming worden gemaakt: 

het cumulatieve aantal geëvacueerde personen per tijdseenheid (evacuation curve); 

het aantal geëvacueerde personen per tijdseenheid (flow rate graph); 

aantal dodelijke slachtoffers per tijdseenheid. 

De derde outputsoort is de visualisatie van de evacuatie in zowel 2D als 3D. In de tweedimensionale geometrie 
zijn de looppatronen en opstoppingen te zien tijdens de simulatie. Ook de populatiedichtheid, temperatuur of 
rookdichtheid kunnen in beeld worden gebracht door middel van kleurenlijnen in de geometrie. Hierdoor zijn 
knelpunten goed zichtbaar (obstakels vermijden) en is ook te bepalen waar nauwelijks mensen komen (obstakels 
mogen hier geplaatst worden). Personen lopen niet vloeiend in de 2D weergave. Dit komt doordat personen zich 

verplaatsen via het grid (nodes en arcs). Er vindt geen onderling contact plaats en de lichaamsafmetingen zijn 
niet van belang, omdat iedere persoon op één node staat. Verder kan tijdens de simulatie van iedere deur, 
persoon en node de huidige kenmerken opgevraagd worden. Naast de 2D visualisatie is het ook mogelijk om de 
evacuatie in 3D weer te geven (in vrEXODUS). Hierin bewegen de personen wel vloeiend. Echter is het niet 
mogelijk om een 3D weergave te maken van een tribune, omdat er dan trapnodes worden toegepast op een 
verdiepingsvloer. Hier kan het 3D programma niet mee overweg. Verder zijn het veranderen van de camerastand 
en in- en uitzoomen in het 3D model erg gebruiksonvriendelijk. Daarbij komt dat het 3D model eigenlijk overbodig 
is. De 2D visualisatie verschaft meer informatie dan de 3D visualisatie, door de mogelijkheid om o.a. de 
populatiedichtheid in beeld te brengen. 

Het nadeel van de visualisatie van de evacuatie in BuildingExodus is dat personen vaak blijven hangen. De 
agents van de personen zijn dan vast gelopen, waardoor de persoon niet meer van node veranderd of alleen 
maar rondjes loopt. Verder kunnen personen vast komen te staan in een stoelenrij als ze vanaf de vrije nodes 
alleen via stoelnodes naar de tribuneopgang kunnen en de optie 'over stoelen springen' uit staat. Zodra dit 

gebeurt moet de simulatie opnieuw worden gestart en eventueel moeten er aanpassingen gedaan worden in het 
grid. Dit zorgt ervoor dat het verkrijgen van resultaten erg tijdrovend wordt, met name als het om een simulatie 
met veel personen gaat. 

Bijlage 5.3 Validatie BuildingExodus 
In een onderzoek naar diverse evacuatiemodellen door Kuligowski [33] is nagegaan welke methode is toegepast 
voor de validatie van de evacuatiemodellen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de validatie van 
BuildingExodus is gedaan aan de hand van brandoefeningen of experimenten. In de technische handleiding van 
BuildingExodus [13] staat beschreven dat de validatie uit vier stappen bestaat: 
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1) Componenten testen: hierbij is de software getest door Exodus ontwikkelingsgroep (alfa) en externe 
personen (bèta) voor de officiële uitgave van het model. 

2) Functionele validatie: er zijn peer-review publicaties geplaatst met de werking en details over het 
programma, voor feedback van andere programmamakers. Verder is de BuildingExodus 
bediscussieerd op academische conferenties op het gebied van fire safety engineering. En zijn de 
mogelijkheden, beperkingen en het proces van het programma beschreven in de technische 
handleiding. 

3) Kwalitatieve validatie: hierbij is het voorspelde gedrag van mensen tijdens een evacuatie getest aan de 
hand van verwachtingen en trends, die volgen uit resultaten van experimenten. Er zijn proefevacuaties 
uitgevoerd in het Milburn House[18] en een Tsukuba pavilion [16] , gevolgd door een simulatiestudie 
van beide gebouwen. Het Milburn House is een multifunctioneel kantoorgebouw met acht verdiepingen. 
De proefevacuatie in Tsukuba was in één van de paviljoenen waarin de World exposition werd 
gehouden. Hiermee werd aangetoond dat met behulp van BuildingExodus simulaties aannemelijke 
voorspellingen kunnen worden gedaan, waarbij de output van het model goed overeen komt met de 
gedragtrends die volgen uit de experimenten. 

4) Kwantitatieve validatie: hiervoor worden experimentele studies naar de evacuatietijd herhaaldelijk 
uitgevoerd in verschillende type gebouwen. De evacuatietijden uit de proefevacuaties worden 
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vergeleken met de voorspelde evacuatietijden uit BuildingExodus, er vindt geen analyse plaats van het 

gedrag. Onder andere wordt gebruik gemaakt van evacuatietijden uit proefevacuaties in eenvoudige 

ruimtes door Stapelfeldt [18] , in theaterzalen door Weckman [63] en in ziekenhuizen door Galea [12] . 

Verder is de koppeling van BuildingExodus met de rookverspreidingsmodellen gevalideerd, door de interactie 

van mensen op de omgevingscondities in de werkelijkheid en in BuildingExodus nader te onderzoeken [17] . Tot 

slot is het kruipgedrag in BuildingExodus gevalideerd aan de hand van experimenten met kruipende personen 

[34] 

BuildingExodus is dus gevalideerd aan de hand van meerdere type gebouwen. Er zijn ook gebouwen onderzocht 

met grote, hoge ruimtes met zittribunes en een hoge persoondichtheid. Deze zijn aan bod gekomen tijdens de 

kwalitatieve validatie, hierbij is het specifieke gedrag van mensen niet geanalyseerd. Dat is alleen gedaan voor 

een kantoorgebouw en een paviljoen. Bij de kwalitatieve validatie van het onderzochte type gebouw komen de 

evacuatietijden uit de simulaties goed overeen met de resultaten van de proefevacuaties. 
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Bijlage 6 lnvloedsfactoren per vluchtfase 

Bijlage 6.1 Totaal overzicht invloedsfactoren per vluchtfase 

Ontdekkingstijd Pre-movement tijd Verplaatsingstijd 

~ 
Brand meld-

~ 
~ocetle gebouw/ n ormaoe-

~ 
Overzichtelijkheld 

Verlichting en Materiaal gebruik 
systeem klimaatcondities systemen lb.v. slgneterlng In gebouw 

(voorbe,.,iden op ovacuatiA geboow1ndellng 
(>iuchtweg-- type sensoren clie 

klimaat bulten) -alanneri~~~t 
clie 

('doolhof ) 
aanduiding) 

• brandbaarheld e 

(brand, rook, etc) • schadefijl<held bij 
• gevoetlgheld 

systeem 
ontbranding - verichting aan 

• reacUetijd 
(bioscoop) • hoeveelheid/ 

-frequentie .::oJ;:; .. -informatie op 

I ·=gen I 
u1menS1es .'-"Y·OU afmetingen 

valsalarm Btuosystamen focuspunt aabouw vluchtroute - positie in ruimte 
(Brandbluaenol) (I/oor route • raseliatijd vlh • alstanden - zichtop • brandbelasting 

c keuze) systeem • uitgangbraadten builenlicht/uitgang 
Q) ·zicht op (deur, trap, gang, - duidelijkheld tlgenscnappen 
~ 
Q) bultenlicht/uitgang etc) >iuchtroute >iuchtroutes 

E Matertaal gebruik • duidelijkheld • hellingshoek ->iucht- ·aantel 
c in gebouw vluchtroute t:.1gensc appen - op- en aantreden ondergrond ·ligging Q) apvanpplaatsen ::.:: - brandbaarheid 

-complexiteit 
· aantel 

(tmp,vloer,llft) • dooi'Btroomcap. 

:t • schadetijkheld bij 
stroomlijnen - soorl trap opstakels 

:::l ·ligging • complexHelt • tijd brand/rookvrij 0 ontbranding - opvangcapaciteit 
::;ys omen m.o .. 

.0 • hoeveelheid/ rook/brand stroomlijnen • directheid route 
Q) • tijd brandlrookvrij beoellcina -opstapjes 

(.!) afmetingen 
• Brandventilatie · heiHng Opstopping 

- positie In ruimte 
- brandbelasting (stuwdruk an - aental bochtent obstakels op 

Beschil<baarheld Inductie) veiVOimlngen/ >iuchtrouta 

uitgangentroute • Sprinklor doo~gangen in · bochten 
· RWA route -deuren - nooddeuren op 

·gangen 
slot 
• plaats obstakels 

• trappen 

- plaats brand • kolomman 
-losse obetekela 
- verbredingent 
versmallingen 

Hou e oepaung 

Populatie 
veroonaenne1a oeWIJOing aan 

Populatie Lenreazaam r:;;~~~~ 
(beslultvormimil 

Populatie met anderen actlvitelt aedraa • bekendheld met 

• grootta ·grootte - kljken naar • waarschuwen · grootte -mensen proberen kenmerken hotgeboow 

• dichtheld • dichtheld reactie anderen anderen - dichtheld sneller te lopen .type - >iuchten near 

c: ·verdeling over -samenstelling - luisteren naar -brandweer -samenstelling - duwen (lyolek - geslacht waar je vandaan 

Q) gebouw (groepen/ anderen (orders bellen (groepen/ kontact) -cultuur komt 

äl • activiteiten Individuen) opvolgen) - -gaanmet tndMduen) ·ongecoördineerd -leeftijd - kortste route 
1:J - verdeling over -helpen van no~male acti>iten - verdeling over ve~plaatsennangs - beweeglijkheld · aanwijzingen c 
ca gebouw anderen • koslbara gebouw bottlenecks • signaleringen 

.<::. - acthliteiten I (aehandlcapten) bezittingen biJ -geweld • brandsituatie c elkaar zoeken - opstoppingen (positie brand/ Q) unnou01ngs- Individuele reacl1e 
Cl - enderen bellen veroorzaken rook) 

~ • sluiten/openen 
vermogen (dood/ op brand 

- veranderingen 

~ 
Houte.oepa 1ng levend) - druk op mensen -ademhaling/ 1:J deuren/ramen situatle Q) (besluitvOITninq) • hitte verhogen ha rlslag 

Cl • bekendheld met 
- afsluHen 

-ademhallngs- - onder de voet -geduld 
(opstopping, 

"ti hetgebouw 
apparaten (comp) 

belemmering lopen -stress 
brandultbreldlng) 

§. - vluchten naar • anderen helpen 
• (huld)lrritatle - maaaa-gedrag ·verantwoordelijk-

- kljken naar 
·blussen • egolstisch (niet anderen c waar je vandaan · drukte held nemen 

Q) komt 
-aankleden 

- in stress situatie sociaal) • positie obstakels 
-" - vert<eerde route Q) Individuele reactie • kortste route 

· opstaan 
- pijn - handelen bulten 

~ op brand - aanwijzingen -gevaar jezeW om (andors 
·c 

-Alertheid -signaleringen verkleinen dan je karaktar) Onts aan s reSSI Groepskenmert<en 

~ - punt van foala - brandsitUatie 
(gaskraan dicht) - lnemdent vluchtdrana 

Manier passeren gebruik eidts · groeps-
~ - geduld (positie brand/ - ervaring met samenstelling 
~ rook) obstakels • fsster-ls-slower noodsituaties - stress 

· bochten elfeet • (gezamei jke) 
Q) • verantwoordeliJk· ·kijken naar 

Groepskenmert<en - deuren 
• gevoeligheld beslulten 

-" held namen anderen voorstress ·Rollen/ 

f - ontvangen van - groeps- ·gangen • stress bij endera verantwoordelijk· ·trappen signalen (aantal/ 
~~~:;: 

samensteUing 
• Invoegen op trap 

personen heden 
!!! aoorl) - (gezamelijke) eroonaenne1a • omstandigheden 
Q) kenmartten beslulten • Invoegen zijgang met anderen In ruimte 
ll. 

- aantallsoorten .. andere uitgang - luisteren naar 
ys eKe capSCiteR 

• type zoeken anderen (orders 
-(IOOPSnelheldl 

·geslacht groepen aanwezig · pe~nHjke 
-Rollen/ • elstand tot wend opvolgen) -cultuur · kolommen -helpen van Verdelng over validiteit 

- leeftijd verantwoordelijk-
-losse obstakels >iuclttroutes/ - acelal lorces 

• beweeglijkheld heden anderen 
• brencl-- verbredingent (gehandicapten) ultgange11 

versmaliineen omstandigheden 

Vlammen Rook Vlammen Rook Vlammen Gassen Rook 

• ontwikkeling • ontwl<kellng • ontwikkeling - ontwikkeling • ontwikkeling · verstikkende • ontwikkeling 
• verspreiding - verspralding • verspnolding ·verspreiding • vei'Bpraldlng (CO) • verspreiding 

1:J 
• dichtheld (OD) · Versperring · lrritenonde • dichtheld (OD) 

c -kleur vluchtroute · giftige ·kleur 
~ ·hele ·aanwezig op 
.0 vluchtroute c 
lil 
> 
Cl 

Gassen Hitte 

E:J 0 Gassen Hitte Hitte 
> Blootstelling 
Q) • varetikkende · hoge temperatuur -verstikkende • hoge temperatuur • hoge tornperaluiJr Cl 

(CO) • hete gassen • uilhoudbaarheid 
!/) (CO) • hete gassen • blootsteUingtljd • hete gassen 
a; .. irriterende ·hete rook • irriterende ·hete rook · hela rook - lichaamsdelen c ·giftige • straling brand -glftlge • straling brand - matevan • streling brand 
Q) · hete • straling rook • straling rook 1:J • hete • straling rook blootsteling Q) - convectie · convectie - convectie .<::. · kleding 
.2' 
1:J c Uitvallen/ ca Zicht op de brand ontregelen Blootstelling ûi 

aebouwfunctles E -positie brand • uithoudbaarheid Zicht op de brand Zicht op de bmnd 
0 -vlammen - machines 

• rook - instaRatles 
• blootstellingtijd • posHie brand • positie brand 

-stroom 
- lichaamsdelen - vlammen · Vlammen 

- licht 
-mate van · rook · rook 
blootatelllng 
• posnte lo.v. 
brand/rook 
• kiedino 

voorztemngen 
Type BVSaJBtie 

üetramae 
Type evacuatie 

c;eua1naa oorzen ngen 
voormlnder oersonen oersonen voorminder 

!/) va~den 
- totale evacuatie (starten • totale evacuatie Oulste richting) validen 

~ • visuele geb,.,kan - gefaseerde evacuatie) - gefaseerde ·aantal aenwezlg • mobile gebraken 
:::l - gehoor gebreken 
1:J evac, • aantal eenwezlg evacuatie tijdens brand - visuele gebraken 
Q) - gezoneerde tijdens brand - gazoneerde ·frequentie • gehoor gebraken (.) 

e avaruatie - frequentie avaruatie trainingen -fysieke grenzen 
a. trainingen - kwaliteit training (astma, hart) 
c • kwaliteit training • bekendheld Q) 

Q) • bekendheld Ve'P'a.atslngs- getrainden biJ 

î getrainden biJ methodiek gebruiker versorm.,nue 
Verdediging tar gebruiker (lopend, rolstoel, - handelings- richtingen lil -handeling,.. un, evacchalr) methode lo.v. .!:I plaatse (bluaeen) mensenstromen 

!/) methodelo.v. gebrulkar • gebruikers terug Q) gebruiker · aansturing 
"" gebouw/ruimte In 
ca • eenstu~ng - kruisende wegen :::l KenniSJgewenn~ng 
(.) door verschinende ca . 1\enruotgewenn ng cabrulkers 
> aebrulkai'B • voottlchling uitgangkeuze w Verdelmg over -brandweer - voo~k:trtlng • vluchtoefeningen vluchtroute&' versus vluchters - >iuchiDafanlngen • >iuchtroute uRgengen -vluchtroute niet plattegronden raeplandl duidelijk 
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Bijlage 6.2 Invloedsfactoren handrekenmodel 

Ontdekkingslijd P e-movement tijd Verplaatsingstijd 

Brandmeld- Locatie geboUW/ Informatie-

~ Ge~en ~ 
Verlichting en Matertaal gebruik 

Gebouwtype en systeem Gebouwtype en klimaatcondiUes systemen t.b.v. Overzichtelijkheld 
slgnalertng in gebouw 

functie -type sensoren functie (voorbereiden op evacuatie gebouwindeling 
(vluchtweg-

kimaal buiten) - alarmering- ('doolhof) - brandbaarheid 
(brand, rook, etc) aanduoding) - schedelijkheld bij 
- gevoeligheid 

systeem 
ontbranding 

- react..,Ujd - vertlchöng aan 
- hoeveelheid/ 

-frequentie Lay-<>Ut 
(bioscoop) 

I ve=gen I 
afmetingen - informatie op u omenSI8s vl:;:~;:oiA valsalarm Blussystemen vluchtroute focuspunt gebouw - positJe in ruimte 

(Brandblussers!} (Voor route - reactietijd vlh -afstanden - zichtop - brandbelasting 
c: keuze) systeem - uilgangbreedtan buitenlichtluLtgang 
CD - zichtop (deur, trap, gang, - duodeliJkheod 
~ Eigenschappen 
CD buitenlicht/uitgang etc} vluchtroute vluchtroutes 
E Materiaal gabruik - duidelijkh .. d 

t:lgen!idiappen 
- hellingshoek -vlucht- -aantal c: Ingabouw vluchtroute - op- en aantraden ondergrond -ligging ~ !>JlVangplaatsen 

- brandbaarheid 
- complexiteit (trep,vloer,lift} 

- doon~troomcap. 
stroomlijnen -aantal - lOOit trap 3: - schadelijkheld bij opstakals 

::J -ligging - complexiteit 
0 ontbranding - opvangcapaciteit 

Systemen m.b.t 
stroomliJnen 

- tijd brand/rookvrij 
.c - hoeveelheid/ rook/brand - directheld route CD - üjd brand/rookvrij - opst::JpjA~ 
Cl afmetingen beperldng 

-helling 
-positie 1n ru1mte - BrandVentilatie 

- brandbelasting (stuwdruk en - aantal bochten/ opslOpptng 

Beschikbaarheid inductie} vervormingen/ obstakels op 

doorgangen In vluchtroute 
u~en/route -Sprinkler 

-RWA route -bochten 
- nooddeuren op -deuren 
slot - gangen 
- plaats obstakels -trappen 
- plaats brand -kolommen 

- losse obstakels 
- verbredingen/ 
versmallingen 

Route bepaling 

Populatie 
Verbondenheid roewijding aan 

Populatie ZeWredzaam Algemene (besluitvorming} 
Populatle metanderen activiteit ~.11. Individuele -bekendheid met 

-grootte -grootte -kijken naar -waarschuwen - grootte -mensen proberen kenmerken hetgebouw 

- dichtheld -dichtheid reactie .,deren anderen - dichtheld sneller te lopen -type - vluchten naar 

'2 - verdeling over - samenstelling - luisteren naar -brandweer - samenstelling - duwen (fysiek -geslacht waar je vandaan 

{l gebouw (groepen! anderen (orders bellen (groepen/ kontact) -cultuur komt 

- ac~viteiten Individuen} opvolgen} -verder gaan met IndiVIdUen) -ongecoördineerd -leeftijd -kortste route 
'0 -verdeling over -helpen van normale activiteit - verdeling over verplaatsen/langs - beweeglijkheid - aanwijzingen c: ca gebouw anderen -kostbare gebouw bottlenecl<s ·- signaiertogen 
~ 

- activitetten (gehandicapten) bezittingen bij -geweld •- brandsituatie 
c: 

elkaar zoeken - opstoppingen (positie b111nd/ CD Uilhoudingrr Individuele reactie 
Cl - ande~n bellen 

velTTicgen (dood/ veroorzaken Ql! bra!JI! 
rook) 

!! -ffoute bepaling -sluiten/openen 
lewnd) - druk op mensen -ademhaling/ 

- veranderingen 
'0 deuren/ramen situatie 
CD 1beslui1vo~l verhogen hartslag 
Cl Elkaar -afsluiten -hitte 

-onder de voet (branduitbreiding, 

ti waarschu\lten - bekendheid met 
apparaten (comp} 

- ademhalingrr -geduld opstopping) 
netgeboUW belemmering lopen -stress c: 
-vluchten naar 

- anderen helpen 
- (huid)IITitatle - massa-gadrag - verantwoordelijk-

··kijken naar 
:::;. 

-blussen - egolsUsch (niet anderen 
c: waar je vandaan -drukte heid nemen ·-positie obstakels CD komt 

-aankleden 
- in stress situatie 

sociaal) .... -opstaan - handelen buiten - vel1<eerde route 
.!!! lnd1v1duele reaetJe - kortste route -pijn 

~ ."11. brand ~ aanw;jzingen 
-gevaar jezelf om (anders 

s -Alertheid - signaleringen 
verkleinen dan je karal<!er) Ontstaan stress/ Groepskenmerl<en 

-punt van focus - brandsituatie 
(gaskraan dicht} -lnefficii!nt vluchtdrang .... 

Manlef passeren - groeps-
I!! -geduld (positie brand/ gebruik exits - ervaring met samenstelling ca 

- stressk rook} obstakels - faster-is-slower noodsituaties • (gezametijke} ..>< affect 
CD - IÎerantwooldelijk- - kljken naar -bochten - gevoeligheld besluiten .... heid nemen andereri 

Groepaken meMten -deuren voorstress -Rollen/ :::" 
ë - ontvangen van -groeps- ·gangen - stress bij andere verantwoordelijk-

8 signalen (aantal/ Algemene semenstelling -trappen personen heden 
I!! soorl) Individuele - (gezamelijke) 

-invoegen op trap Verbondenheid - omstandighedan 
CD kanmer1<en besluoten - onvoegen ZIJgang met anderen in ruimte Fysieke capaclten c. 

- aantallsoorlen - andere uitgang -luisteren naar 
-type zoeken anderen (orders 

(loopsnelheid} 
-geslacht groepen aanwezig 

- afstand tot wand - persoonlijke 
-cultuur -Rollen/ 

·kolommen 
opvolgen} 

Verdaling over validiteit 
-leeftiJd verantwoordalljk- -helpen van 

- losse obstakels anderen vluchtroutes/ - social forces 
- beweeglijkheid haden 

-verbredingen/ (gehandicapten) uitgangen -brand-

versmallingen omstandigheden 

Vlammen Rook Vlammen Rook Vlammen Gassen Rook 

-ontwikkeling -ontwikkeling - ontwikkeling - ontwikkeling -ontwil<keling -verstikkende - ontwikkeling 
- verspreiding - verspreiding - verspreiding -verspreiding - verspreiding (CO) - verspreiding . 

- dichtheld (00} - Verspemng ·irriterende - dichtheid (00} 
-kleur vluchtroute - giftige - k.Jeur 

-hete - aanwezog op 
vluchtroute 

c: 

Cl 
Gassen ö Hitte Gassen > Hitte Blootstelling Hitte 

- verstikKende - hoge tarnparatuur - verstikkendo Zichtafstand 
(CO) - hete gassen - hoge temperatuur - uilhoudbaarh"'d - hoge temperetuur 

- iiTiterenda -hete rook 
(CO} - hete gassen - blootstaUinglijd - hete gassen 

- glflge 
-irriterende -hete rook - lichaamsdelen -hete rook - straling brand - giftige - straling brand - matevan - strahng brand -hete - s1111iing rook - hele - straling rook bloot&lelling - straling rook · convectie 

-convectie -kleding - oor1Vectie 

Uotvallen/ Blootstelling ' Zicht op de brend ontregelen 

- positie brand 9!'_~wfun<:_tie_s - uithoudbaarheid Zicht op de brand Zicht op de b111nd 
- vtammen -machines - blootstellingtijd 

-rook - installaties - lichaamsdelen - positie brand - positie brand 

- stroom ·mate van -vlammen -vlammen 
- licht blootstellong - rook -rook 

- posiUe t.o.v. 
brand/rook 
- kleding 

Voorzfenmgen 
Getrainde Voorzieningen 

voor minder Type evacuatie Type evacuatie 
Getrainde 

veildan personen personen voormlnder 

"' - visuele gebraken a totale evacuatie (starten - totale evacuatie (juiste richting) validen 
!! 

- gehoor gebreken - gefaseerde evacuatie) - gefa"_de - aantal aanwez1g - mobile gebreken 
::J 
'0 evac, - aantal aanwezig evacuatie tijdens brand - visuele gebreken 

8 - gazoneerde tijdens bmnd - gazoneerde - frequentie - gehoor gebreken 

e evacuaUe - frequentie evaC'uatiR trainingen - fysieke grenzen 
Q. trainingen - Kwalltert training (astma, hart} 
c: - kwaliteit training - bekendheid CD 
CD - bekendheid Verplaatsings- getrainden bij 
·c;, getrainden bij methodiek gebruiker Verschillende 
~ Veldooiging lar gebruiker (lopend, rolstoel, - hondelings- lichtingen 

~ plaatse (blussen} -nandellngs- lift, evacchair) methode t o.v mensenstromen 
methode t.o.v. gebruiker - gebruiker,; terug 

.!! gebruiker · aansturing 
gebouw/ruimte in ëii - Bensturing 

M 
Kenfl-islgewenning - kruisende wegen 

l\ern116TgewenÏ1ii'lg _g_e!1n!ik<M:~ door verschillende 
> gebruik~ - voor1idlting uitgangkeuze w I Verdeling over I -brandweer - voorlichting - vluchtoefeningen vluchtroutes/ venms vluchters - vluchtoefeningen - vluchtroute uilgangen - vluchtroute niet platlegronden l~olliildl duideliJk 
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Bijlage 6 lnvlbedsfactoren per vluchtfase 

Bijlage 6.3 Invloedsfactoren Evacnet4 

Ontdek~ingstijd Pre-movemen tijd Verplaatsingstijd 

Brandmeld- Locatie gebouw/ Informatie· 

I Ge~en I 
r-- Ve~ichting en Materiaal gebruik 

Gebouwtype en systeem Gebouwtype en klimaatcondities systemen t b v i Overzichtelijkheld 
signale~ng in gebouw ; gebouwindeling functie • type sensoren functie (voorbereiden op ev~cuatîe i (vluchtweg-

klimaat buiten) -alarmering- i ('doolhof') 
aanduiding) 

- brendbaameid 
(brand, rook, etc) 

systeem - schadelijkheid bij 
-gevoeligheid 

-verlichting aan ontbranding 
- reactietijd 

(bioscoop) ·hoeveelheid/ 
- frequentie lay-out - informatie op 

~ 
u~menses uoy-ou afmetingen 

velsalanm Blussystemen vluchtroute gebouw vluchtmutA - positie in ruimte locuspunt 
(Brandblussers!) (Voor route - reactietijd vlh -afstanden -zicht op - brandbelasting 

c:: keuze) 
pingen 

buitenlicht/utgang systeem - uitgangbreedten 
Cl) - zichtop - duidelijkheld 
~ (deur, trap, gang, Eigenschappen 
Cl) buitenlicht/uitgang etc) ... luchtroute vluchtroutes 
E Matanaal gebruik - duidelijkheld - hellingshoek -vlucht- -aantal c:: 

in gebolJ'N vluchtroute Eigenschappen 
- op- en aantraden ondergrond 

~ oovanaolaatsen - ligging 
- brandbaarheid 

.. complexiteit (trap, vloer, lift) - dooratraamcap. 
3: stroomlijnen -aantal -soort trap 
::::J - schadelijkheld bij -ligging - complexiteit 

opstakels 
0 ontbranding - opvangcapaciteit 

Systemen m.b.l - tijd brand/rookvrij 
.c - hoeveelheid/ rook/brand struun1I1Jnen - directheld route Cl) - tijd brand/rookvrij -opstapjes (!) afmetingen beperking 

•- positie in ruimte - Brandventilatie - hell1ng 

- brsndbel8$ting (stuwdruk en - aantal bochten/ upstOpping 

Bescliikoaameid inductie) vervormingen/ obstakels op 

doorgangen in vluchtroute 
uilgangen/route -Sprinkler 

-RWA route -bochten 
- nOCH:Jdeuren op ... deuren 
slot -gangen 
-plaats obstakels · trappen 
- plaats brand - kolommAn 

- losse obstakels 
- vetbredingen/ 
versmal!mgen 

Route bepaling 

Populatie 
Verbondenheid Toewijding aan 

Populatie Zelfredzaam Algemene (besluitvorming) 
Populatie met anderen activiteit g~rag Individuele - bekendheid met 

-grootte -grootte -kijken naar - waarschuwen -grootte -mensen proberen kenmerken hetgebouw 

-dichtheid -dichtheid resctie anderen anderen - dichtheld snellar te lopen -type - vluchten naar 

'2 - verdeling over - samenstelling - luisteren naar - branetweer - samenstelling - duwen (fysiek -geslacht waar Je vandaan 

..9:! gebouw (groepen/ anderen (orders bellen (groepen/ kontect) -cultuur komt 

Cl) - activiteiten individuen) opvolgen) -verder gaan met IndiViduen) - ongecoördineerd -leeftijd - kortste route 
"0 - verdeling over -helpen van normale actlviteil - verdeling over verplaatsanilangs - beweeglijkheld - aanwijzingen c:: 
1'11 gebouw anderen - kos1bare gebouw botUenecks - signaleringen 

.s:: 
- activiteiten (gehandicapten) bezittingen bij -geweld - brandsituatie 

c:: 
Cl) elkaar zoeken 

Uithoudings- :- opstoppingen Individuele reacüe 
(positie brand/ 

Cl anderen bellen veroorzaken rook) 

I!! - sluitaniopenen 
vermogen (daad/ brand 

- veranderingen l<oUle bepaling leven dj_ - druk op mansen - ademhaling/ "0 deurentramen situatie Cl) 
Elkaar .(bes~uitvgrrning) 

-afsluiten -hitte verhogen ha~lag 
Cl - bekendheid met - ademhalings- - onder de voet -geduld 

(branduitbreidlng, 

'ti waarschuwen apparaten (comp) lopen ops!opplng) hetgebouw belemmering -stress c:: - anderen helpen - massa-gedrag - kijken naar 
:;::. - vluchten naar - (huid)lrntatie - verantwoordelijk--blussen - egolstisch (niet anderen c:: waar je vandaan -drukte heid nemen 
Cl) komt -aankleden 

- In stress situatie 
sociaal) - positie obstakels 

-" -opstaan - handelen buiten -verkeerde route 
.!I! fi1d1Yiau81e reactie - kortste route -pijn 
ûî "''_brand - aanwijzingen -gevaar jezelf om (anders 
·;:: 

-Alertheid - signaleringen 
verkleinen dan je karakter) Ontstaan stress/ Gmepskenmerken 

.!! 
-punt van focus - brandsituatie (gaskraan dicht) - inefficiênt vluchtdrang -" "Manier passeren - groaps-

I!! -geduld (positie brand/ gebruik exits - ervarlng met samenstelling 
1'11 obstakels - faster-is-slower 
-" -stress rook) 

-bochten effect 
noodsituaties - (gezamelljke) 

Cl) - veraniwaarde lijk- -kijken naar 
Groepskenmerken -deuren 

- gevoeligheid besluiten 
-" heid nemen anderen voor stress -Rolt ::-
'2 - ontvangen van • groeps- -gangen - stress bij andere verantwoordelijk-

8 signalen (aantal/ Afgeniene- samenstelling -trappen personen heden 
~ soort) Individuele - (gezamelijke) - mvoegen op trap Verbondenheld - omstandigheden 
Cl) 

kenmerken besluiten - invoegen ZIJgang metanderen in ruimte a. 
- aantal/saanen - andere uitgang - luisteren naar Fysieke capaciteit 

-type zoeken anderen (orders 
(laapsnelheid) 

-geslacht groepen aanwezig 
-afstand tot wand opvolgen) - persoonlijke 

-cultuur -Rollen/ 
Verdeling over validiteft 

verantwoordelijk- -kolommen -helpen van -leeftijd - losse obstakels anderen vluchtrootes/ - social torces 
- beweeglijkheid heden 

- velbredingen/ (gehandicapten) uitgangen -brand-

versmallingen omstandigheden 

Vlammen Rook Vlammen Raak Vlammen Gassen Rook 

- ontwikkeling -ontwikkeling - ontwikkeling - ontwikkeling - ontwikkeling -verstikkende - ontwikkeling 
- verspratding - verspratding - verspreiding -verspreiding -verspreiding (CO) - verspreiding 

u - dichtheid (00) - Versporring - irriterende -dichtheid (00) 
c: -kleur vluchtroute -giftige -kleur 
m -hete - aanwez~gop .c vluchtroute 

Gassen Hitte Gassen Hitte Blootstelling Hitte 
-verstikkende • hoge temperatuur - verstikkende Zichtafstand 
(CO) • hete gassen - hoge temperatuur • uithoudbaarheid - hoge temperatuur 

"' (CO) • hete gassen - blootstellingtijd - hete gassen (ij • initerende -hete rook - initerende -hete rook - lichaamsdelen -hete rook c:: -giftige - s!raling brand -giftige - straling brand ·mate van Q) -hete - s!raling rook - straKng brand 
V -hete - straling rook blootstalling - straling rook -convectie 

·convectie -kleding ·convectie 

Uitvallen/ Blaatstelling Zicht op de brand ontregelen 

- positie brand _9ebou_YifuncUes - uithoudbaarheid Zicht op de brand Zicht op de brand 
-vlammen -machines - blaatstellingtijd 

-raak - Installaties lichaamsdelen - posiüe brand - posilie brand 

-stroom -mate van -vlammen -vlammen 

-licht blaatstelling -rook -rook 
-positie t.o.v. 
brand/rook 
-kleding 

vo-orzlëhltîgerî 
voorminder Type evacuatie Getrainde 

Type evacuatie 
Getrainde Voorzïenlngen 

validen e_ersonen personen_ voorminder 

"' -visuele gebreken - totale evacuatie (starten • totale evacuatie Ouiste richting) validen 
I!! 

- gehoor gebreken - gefaseerde evacuatie) - gefaseerde aantel aanwezig - mobile gebreken 
::::J 
"0 evac, -aantal aanwezig evacuatie tijdens brand -visuele gebreken 

8 - gazoneerde tijdens brand - gazoneerde ·frequentie - gehoor gebreken 

e evacuatie -frequentie evacuatie trainingen -fysieke grenzen 
c. trainingen - kwaliteit training (astma, hart) 
c:: - kwaliteit training - bekendheld Q) 

Cl) - bekendheid Verplaatsing&- getrainden bij 
'5! getrainden bij methodiek gebruiker llèrschillende 
.!! Verdediging ter gebruiker (lopend, rolstoel, - handelings- richtingen 
.§ plaatse (blussan) -handeling&- lift, evacchair) methode t o.v mensenstromen 

"' methode t.o.v. gebruiker - gebruikers terug Cl) gebruiker -aansturing_ 
~ -aansturing 

gebouw/ruimte in 

::::J KEinnis!Qewennirlg - kruisende wegen 
0 Kei1nTs798-WeflfîlnQ gebrui~_rs door verschillende 1'11 
> g_ebo,~[k~l! - vaarlichting uitgangkeuz w I Verdeling OYer I - vaarlichting - vluchtoefeningen -brandweer 

vluchtrouteat versus vluchters - vluchtoefeningen • vluchtroute uitgangen 
plattegronden (gepland) 

• vluchtroute niet 
duidelij~ 
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Bijlage 6 lnvloedsfactoren per vluchtfase 

Bijlage 6.4 Invloedsfactoren Simulex 

Onldekkingstijd Pre-movement tijd Verplaatsingstijd 

B1>1ndmeld- Locatie gebouw/ Informatie-

~ Ge~en ~ 
Verlichting en Materiaal gebruik 

Gebouwtype en systeem Gebouwtype en klimaatcondities systemen t.b v Overzichtelijkheid 
signalering in gebouw 

functie - type sensoren functie (voorbereiden op evacuatie gebouwindeling 
(vluchtweg-

klimaat buiten) - alarmering- ('doolhof) 
aanduiding) 

- brandbaarheld 
(brand, rook, ale) - schadelijkheid bij 
-gevoeligheid systeem 

ontbranding - verllchUng aan - reactielijd 
(bioscoop) - hoeveelheid/ 

-frequentie lay-out - informatie op 

~ 
u1mensres ..... y-ou afmetingen 

valsalann Blussystemen vtuchtnoute gebouw viuchtmu!A .. positie in ruimte focuspunt 
(Brandblussers!) (Voor route - reactielijd v/h -afstanden - zichtop - brandbelasting 

c: keuze) systeem - uitgangbraadten buitenlicht/uitgang 
Q) - zichtop (deur, trap, gang, - duidelijkheid t:lgenscnappen ~ 
Q) buitenlicht/uitgang etc) vluchtroute vluchtroutes 
E Materiaal gebruik - duidelijkheid Elgenscnappen - hellingshoek -vlucht- -aantal c: In gebouw vluchtroute oovanaolaatsen - op- en aantreden ondergrond -ligging Q) 
~ - brandbaarheid 

- complexiteit -aantal (trap, vloer, lift) - doorstroomcap. 
3: - schadelijkheid bij 

stroomlijnen -ligging -soort trap opstakels 
:::J - complexiteit 
0 ontbranding - opvangcapacite~ Systemen m.b.t. - tijd brand/rookvnj 
.c -hoeveelheid/ -tijd brand/rookvrij rook/brand stroomlijnen - directheld noute 
Q) - opst<'~rje:; 

(!) afmetingen beperking 
-helling 

-positie in ruimte - Brandventilatie upstopping 

- brandbetasting (stuWdruk en - aantal bochten/ obstakels op 

BescmKDBamela inductie) vervormingen/ vluchtroute 

ultgangen/noute -Sprinkler doorgangen in -bochten 
noute -deuren 

- nooddeuren op -RWA 
-gangen 

-:,lot -trappen 
- plaats obstakels -kolommen 
-plaats brand 

- losse obstakels 
-verbredingen/ 
versmaliineen 

Route Depallng 

Populatie 
Verbondenheid loewijding aan 

Populatie Zelfredzaam Algemene Cbeslu~rmlnal 
Populatie met anderen activiteit Individuele - bekendheld met 

-grootte -grootte kljken naar -waarschuwen - grootte -mensen proberen kenmerken hetgebouw 
-dichtheid -dichtheid reactie anderen anderen - dichtheld sneller te lopen - type -vluchten naar 

'2 - verdeling over - samenstelling - luisteren naar - branetweer - samenstelling - duwen (fysiek -geslacht waar je vandaan 

.9! gebouw (groepen/ anderen (orders bellen (gnoe pen/ kontact) -cultuur komt 
Q) - activiteiten individuen) opvolgen) -verder gaan met individuen) - ongecoördineerd -leeftijd - kortste noute 
"0 - verdeling over -helpen van normale activiteit - verdeling over verplaatsenAangs - beweegiiJ~ht:ld - aanwijzingen c: 

"' gebouw anderen -kostbare gebouw bottlenecks - signaleringen 
.<:: 

- acllvite~n (gehandicapten) bezittingen bij -geweld - brandsihJatie c: 
Q) elkaar zoeken 

Uilhoudings- - opstoppingen Individuele reactie (positie brand/ 

Cl - anderen bellen 
vermogen (dood/ veroorzaken Ql! brand 

rook) 
!!! ROute bepaling - sluiten/openen 

lavend) -druk op mensen - ademhaling/ 
- veranderingen 

"0 deuren/ramen Situatie Q) {!lesluitvorming) -hitte verhogen hartslag 
Cl Elkaar -afsluiten - onder de voet (opstopping, - bekendheid met - ademhalings- -geduld 
13 waarschuwen apparaten (camp) lopen branduitbreidingl hetgebouw belemmering -stras..;; c: -anderen helpen -massa-gedrag - kijken naar 
;:::. - vluchten naar - (huid~rrilatie - verantwoordelijk-

-blussen - egolstisch (niet rmderen 
c: waar je vandaan -drukte heid nemen 
Q) komt -aankleden 

-in stress situatie sodaal) - positie obstakels 
.>< - verkaaide route .!!! Individuele react1e - kortste noute -opstaan 

-pijn - handelen buiten 

ëiî .QI?_brand - aanwijzingen 
-gevaar jezelf om (anders 

·;:: 
-Alertheid - signaleringen 

verkleinen dan je karakter) Ontstaan strass/ Groepskenmerken 

~ - punt van focus - brandsituatie 
(gaskraan dicht) -inefficiênt v[uchtdrang 

!!! (positie brand/ Man er passeren gebruik exits ~ groeps-
-geduld -ervaring met samenstelling 

"' ·stress rook) obstakels - faster-is-slower noodsituaties .>< -bochten effect - (gezamelijke) 
Q) - verantwoordelijk- - kijken naar 

Groepekenmerken -deuren 
-gevoeligheid besluiten 

.>< heid nemen anderen voor stress -Rollen/ ::" 
'E - ontvangen van - groeps- -gangen - stress bij andere verantwoordelijk-
8 signalen (aantal/ )l.[geriiena samenstelling -trappen personen heden 
e soort) Individuele - (gezsmelljke) - Invoegen op trap Verbondenheid -omstandigheden 
Q) 

kenmerken besluiten - Invoegen zijgang met anderen in ruimte 
CL 

- aantallsoorten - andere uitgang - luisteren naar ~YSI9K9 capaCiteit 
type zoekt"n anderen (orders 

(looosnelheldl 
-geslacht groepen aanwezig 

- afstand tot wand opvolgen) - persoonlijke 
-cultuur -Rollen/ 

-kolommen Verdelng over validiteit 
verantwoordelijk- - halpen van -leeftijd - losse obstakels anderen vtuchtrautaa/ - soclal farces 

- beweeglijkheld heden 
- verbradlngen/ uilgangen -brand-(gehandicapten) 
versmallingen Dlll"'tr:mdiCJhPden 

Vlammen Rook Vlammen Rook Vlammen Gassen Rook 

-ontwikkeling -ontwikkeling - ontwikkeling - ontwikkeling -ontwikkeling -verstikkende - ontwikkeling 
- verspraiding -verspreiding - verspreiding - verspreidtng - verspreiding (CO) -verspreiding 

- dichtheld (00) - Verspening -irriterende - dichtheld (00) 
-kleur vluchtroute -giftige -kleur 

-hete - aanwez~ op 
vluchtnou te 

Gassen Hitte Hitte 
Gassen 

Hitte Blootstelling 
- verstikkende - hoge temperatuur 

- verstikkende 
- hoge temperatuur Zichtafstand 

(CO) - hete gassen - hoge temperatuur - uithoudbaarlleid - hete gassen 

-irriterende -hete rook 
(CO) 

- hete gassen - blootstellingtijd -hete naak 

-giftige - straling brand 
-irriterende 

-hete naak -lidlaamsdefen - straling brand t: -giftige 
-hete - straling rook - straling brand -mate van -straling rook 

-convectie 
-hete 

- straling rook blootstelling -convectie 

-convectie -kleding 

Zicht op de brand Uitvallen/ 
ontregelen Blootstelling 

- positie brand .9E>~U..".~.". - uithoudbaarheid 
Zicht op de brand Zicht op de brand 

-vlammen -machines 
-rook - installaties 

- blootstellingtijd -positie brand - positie brand 
- lichaamsdelen -vlammen -vlammen 

-stroom 
- matevan -rook -rook 

-licht 
blootstelling 
- positie t-o v. 
brand/rook 
-kleding_ 

Vöorz1enlngêrï 
Voorzieningen voa- mlrider Type evacuatie 

Getrainde 
Type evacuaUe 

Getrainde 

validen personen personen voorminder 
111 -visuele gebreken - totale evacuatie (starten • totale evacuatie Ouiste richting) validen 
I!! 

-gehoor gebreken - gefaseerde evacuatie) -gefaseerde - aantal aanwezig - mobile gebreken 
:::J 

8 evac, - aantal aanwezig evacuatie tijdens brand - visuele ge~reken 
- gazoneerde tijdens brand - gazoneerde -frequentie - gehoor gebreken 

e evacuatie -frequentie evacuatie tralningen - fysiaka grenzen 
a. trainingen - kwaliteit training (astma, hart) 
c: - kwaliteit training - bekendheid Q) 

Q) -bekendheid Verplaatsing&- getrainden bij 
'61 getrainden bij methodiek gebruiker erscn1uenae Q) gebruiker (lopend, nolstoel, - handelings-
~ Verdediging ter richtingen 

plaatse (blussen) -handelings- lift, evacchair) methode t.o.v. mensenstromen ëiî methode t.o.v. gebruiker - gebrulkers terug Q) gebruijç_ar - aansturing 
'i -aansturing 

gebou~ov/ruimte in 

:::J l\eflniS/QewennlnQ - kruisende wegen 
0 Kërin1S/geweiïi1Tiig gebruikers door verschillende 
~ 
w gebruikers -voorlichting I Verdeling over I 

uitgangkeuze 

-voorlichting - vluchtoefeningen vluchtrouteat 
-brandweer 

- vluchtoefeningen - vluchtroute uilgangen 
ve11>u~ vluchters 

plattegronden ca&p~ai'ld) 
- vluchtroute niet 
duideliJk 
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Bijlage 6 lnvloedsfactoren per vluchtfase 

Bijlage 6.5 Invloedsfactoren BuildingExodus 

Onldekkingstijd Pre-movementlijd Verplaatsings lijd 

~ 
lnfonnotie-

I Ge~·n I 
Brandmeld- Locatie gebouw/ Verlichting en Matenaal gebruik 

Gebouwtype en systeem klimaatcondities systemen t.b v Overzichtelijkheid 
signalering In gebouw 

functie - type sensoren {voorbereiden op evacuatie gebouwindeling 
(vluch!MIO-e 

klimaat bulten) - alannenng- (doolhof) 
aanduldlnQ) 

- brandbaarheld 
(brand, rooi<, etc) - schadelijkheld bij 
- gevoeHgheld 

systeem 
enfbranding -verlichting aan 

- reaclleUjd 
(bioscoop) - hoeveelheid/ 

-frequentie U.y-oul - informatie op 

I ve~ I 
u tmensles 

r.-v"";:;::,.. 
afmeUngen 

valsalarm Blussystemen vluchtroute aebouw - positie In ruimte locuspunt 
(Bn~ndblusseiSI) (Voor route - reactietijd v/h -afstanden - zichtop - brandbelasting 

c: keuze) systeem - uitgangbreedten bu1tenlichtlu1tgang 
Q) - zichtop (deur, trap, gang, - duidelijkheld Eigenschappen i!: 
~ 

buitenlicht/uitgang ale) vluchtroute vluchtroutes 

Matenaal gebruik - duidelijkheid - heltingshoek - vlucht- -aantal 
c: 

In gebouw vluchtroute Eigenschappen - op- en aaniraden ondergrond -ligging Q) oovanaolaatsen 
~ - brandbaarheld 

- comphlldtelt (trap, vloer, lift) - doorstroomcap. 

~ stroomlijnen -aantal - soorttrap opstakels - schadelijkheid bij - ligging 

.8 ontbranding systemen m.b.t. - complexiteit - tijd brand/rookvrij 

- hoeveelheid/ 
- opvangcapadtelt rook/brand stroomlijnen - directheid route 

Q) - tijd brand/rookvrij beoerklno • opstHpjef: C) afmetingen 
· positie 1n ruimte - Bn~ndventllatle -helling Opstopping 

- brandbelasting (stuwdruk en - aantal bochten/ obstakels op 
lnducUe) vervormingen/ vluchtroute 

1>8scnnwaame1a 
-Sprinkler doorgangen In -bochten uitgangen/route 
-RWA route -deuren 

- nooddeuren op 
- gangen 

slot 
- plaats obstakels 

-trappen 

- plaats brand 
- kolommen 
- losse obstakels 
- verbredingen/ 
versmetingen 

Route bepaling 

Populatie 
Verbondenhetd Toew1j~l~g aan Populatie Zelfredzaam Algemene (beslultvarmlmil 

Populatie met anderen actlvitelt ~ Individuele bekendheid met 

-grootte -grootte -kijken naar - waarschuwen -grootte -mensen proberen kenmerken ht->1 gebouw 

-dichtheid -dichtheid reactie anderen anderen - dichtheld snell..- te lopen - type -vluchten naar 

'ê -verdeling over - samenstelling - luisteren naar - brandweer - aamenetelling - duwen (fysiek -geslacht N 1r1r je vandaan 
Q) gebouw (groepen/ anderen (orders bellen (groepen/ kontact) cultuur komt 

-ai • ac'ivlteilen individuen) opvolgen) - verder gaan met individuen) ·ongecoördineerd -leeftijd - kortste route 
'0 - verdeling over -helpen van normale activiteit -verdeling over verplaatsen~angs - beweeglijkheid - armwiJZingen c: 
ns gebouw anderen - kostbara gebouw bottlenecks - slgnalel1ngen 
.c ,. activiteiten (gehandicapten) bezittingen bij -geweld - brandsltuaUe c: 

eikaar zoeken - opsloppingen (posiUe bn~nd/ Q) unnoua1ngs- Individuele raactie 
Cl - andernn bellen veroorzaken rooi<) 
e - sluiteNopenen 

vermogen (dood/ oo brand 
- verenderingen RoUte bepaing levend) - druk op mensen - ademhaRng/ '0 deuren/ramen situatle Q) {!le2!ultvorminlll - hitte verhogen hartslag 

Cl Elkaar -afsluiten - onder de voet (opstopping, 
- bekendheid met - edemhallngs- -geduld 

"ti waarschuwen apparaten (comp) lopen brand uitbreiding) hetgebouw belemmertng - stres.c;; c: - anderen helpen - massa-gedrag - kijken naar 
~ -vluchten naar - (huld~onatie - verantwoordeliJk-

- blussen - egoTstisch (niet rmdArPn 
c: waar je vandaan - drukte t1Pid nemen 
Q) komt 

-aankleden 
- in stress situatie sodaal) - positie obstakels 

.>< - verkPArriA routP. .!I! lnd•viduele reScfii - kortste route - opstaan {bed) 
pijn - hendelen buiten 

ûi 211_brand - aanwijzingen 
-gevaar jezeK om (anden; 

·;:: verkleinen dan je karakter) Groepskenmerken 
.!! -Alertheid - signaleringen Ontstaan stress/ 

- punt van focus - bnmdsituetie 
(gaskraan dicht) -lnefficiAnt vluchtdrang .>< - groeps-e -geduld (positie brand/ Manoer passensn gebruik exits - ervaring met samenstelling 

111 obstakels - laster-is-slowar 
.>< -stress rook) 

-bochten effect 
noodsllua~es - (gezamelijk&) 

Q) -verantwoordelijk- - kljken naar 
Groepakenmerken -deuren 

-gevoeligheid beslulten 
.>< heid nemen anderen voor stress - Ronent ;~ 

'E -ontvangen van - groeps- - gangen - stress bij andere verantwoordehJ~· 

8 signaten (aantal/ Jlfgemene semenstelling - trappen personen heden 
!!! soort) Individuele - (gezameliJ<e) - Invoegen op trap vert>onaenheia • omstandigheden 

& kenmerken besluiten - invoegen zijgeng met anderen in ruimte 
-aantal/soorten - enden~ uitgang - luistallin naar 

1 eys18Ke capacneH 
-type zoeken endallin (ordeiS 

(looosnelheldl 
-geslacht groepen aanwezig 

- afstand tot wend opvolgen) • peiSoonlijke 
-cultuur -Rollen/ 

Verdeftng over validiteit 
verantwoordelijk-

- kolommen - helpen van 
-leeftijd 

• losse obstakels anderen vl uchtroullll/ - social lorces 
- beweeglijkheld heden 

- verbredingen/ uitGangen -bren~ (g~handtcaplen) 
versmalllnaen omstemfigheden 

Vlammen Rook Vlammen Rook Vlammen Gassen Rook 

- ontwikkeling - ontwikkeling - ontwikkeling -ontwikkeling - ontwikkeling - verstikkende - ontwikkeling 
- verspnsldlng - verspreiding - verspnsidlng - verspnsldlng -verspreiding (CO) - verspreiding 

'0 
- dichtheid (00) - Versperl1ng - Irriterende - dichtheid (00) 

c: - kJelX vluchtroute - giftige -ldeur 
e - hete - aanwezig op 
.0 vluchtroute c: 
111 
> 
~ Gassen Hitte 

EJ 0 Gassen Hitte Blootstelllng Hitte 
~ - verstikkende - hoge temperatuur - verstikkende - hoge temperatuur Cl - uilhoudbaarheld - hoge temperatuur 
!!l 

(CO) - hete gassen (CO) - hete gassen - blootsleDinglijd - hete gassen 
111 -lrr!tarende - hela rooi< - Irriterende - hete rooi< 

- giftige - lichaamsdelen - hete rook c: - slrllllng brand - giftige - straling brand - mate van - straling brand Q) - hete - straling rooi< -g - hete - straling rook blootstelling - straling rook - convectie .c - convectie - kleding - convectie 
.!ö!l 
'0 

Uitvallen/ c: 
Zicht op de brllnd Blootsteling 

~ ontregelen 

E - positie brand ~ bouwfuncties - uithoudbaartleid Zicht op de brand Zichl op de brand 
0 - vlammen -machines - blootstellingtijd 

-rook - Installaties ~ Ucheemsdelen - positie brand - positie brand 

-stroom -mate van - vlammen -vtammen 

-licht blooiSiell.,g -rook -mak 
- positie t.o.v. 
brand/rook 
- kleding 

Voorzieningen Getrainde Getrainde Vooozleningen 
voor minder Type evacuatie 

personen 
Type evacuatie 

personen voormlnder 
</) validen 

- totale evacuatie (starten - totale evacuetie (juiste richting) validen 
~ -visuele gebreken 

-gefaseerde evacuatie) - gefaseerde - aantal aanweZJg - mobüe gebreken 
::1 ·gehoor gebreken 
'0 evac, - aantal aanwezog evacuatie tijdens brand - visuele gebreken 

~ - gezoneerde tijdens brand - gazoneerde - frequentie -gehoor gebreken 

evacuatie -frequentie evacuatie trainingen -fysieke grenzen 
Q. trainingen - kwaliteit training (astma, hart) 
c: - kwaliteit training -bekendheid Q) 

.!!! -bekendheid Verplaatsing&- getrainden bij 

~ 
getrainden bij methodiek gebruiker ven;cnn1enae 

Verdediging ter gebruiker (lopend, rolstoel, - har1dellngs- richtingen 

~ plaatse (blussen) .flandelings- lift, evacchalr) methode t o.v mensenstromen 
methode t.o.v. gebruiker - gebruikers terug 

.!!! gebruiker - aansturing gebouw/roJimte in 1ü ~aansturing 

i3 KenniS/gewenning - kruisende wegen 

~ 
l\enruSJgewennlriQ gebruikers door verschillende 

~brui kers - vooriichting uitgangkeuze w Venlallng over brandweer - vooriichting - vluchtoefeningen vluchtroutaal v,.:.rstJoo; vludlters - vluchtoefeningen - vluchtroute uitgangen - vluchtroute niet plattegronden (géplandl dUideiiJI< 

129 
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Bijlage 6.6 Invloedsfactoren proefontruimingen 

Ontdekkingstijd Pre-movement tijd Verplaatsingstijd 

Informatie-

~ 
Brandmeld- Locatle geboUW/ Ve~lchting en Materiaal gebruik 

Gebouwtype en systeem Gebouwtype en klimaatcondities systemen t b.v. OverzlchteUjkheld 
signalering In gebouw 

functie -type sensoren functie (voorbereiden op evacuatie gebouwindeling 
(vluchtwag-

klimaat bUlten) -alarmering- • ('doolhof) 
aanduldlnÖl 

- brandbaarheid 
(brand, rook, etc) - schadelijkheid bij 
- gevoeligheid 

systeem 

- reactietijd 
-verlichting aan ontt..rand1ng 

(bioscoop) - hoeveelheid/ 
-frequentie Lay-out - informatie op 

~ vl~~;:rtA 
afmetingen 

valsalarm Blussystemen vluchtroute OlmonSIBS 
- positie In ruimte 

(Brandblussers!) (Vocx route 
focuspunt QeboUW -zicht op - brandbelasting 
• nsactietijd v"' -afstanden c keuze) buHenllchl/uHgang 

Gl ·Zidltop 
sys1eem - uitgangbreedten - duidelijkheld 

~ (deur, trap, gang, Eigenschappen 

~ 
buitenlicht/UIIgeng 

etc) 
vluchtroute vluchtroutes 

Materiaal gebruik - duidelijkheid - vlucht-
c vluchtroute t:1genscnappen - hellingshoek ondergrond 

• aantel 

Gl in gebouw 
opvangplaatsen • op- en aantnoden -ligging 

x: -brandbaarheid 
- complexiteit (trap,vloer,llft) • doonotroomcap. 

3: stroomlijnen · aantal - soorttrap 
::J 

- schadelijkheld bij -ligging • complexiteit 
opstakels 

0 ontbranding - opvangcapocileH Systemen m.b.t -tijd hrandJroohvrtj 
.c -hoeveelheid/ 

stroomlijnen - dinsetheld route Gl - tild brand/rookvrij rooktbrend - opstapjas 
(!) afmetingen beperking · helling 

-positie tn ruimte Opstopping 
- brandbelasting 

- Brandventilatie • aantal bochten/ 
(stuwdruk en vervonningen/ 

obstakels op 
Beschikbaarheld inductie) doorgangen In 

vluchtroute 

ultll!lngen/route -Sprinkler route • bochten 

• nooddeunsn op -RWA - deuran 
slot • gangen 

• plaats obstakels -!reppen 
· plaats brand • kolommen 

• losse obstakels 
• vertredingani 
versmallingen 

1~oute bepa 1ng 

Populatie 
Verbondenheid Toewijding aan 

Populatie Zelfredzaam -~emene besluttvormtnal 
Populatie met anderen actlvlleil ~ Individuele • bekendheid met 

-grootte •-grootte -kiJken naar -waarschuwen · grootte -mensen proberen kenmerken hetgebouw 

• dichtheld • dichtheld nsectie endenon anderen - dichtheld sneller te lopen -type • vluchten naar 

'2 - verdeling over - samenstelling - luisteren naar -brandweer • samenstelling • duwen (fysiek -geslecht waar je vandaan 

Gl gebouw (groepen/ anderen (orders bellen (groepen/ kontact) ·cultuur komt 

äi - adviteiten individuen) opvolgen) - verder gaan met Individuen) ·ongecoördineerd -leeftijd • kortste route 
"C -verdeling over -helpen van normale activiteit -vetdefingover varplaatsen/langs • beweeglijkheid ·aanwijzingen c 
«< gebouw anderen - kos1bare geboUW bottlenecks • slgnater1ngen 

.1:: 
- activiteiten (gehandicapten) bezittingen bij • brandsituatie 

c -geweld 

Gl elkaar zoeken 
Uithoudings· • opstoppingen Individuele reactie 

(pc, t P brand/ 

Cl - anderen bellen veroorzaken rno'.l 

~ -sluiten/openen 
vermogen (dood/ brand 

- veranderingen 
"C ROUte bepallniï 

deuren/ramen 
levend) .. druk op mensen - ademhaling/ situatle 

Gl {besluitvorminQ) verhogen hartslag 
Cl Elkaar -afsluiten ·hitte 

- onder de voet (opstopping, 
waarschiJVten • bekendheid met • ademhallngs- -geduld 

"ti hetgeboUW 
apparaten (romp) 

belemmering 
lopen - stmss 

hrr.nr11Hthr 1idmg) 

c -anderen helpen -ma5S8118drag ·kijken naar 
~ ·vluchten naar 

-blussen (huid~rritatie - verantwoordelijk- anderan 
c waar je vandaan 

-aankleden 
• drukte - egolsnsch (niet heid nemen • positie obstakels Gl komt sociaal) 

.>< - 1n stress situatie • verkaarde route 
Gl fndiv1duela reSCtTê - kortste route 

-opstaan 
·pijn - handelen buiten 

~ --"~?_brand • aanwijzingen 
-gevaar jezelf om (anders 

·~ -Alertheid ·signaleringen 
vertdeinen dan je karakter) Ontstaan stress/ 

Groepskenmerkan 

:;;: - punt van focus - brandsituatie 
(gaskraan dicht) - inefficlênt vluchtdrang • groeps-

~ ·geduld (positie branG' Man~er passeren gebruik exiu 
- ervaring met samenstelling 

«< • stress rook) obstakels - fllster-is-<>lower noodsituaties • (gezamelljke) 
""" ·bochten elfeet 
Gl ·verantwoordelijk- - kljken naar 

Groepskenmeri<en • deunsn 
- gevoeUgheid bestunen 

.>< held nemen anderen voor stress -Rollen/ ::o 
"2 - ontvangen van • groeps- · gangen • stress bij andere verantwoordelij~.-

8 signalen (aantal/ J\fgerner\9 samenstelling - trappen personen heden 

!!! soort) Individuele - (gezsmelijke) - Invoegen op trap Verbondenheld omstandigheden 
Gl kenmarken besluiten - invoegen zijgang met anderen In ruimte a. 

1 t~~===~t -type - aantal/soorten 
• andens uHgang - luisteren naar 

• gaslacht groepen aanwezig zoeken anderen (omers 

-cultuur -Rollen/ • afstand tot wand opvolgen) • persoonlijke 

verantwoordelijk-
- kolommen ·helpen van Verdaling over valldlteH 

-leeftijd 
• losse obstakels vklchtroutes/ • social tor-ces 

- beweegliJkheid heden anderen 
- vert>redlngan/ (gehandicapten) uHuangen -brand 

versmallinQen omstand1qheden 

Vlammen Rook V1ammen Rook Vlammen Gassen Rook 

- ontwikkeling ·ontwikkeling - ontwikkeling -ontwikkeling - ontwikkeling - verstikkende - ontwi~ keling 
-verspreiding -verspreiding - verspnoidlng • verspreiding - verspreiding (CO) - verspreiding 

"C 
- dichtheld (OD) - Varsperring - irrtterende -dichtheid (00) 

c -kleur vluchtroute -giftige -kleur 

~ ·hete • aanwezig op 
.c vluchtroute 
c 

"' > 
Cl 

Gassen Hitte 
g Gassen Hitte Hitle 

• hoge temperatuur 
BlootsteRing 

Gl - verstikkende • hoge temperetuur • hoge temperatuur Zichtafstand 
Cl - hAta gas.~n - verstikkende - uithoudbaarheid 
". 

(CO) 
·hete rook (CO) • hete gassen - hete gassen 

(ij - initerende - irriterende - hete rook • blootstellingtijd 
-hete rook 

c -giftige 
• straling brand 

- straling brand • lichaamsdelen - straling brand 
Gl -hete - straling rook • giftige 

• slnlling rook - matevan -streling rook 
al -convectie - hete blootstelling 
.1:: 

-convectie 
• kleding 

·convectie 

.!21 
"C c Uitvallen/ Blootstelling 

"' Zicht op de brand ontragelen iii 
E - positie brand gebouwfuncties • uithoudbaarheld Zicht op de brand Zicht op de brand 
0 - vlammen -machines • blootstellingtijd 

-rook • installaties • lichaamsdelen - positie brand - positie brand 

-stroom -mate van - vlammen -vlammen 

-licht blootstelling ·rook • rook 
- positie t.o v. 
brand/rook 
• kleding 

Voorzieningen Type evacuatie 
Getrainde 

Type evacuatie 
Getrainde voorz en ngen 

voor mlnder personen personen v~~~~~~r ". 
validen - totale evacuatie (starten - totale evacuatie UU1ste n<:htlng) 

!!! 
::J - visuele gebnsken ·gefaseerde evacuatie) - ge fa seétde -aantal aanwezig • mobile gebnsken 

8 • gehoor gebreken evac, - aantal aanwez1g evacuatie tijdens brand - visuele gebnsken 

• gazoneerde tijdens brand - gazoneerde -frequentie - gehoor gebnsken 

e evacuatie - frequentie evacuatie trainingen - fysieke granzan 
Q. trainingen - kwalrtelt training (astma, hart) 
c -kwaliteit training -bekendheid CP 
Gl - bekendheld I Verplaatsings- I getrainden bij 

-~ gelmlnden bij mathadlek gebruiker 
gebruiker (lopend, rolstoel, - handellngs-

verscn11 enae 

~ Verdediging ter richtingen 
plaatse (blussen) -handellngs· lift, evacchalr) methodeto v mensenstromen iii methode t.o.v. gebrurker 

Gl gebruiker - aansturing 
- gebrulkers terug 

ij - aanstur1ng 
gebouw/ruimte In 

ö Kennis/gewenning - kruisende wegen 

"' 
1\ennlslgeW9nning gebruikers door verschillende 

> .Qebrulkers uHgangkeuze 
w • voor11chting Verdeling over 

- voor1ichting • vluchtoefeningen brandweer 
vluchtroutest ... r ,r.., vluchtars - vluchtoefeningen • vluchtroute 

plotlegronden 
uitgangen • vluchtroute niet 
(gepland) duidelijk 
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Bijlage 7 UML Klassendiagrammen evacuatiemodellen 
Het klassendiagram behoort tot de UML [49] modelleertaal (unified rnadeling language) en is in dit onderzoek 
toegepast om de datastructuur van de modellen weer te geven. Het is dus een schematische weergave voor de 

programmacode van het model. In dit diagram wordt het model opgesplitst in objecten (klassen) en wordt per 

object bepaald uit welke attributen het bestaat, welke handelingen het verricht en welke andere objecten er 

invloed op hebben. De attributen zijn door het model toegepaste factoren die invloed hebben op de evacuatie. 

Legenda voor alle UML klassendiagrammen: 

s gem-appelijk gebruik van de volgende klassen (deze zijn niet allemaal nodig wor hel"""""n""" de hooldldasse) 

• samenstelling van de volgende klassen (hiervan mag er geen wegvallen) 

= Hielbij kan gekazen worden utt één """ de volgende klassen 

= communicatie tussen Idaasen 
• RMV=ademhaUngswlume per minuut Oiterhni1); PID=dosis verdovende gessen diewordie persoon lol...-lwonling ijdt FIC=momentane aflect van initarende gaasan 
(maximum); AN•mate van blootslellng aen verdovende gassen. zoalo [CO,]. [HCN]. [CO] en lage [(),]; AH=mate""" blootstelting ean otralng en convectie warmte; FLD-mate 
""" blootstelling aen alle Irriterende gessen (aJmLiatleve ef!ect); FED=totale dosis gassen en warmte die etrac1 heeft op hel -jn""" de persoon 
•• intterende olollen zijn: HCL. HBr. HF. 502. N02. Aaolein en Formaldehyde 
- VCA (visibiltty catchment area): zlchlbaalhllidzone bewegwijzering 

Bijlage 7.1 Klassendiagram handrekenmodel 

I Project 1 

1 I 

1 
1 

I PopulaUe I I Gebouw I 
I-aantal personen : int I I I 

1 

I I 
1 

1 

1 .. • 
1 .. • 

1 .. • 
Obstakel 

Looproute Groep pe1110nen per obstakel -obstakelnaam : string 1 1 
-aanlal personen : int -type obstakel : string -ondergrond : -
~oopsnelheid ongehinderd vlakke vloer : double -breedte : double -afstand lol-el : double 

·loopsnelheid ongehinderd op trap : double -<loorslroomcapacitett trap : double -afstand van -el tot veilige plaats : double 

-loopsnelheid gehinderd vlakke vloer : double -<loorslroomcapacileit horizontaal vlak : double 

~oopsnelheid gehinderd trap : double -<loorslroomcapaciteit deur : double 
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Bijlage 7.2 Klassendiagram Evacnet4 

Project 1 

1 1 

1 Gebouw 

Populatie 

-aantal personen : int 
1 

1 
1 

Ruimte netwertt 

1 .. • 

I 
Groep personen per obstakel 1 1 

I 
-aantal personen : int 1 .. • 
-loopsnelheid ongehinderd vlakke vloer : double 1 .. • 
-loopsnelheid ongehinderd op trap : double Ruimte 
-loopsnelheid gehinderd vlakke vloer : double Are 
-loopsnelheid gehinderd trap : double -10 : int 

-10 : int -ruimtenaam : string 
ilekoppelde ruimte IO's : sbing -opvangcapacitelt : double 
-doorstroomcapaciteit are : double -aantal personen aanwezig : do u bie 

~ekoppelde arelO's : Int 
f-ondergrond : double 

1 
~nd tot obstakel : double 

I 

I 
1 

1 1 

Obstakel 

-obstakelnaam : sbing 
-type obstakel : string 
-breedte : double 
-doorstroomcapaciteit : double 
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Bijlage 7.3 Klassendiagram Simulex 

Project 
1 .. • 

1 .• • 

1 1 .• • 

Populatie Gebouw 

-aantal personen : int 

1 . 
1 1 •. • 1 1 

1 .. • 
Vloer 

Trap 

0 .. 1 ·ID:int 
Populatie groep 

-ID : int - -trapnaam : string 
-vloemaam : string 

-ID:int 0 .• 1 -breedte : double 

-groepnaam : string -lengte : double 

-aantal groepspersonen : int 
-%median : double 11 1 
-%male : double 1 
-%female : double 

l -%child : double . . 
2 .. • 

-%elderty : double . 
Exit Link 

1 .• • 
-ID:int -10 : int 

-exitnaam : string 
Lijnen -linknaam : string 

-breedte : double -ID:int 1Jelinkte trapiD : int 

1 .. s -x : double -x_begin : double 1Jelinkte viceriO : int 
-y : double -y_begin : double -<leurbreedte : double 
-hoek : double -x eind : double -hoek : double 

Bodytype 
+x pers. passeren O-Ss() : int -y-eind : double -x vloer : double 

-10: int +x pers. passeren S-1 Os() : int -y=vloer : double 

-body type naam : string +x pers. passeren 1 ().1Ss() : int -x_trap : double 

-totale straal lichaamsarkei : double +etc() . -y trap : double 

-straal torsocirkel : double +x pers. passeren O-Ss() : int 
-straal schoudercirkel : double 

1 •. • 
+x pers. passeren S-10s(): int 

-loopsnelheid vlakke vloer : double +x pers. passeren 1().1Ss() : int 
·afwijking loopsnelheid : double 1..10 +etc() 
-loopsnelheidfactor trap af : double 

1..10 I -loopsnelheidfactor trap op : double 
Oistance Map 

. 
-ID : int 

1 .10 
/ -naam : string 

1 - +setDistanceMap() : double 

Lijnen kunnen niet worden 'uitgeschakeld' 
bij het maken van een nieuwe distance map. 1 
Exits en links daarintegen kunnen wel . 
worden u~geschakeld. 

Agent . -10 : int . 
-body typeiD : int 
-loopsnelheid : double 
-loophoek : double 

1 •. • pre-movement tijd : int 
-<listance map I D : int I--
-x: double 
-y: double 
-gepositioneerd op vloerlD : int 
-gepositioneerd op trapiD : int 

I invoer pre-movement tijd: 
-nog aanwezig In simulatie : bool 
-persoon in beweging : bool 

-gem. pre-movement tijd: int 
• +/·afwijking pre-fiiO'Iement tijd: int 
- verdeling: ab1ng 

1 
1 

Steering belhavior 

• 
I 1 I Collision avoidanee 

-obstakel : bool 
Shortest palh followlng 

-afstand : int 
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Bijlage 7.4 Klassendiagram BuildingExodus 
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Bijlage 7 UML Klassendiagrammen evacuatiemodellen 

Bijlage 8 Procesdiagrammen evacuatiemodellen 
Het procesdiagram behoort niet tot de UML modelleertaal, maar is een zelf ontwikkeld diagram waarin de 

werking van het simulatieproces inzichtelijk wordt gemaakt. Dit diagram is opgesplitst in twee delen: 

De opzet van de simulatie; dit is de eenmalige invoer van het model (door de gebruiker). 

Het simulatieproces; dit is een analytische loop die iedere tijdstap doorlopen wordt (door het model). 

De in Bijlage 6 weergegeven toegepaste invloedsfactoren komen in dit diagram terug als invoerparameters of als 

factoren die het proces beïnvloeden. De gegevens die ingevoerd zijn bij de opzet van de simulatie staan 
gedurende de simulatie ter beschikking voor het simulatieproces, zodat ze invloed uit kunnen oefenen op het 

simulatieproces. Deze gegevens worden toegevoegd zodra het simulatieproces er om vraagt. 

Bijlage 8.1 Procesdiagram Handrekenmodel 

Opzet Handberekening (eenmalig) 
Opzetgebouw Opzet persoonskenme 

« Interface>> 
« lràrface>> << Interface>> 

Ondergrond 
Ob8takela LOopMeiheld -- ---tlrQOhindordv---~ ... - _.",._ 

---orgoh01dotdop .. p ...r ondergrond wn at:.b*lll ,_.welige p.- --- - .._,._ gol'<ftWd vlald<e-..... alltand tal: of:llt:lbt --·""'·-.... ---goN-opbap +wt:aw..:t van ot.lakel trJt "_.. ~ 

-~----~dour 

~ I ! 
~pa-·- «1ntmOCI!>> 

·IM>O- Gn>opp.._tnper ·--· hp ob-I 

·--~--- ---·-·""'' .... ·--
l 

____ ,.._,.... 
I 

l ' I I 

.1 
Tljd lat obat.tkel Tljd van obstakel tot vellige plaats -Jd-el ·--• ondotgtond .. - • Of'dlrlPond ... - -·velliiO Pol< .._ duociiUOOiiiiCIPKbi 

·~~ ...... ·--goh--(hp<ll 
(hp<ll-- -- ----_,.. .. _ -... --.. --

! 
Ontrulmlnptljd ._.. __ -- --...... -.... --.. ----
l 

Grootaleob8takel ·----· ·----2 ·----3 ·----· -~~~--------
Gel,;;. do_....... dlo nodg,;;. om_.,. bopolen/berel<en 
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Bijlage 8.2 Procesdiagram Evacnet4 

Opzet Simulatie (eenmalig) 
Opzet gebouw 

« Interface» << Interface>> << Interface>> 
Ruimte Are Obstakels 

.._etrulmta -- ---·111111 (boaln)-ln rulmlo --k.tl -lypo·-
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... .... 
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Bijlage 8 Procesdiagrammen evacuatiemodellen 

Opzet persoonskenmerken 
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Bijlage 8 Procesdiagrammen evacuatiemodellen 

Bijlage 8.3 Procesdiagram Simulex 
Opzet Simulatie (eenmalig) 

C:Wzt'ldli.......,.dlenodlgzt'lom••~....._, 

Opzet gebouw Opzet populatie DeclocqlilraiiMn,._.,...n.,.._dl..._...uldl.-:vandi...._Cifwndlandlr1i-sii .. ~lclnCenop_.. ....... . 
~--......,CIDift...,._lrldl....,._,llcqt...,.,_•_..,. •• geDnlltnna--.awordlndm ... . 
Qllt.•"--CIMgllln,...._...,... .. wordlnd.Jn.Y.Mn~PIO. 

De~lllllltngev.ndla~lcqiMn 
<<lnlilrt.:.::.::. 

~""'""J---=Go==--= .. =-==---t -·-_.." 
I <<~~~ 

Dlst.Rea-llapteniMI'b• 

l._gfl:lriMI!edlltn~P"DII 
- ~...,...._.,....,.tat1ptl(enviiiiiVMII) -....tpo.lle.men~~-

....tlfrnlllrlglwo ....... Nnl-. ---J 

... -...... 
+gil~--""~~ 

+gil~-""·-

... -...... ---... -... -+gllQibt'uiiiiii_.."".._P"o• ... --~~-~!~-----... ~~" 
=~(0,2x0,2) 

.... gift\~· .... ~~* ---... "'"'~~ 

..,.~orm~ 

.... ~lr~op'M' 

+gil~~· 
+gll~~Wf~W'V~Up:l 
+gllliJI'ITI~~ 
+gll~otD.LOO~ __ .. 
---

<<I,.,...,.> 

-==== ....~owper.-.oon 
+ell:~p:lllbeperwoon 
........ P'f'IOO(IIl+1 

V ortbewegen p~rsoon 1 (gedrag) 
r--
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-:::::::: ==========1:::::::::::::::::::::::::~--
..... Nrplutalng n ... uH: I ...-

+gll~lld.-- __ t l ~ ..... In. ,_ AM-.zlghekl,...... I 
~~-!. ____________ ____ E-:...- •~-....g~,_.,.,,..-. --i +getexllbnlll:jM'Iee L 
.... ,__~.._..-..,._ I r-

• 
l'oltlonwtnt perwntll I l 

41--,...----:-c_:---------+--- -=-----...J ....... ,... __ 
.... --+gllt_pll....."._ 
+geloo6ntr.t.lmdl& 

~-;.;.;;;.;;;.;,-~~ï-------

....... bMiltjlo'nM 

t 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'< 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

... _ 
.... _ 

+glllfllari:IIDI:~d ....... ... -.;.t~p:;;--------------- ' 

L---~-------

' ' ' ' ' 
' ' 

-tglltp:Miiii'~(CIOCIIdnbn) 

;~_: __________ ~~~::::-~··-
+IO....at,,.._.. I I _ . / 

_L/ 
Unlllbe,..lrt 

.... -... -

' 

·~OMperpwmon .... -... 4fll:pollll~(~) ....-... -....... 
·~-op'lf 

I 
I 
I 

I 

' ' 
/ +gllQp!ITIM-~ tf------ 1:-..,2.,_ 

;,;;.t~------------- - --------

·~lo.v.~-)1 
+v-t-PI.,.~tov.~..-:,. 
+gltopti!Mievwpl~ ---

.... --.~PQIIIIIPIQIXWI 

.~ ..... ~ 

.... --+gil .-..:liDI:~!$~ --------------------------------
+1111~1.0.11.~- ... 

', rl-..,.,..--,.,-.-.. -... -. ......._---....,- 1" 
',, .. 

+gllopbmlle'41p1Ut11~ 
+gllDDCldlllln~,__ 

·~---~ ... -+gll....-.:111111-.t~~rl/~ 

.-t~;.t;.:;;,;.;;.,it.O.~~.;.-~-~-

~~ 

' ---2r. .... ~~~;~~~~~~-~~---.------~--------------~~~ 
+gll~~n....,.~ 
+gil .... ~~ 
+gllooon:l.-...n~ 

__ ,!------ ~-=::::~~--------

~~ 

2-!!.,.. ........ 
~~~ 

..... IDI:,....~~rll~ 
+tllle"'""*"*J nlnt )I"!M"W (21 

~---- --

1 
I 
I 
I 

. 9. 
Persoon 2 

f ) 
'. ..... 

. 9. 
Persoon 3 

t \ 
~ ... .,..i 

-~ --

. 9 . 
Persoon 4 

t.__) -...; 

.9 . 
Persoon n 

\ f I ,.__... 

--~~-----------

137 



Bijlage 8.4 Procesdiagram BuildingExodus 
Opzet Simulatie (eenmalig) 

Opzetpopulatie ~ 
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Bijlage 8 Procesdiagram Handrekenmodel 
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Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 
De ontruimingstijden worden berekend met de handberekeningsmethode uit bijlage G van 
'Brandbeveiligingsconcept gebouwen met een publieksfunctie' [76] . Dit wordt gedaan aan de hand van een door 
DGMR ontwikkelde Excel sheet waarin deze methode is uitgewerkt. 

Bijlage 9.1 Handberekening CollegezaalW-hoog TU/e 
Verdeling aanwezige personen over de beschikbare uitgangen 

Om de ontruimingstijd te bepalen is het noodzakelijk dat de verdeling van de personen over de aanwezige 
uitgangen in beeld wordt gebracht. Voor de berekening wordt uitgegaan van een eigen voorspelde verdeling 
voordat de proefontruiming gedaan wordt. Deze berekening gaat om de ontruiming van een volledig bezette 
collegezaal, omdat bij de voorspelling van de ontruimingstijd altijd gekeken wordt naar de maatgevende situatie. 
Dit is in geval van een collegezaal altijd bij volle bezetting. Voor de bepaling van de ontruimingstijden tijdens de 
proefontruiming, moet het aantal personen en de verdeling over de uitgangen aangepast worden aan de 
gegevens uit de proefontruiming. De uitwerking van deze berekeningen is niet meegenomen in deze bijlage. 

Onderstaand figuur laat de plattegrond zien van de collegezaal W-hoog, de achterzijde (exit 1) van de college 
zaal bevindt zich op de eerste verdieping en de voorzijde (exit 2) op de begane grond. De personen in de vakken 
met een A gaan naar exit 1 en de personen uit het vak met een B gaan naar exit 2. De 1 of 2 achter de letter 
geeft aan via welk opgang de personen naar de uitgang gaan. 

I I 

Opgo.ng L 

( 1----..,;~~-~. 

1 ~ Exit 1 

Nivo j 

!, 

Nivo 1 

l 

139 



Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

De rijen zijn van voor naar achter genummerd van rij 1 t/m rij 15. De stoelen zijn genummerd van 1 t/m 15 van 

opgang 1 naar opgang 2. Voor de verdeling van de personen over de twee uitgangen wordt er vanuit gegaan dat 
uitgang 1 wordt gebruikt door sector A (blauw): 

Alle personen op rij 11 t/m 15, waarvan stoel 1 t/m 10 via opgang 1 (50 personen) en stoel 11 t/m 15 via 
opgang 2 (24 personen); 

Stoel 1 t/m 10 van rij 6 t/m 10 via opgang 1 (50 personen); 

Stoel 1 t/m 6 via opgang 1 (24 personen). 

En uitgang 2 door sector B (groen): 

Alle personen op rij 1, rechtstreeks (14 personen); 

stoel 7 t!m 15 via opgang 2 (34 personen). 

Stoel 11 t/m 15 van rij 6 t/m 10 via opgang 2 (25 personen). 

Het totaal aantal personen (221) 
naar exit 1: 148 

via opgang 1: 124 

via opgang 2 naar exit 1: 24 
naar exit 2: 73 

via opgang 2 naar exit 2: 59 

rechtstreeks naar exit 2: 14 

De verwachting is dat de meeste personen via opgang 1 zullen lopen, omdat opgang 1 een stuk breder is dan 
opgang 2. Verder zal exit 1 eerder gebruikt worden, omdat dit de meest gebruikte ingang is. Voor ingang 2 

moeten de mensen eerst een trap af voordat ze de zaal in kunnen en ingang 1 bevindt zich op dezelfde 

verdieping als de route naar de collegezaal toe. 

Basisgegevens 

Voor het bepalen van de ontruimingstijd van de collegezaal W-hoog m.b.v. de handrekenmethode (in Excel sheet 

van DGMR), moeten enkel basisgegevens vastgesteld worden. Deze basisgegevens kunnen per 

handrekenmethode (kleine) verschillen vertonen. Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van de 
basisgegevens volgens het Bouwbesluit 2003 (de doorstroomcapaciteiten) en bijlage G van het 

brandbeveiligingsconcept (76] (de loopsnelheden). Deze basisgegevens zijn: 

loopsnelheid ongehinderd horizontaal 1,60 m/s 
loopsnelheid ongehinderd op trap 0,80 mis 
doorstroomcapaciteit trap 45,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit trap 0,75 pers/(m.s) 
doorstroomcapaciteit horizontaal looppad 90,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit horizontaal looppad 1,50 pers/(m.s) 
doorstroomcapaciteit deur 90,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit deur 1,50 pers/(m.s) 
loopsnelheid laatste persoon over trap 0,32 m/s 
loopsnelheid laatste persoon door gang 0,37 m/s 

Bepalen maatgevende barrière per vluchtroute en de ontrulmlngstijd 

Met behulp van deze verdeling en basisgegevens kan nu de ontruimingstijd berekend worden. Voor iedere route 
moet bepaald worden wat de grootste obstakel is en wat de bijbehorende ontruimingstijd is. In tabel 1 en tabel 2 

zijn de resultaten weergegeven van de berekening van de ontruimingstijden per obstakel op de looproute vanuit 
de collegezaalW-hoog naar exit 1 en 2. De ontruimingstijd per obstakel is bepaald aan de hand van de tijd die de 

eerste persoon nodig heeft om het grootste obstakel te bereiken, de tijd die nodig is om alle personen het 

grootste obstakel te laten passeren en de tijd die de laatste persoon nodig heeft om na het passeren van het 

grootste obstakel een veilige plaats te bereiken. In tabel A en tabel B worden de gegevens over de obstakels 

weergegeven op de routes naar respectievelijk uitgang 1 en 2 Met behulp van deze gegevens kan de grootste 
obstakel worden bepaald, deze is maatgevend. 
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Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

Uit de berekeningen volgt dan dat de tribuneopgangen voor zowel de routes naar exit 1 als naar exit 2 het 
grootste obstakel vormen. De ontruimingstijd voor exit 1 en exit 2 is volgens de handberekening 1:37 minuten. 
Volgens de handberekening is de ontruimingstijd per exit hetzelfde, dus het maatgevende obstakels voor beide 
exits zijn maatgevend. De totale ontruimingstijd van de collegezaal W-hoog van de TU/e dus volgens 
handberekening 1 :37 minuten. 

snelheid/ 
capaciteit tijd 

sto~l~nrii 0,5 m effectie11e breedte 
afstand 1e 11luchter tot obstakel o m horizontaal 1.60 mis 0 s 
aantal personen 10 I personen 1,50 I persl(m.s) 13 s 
afstand laatste 11luchter tot 11eilige plaats 4 m horizontaal 0,37 mis 11 s 

0 m o11er klimliin trap 0,32 mis 0 s 
Totaal 00:24 mm:ss 

Tribun~opg~ng 1.92 m effectie11e breedte 
afstand 1e 11luchter tot obstakel O m 1.60 mis 0 s 
aantal personen 124 I personen 0.75 I persl(m.s} 86 s 
afstand laatste 11luchter tot 11eilige plaats 4 m horizontaal 0,37 mis 11 s 

0 m o11er klimlijn trap 0,32 mis 0 s 
Totaal 01:37 mm:ss 

Kolom op tribun~opg~ng (ziiP~d 1l 1.5 m effectie11e breedte 
afstand 1e 11luchter tot obstakel 0 m horizontaal 1.60 mis 0 s 
aantal personen 84' I personen 0.75 I persl(m.s} 75 s 
afstand laatste 11luchter tot 11eilige plaats 4 m horizontaal 0,37 mis 11 s 

3 m o11er klimlijntrap 0,32 mis 9 s 
Totaal 01:35 mm:ss 

lnt~rn~ ~•it 1 1,9 m effectie11e breedte 
afstand 1e 11luchter tot obstakel 4 m horizontaal 1,60 mis 3 s 
aantal personen 148 I personen 1,50 I persl(m.sl 52 s 
afstand laatste 11luchter tot 11eilige plaats 0 m horizontaal 0,37 mis 0 s 

0 m o11er klimlijn trap 0,32 mis 0 s 
Totaal 00:54 mm:ss 

Tabel A: Ontruimingstijd per obstakel voor de routes richting exit 1 van collegezaal W-hoog van de TUle 
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Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

sn•lh•ldl 
oapaolt•it tijd 

sto•l•nrij 0,5 m effeotieYe breedte 
afstand Ie yluchter tot obstakel 0 m 1.SO mis 0 s 
aantal personen 9 personen 1,50 I persl(m.s} 12 s 
alstand laatste Yluchter tot Yeilige plaats o m horizontaal 0,37 mis 0 s 

0 m oYer klimlijntrap 0,32 mis 0 s 
Totaal 00:12 mm:ss 

Tribun•opg~nq 0,7 m effectieYt breedte 
alstand Ie I/luchter tot obstakel O m 1.60 mis 0 s 
aantal personen 51 1 personen 0,75 I persl(m.s) 97 s 
afstand laatste I/luchter tot 11eilige plaats 0 m horizontaal 0,37 mis 0 s 

0 m o11er klimlijn trap 0,32 mis 0 s 

Totaal 01:37 mm:ss 

Kolom op tribun•opg~ng (zlip~d 2 0,6 m effectieYe breedte 
afstand IYiuchter tot obstakel 0 m horizontaal 1.60 mis 0 s 

aantal personen 4j personen 0,75 I perslfm.sl 96 s 
afstand laatste Yluchter tot veilic:1e plaats 0 m horizontaal 0,37 mis 0 s 

0 m o11er klimlijn trap 0,32 mis 0 s 
Totaal 01:36 mm:ss 

hat•rn• ••it 2 1,9 m effectitYe breedte 

afstand lilluchter tot obstakel 0 m horizontul 1,60 mis 0 s 
aantal personen 73 'personen 1,50 lptrsl(m.s) 26 s 
alstand laatsteliluchter tot 11eiliae plaats 0 m horizontaal 0,37 mis 0 s 

0 m oYer klimlijn trap 0,32 mis 0 s 
Totaal 00:26 mm:ss 

Tabel B:Ontruimingstijd per obstakel voor de routes richting exit 2 van collegezaal W·hoog van de TUle 

Bijlage 9.2 Handberekening Wieleratletiekhal Omnisport Apeldoorn 
Verdeling aanwezige personen over de beschikbare uitgangen 

Om de ontrujmingstijd te bepalen is het noodzakelijk dat de verdeling van de personen over de aanwezige 
uitgangen in beeld wordt gebracht. Voor de berekening wordt uitgegaan van een verdeling die DGMR gemaakt 

heeft voor het ontwerp van het Omnisport. Deze berekening gaat om de ontruiming van een volledig bezette 
Wieleratletiekhal. Bij de voorspelling van de ontruimingstijd wordt altijd gekeken naar de maatgevende situatie, in 

geval van een zaal met tribunes is dit altijd bij volle bezetting. Voor de bepaling van de ontruimingstijden tijdens 

de proefontruiming, moet het aantal personen en de verdeling over de uitgangen aangepast worden aan de 

gegevens uit de proefontruiming. De uitwerking van deze berekeningen is niet meegenomen in deze bijlage. 

De Wieleratletiekhal in het omnisport bestaat uit een kleine tribune (aan de kant van de topsporthal) en een grote 

tribune met een hoog en een laag deel. Verder is het mogelijk dat er staanplaatsen worden gecreëerd op de 

omloop. In Tabel C is de verdeling van het aantal personen over de verschillende uitgangen weergegeven, dit 
zijn allen nooduitgangen die niet worden gebruikt bij normaal gebruik van de sporthal. In onderstaande figuur zijn 

de uitgangen weergegeven en is met kleuren aangegeven hoe de personen uit de verschillende vakken over de 

uitgangen worden verdeeld, volgens het ontwerp van D.G.M.R. Tabel D geeft aan hoeveel plaatsen er per vak 

aanwezig zijn. 
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A 

H 

Kleine Grote tribune Grote tribune Staanplaatsen op 
tribune (laag deel) (hoog deel) omloop totaal 

Volle 
bezetting 1747 1559 2120 0 5426 

Uitgang A 873 129 0 0 1002 
Uitgang B 0 298 140 0 438 
Uitgang C 0 192 278 0 470 
Uitgang D 0 198 634 0 832 
Uitgang E 0 199 635 0 834 
Uitgang F 0 178 283 0 461 
Uitgang G 0 248 150 0 398 
Uitgang H 874 117 0 0 991 

1747 1559 2120 0 5426 

143 



Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

Tabel C: Verdeling personen over uitgan en in de wieleratletiekh al 

rolstoel- rolstoel-
Vak zitplaatsen plaatsen Vak zitplaatsen plaatsen 
1 240 8 15 99 0 
2 225 8 16 117 0 
3 190 2 17 92 0 
4 226 0 18 103 0 
5 116 0 19 218 0 
6 106 0 20 213 0 
7 129 0 21 140 0 
8 117 0 22 278 0 
9 181 0 23 291 0 
10 192 0 24 343 0 
11 198 0 25 346 0 
12 199 0 26 289 0 
13 178 0 27 283 0 
14 149 0 28 150 0 
Tabel D: Aantal plaatsen per vak 

Basisgegevens 

Voor het bepalen van de ontruimingstijd van de wieleratletiekhal m.b.v. de handrekenmethode, moeten enkel 

basisgegevens vastgesteld worden. Deze basisgegevens kunnen per handrekenmethode (kleine) verschillen 

vertonen. Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van de basisgegevens volgens het Bouwbesluit 2003 (de 

doorstroomcapaciteiten) en bijlage G van het brandbeveiligingsconcept [76] (de loopsnelheden). Deze 
basisgegevens zijn: 

loopsnelheid ongehinderd horizontaal 1,60 m/s 
loopsnelheid ongehinderd op trap 0,80 m/s 

doorstroomcapaciteit trap 45,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit trap 0,75 pers/(m.s) 
doorstroomcapaciteit horizontaal looppad 90,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit horizontaal looppad 1,50 pers/(m.s) 
doorstroomcapaciteit deur 90,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit deur 1,50 pers/(m.s) 
loopsnelheid laatste persoon over trap 0,32 mis 
loopsnelheid laatste persoon door gang 0,37 m/s 

Bepalen maatgevende barrière per vluchtroute en de ontruimingstijd 

Met behulp van bovenstaande verdeling en basisgegevens kan nu de ontruimingstijd berekend worden. Hiervoor 

zou van ieder vak bepaald moeten worden wat het grootste obstakel is en wat de grootste ontruimingstijd 
oplevert. Dit is afhankelijk van de grootte van het vak (aantal personen), de afstand tot een veilige plaats en de 

breedte van de doorgangen. De tribunerijen, tribune opgangen en trappen naar de omloop hebben op iedere 

tribune dezelfde afmetingen. Bij het kleine tribunedeel zijn de twee middelste vakken de grootste (vak 1 en 2), dit 
zijn tevens de vakken met de grootste loopafstand en de looproute van deze vakken voert ook via de grootste 

versmalling op de omloop. Bij de grote tribune zijn de versmallingen vanuit ieder vak hetzelfde, omdat ter plaatse 

van de grote tribune geen versmallingen zijn in de omloop. De middelste vakken in het bovenste gedeelte van de 

hoge tribune (vak 24 en 25) zijn het grootste en hebben tevens de grootste loopafstand. Dus voor het bepalen 
van de ontruimingstijd is het voldoende om te kijken naar de leegstroom van twee van deze 'maatgevende' 
vakken: vak 1 en 25. 

In tabel E en tabel F zijn de resultaten van de berekening van de ontruimingstijden per obstakel op de looproutes 
vanuit vak 1 en 25 weergegeven. De ontruimingstijd per obstakel is bepaald aan de hand van de tijd die de 

eerste persoon nodig heeft om het grootste obstakel te bereiken, de tijd die nodig is om alle personen het 

grootste obstakel te laten passeren en de tijd die de laatste persoon nodig heeft om na het passeren van het 
grootste obstakel een veilige plaats te bereiken. Tabel E geeft de gegevens en berekeningen weer van de 

144 



Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

obstakels vanuit vak 1 tot uitgang H en tabel F de gegevens en berekeningen van de obstakels vanuit vak 25 tot 
uitgang E. Met behulp van deze gegevens kan de grootste obstakel worden bepaald, deze is maatgevend. 

Bij de eerste berekening is er vanuit gegaan dat de veilige plaatsen zich direct na de uitgangen E en H bevinden 
(tabel E en tabel F). Uit de berekeningen volgt dan dat de tribuneopgangen in beide vakken (1 en 25) het 
grootste obstakel is. Hieruit volgt dat de ontruimingstijd van de kleine tribune 8:35 minuten is en de 
ontruimingstijd van de grote tribune 6:28 minuten. De totale ontruimingstijd van de Wieleratletiekhal in het 
Omnisport tot na de exits, is dus 8:35 minuten. Dit geldt voor een verdeling waarbij niemand gebruik maakt van 

de hoofdingang. 
Omdat men na de exits E en H ook nog af moet dalen van een exittrap, is bij de tweede berekening onderaan de 
exittrappen genomen als veilige plaats. De resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel G en tabel H. Ook hier 
vormen de tribuneopgangen in beide vakken de grootste obstakel. Uit deze berekeningen volgt dat de 
ontruimingstijd van de kleine tribune 9:12 minuten is en van de grote tribune 7:06 minuten. De totale 
ontruimingstijd van de Wieleratletiekhal in het Omnisport tot onderzijde exittrappen, is dus 9:12 minuten. 

snelheid/ 
capaciteit tijd 

Tribun•rii 0.43 m effectie11e breedte 
afstand 1 Yluchter tot obstakel O m 1,60 mis 0 s 
aantal personen 12 1 personen 1,50 persl(m.s) 19 s 
afstand laatste Yluchter tot 11eilige plaats 88,5 m horizontaal 0,37 mis 239 s 

10,5 m o11er klimlijn trap 0.32 mis 33 s 
Totaal 04:51 mm:ss 

Tribun•opg~ng v~k 1 1,2 m effectie11e breedte 
afstand 1 Yluchter tot obstakel 0 m 0,80 mis 0 s 
aantal personen 248 I personen 0,75 persl[m.sl 276 s 
afstand laatste yJuchter tot Yeilige plaats 88,5 m horizontaal 0,37 mis 239 s 

Totaal 08:35 mm:ss 

sm~lst• punt omloop 2,6 m effectie11e breedte 
afstand 1 \/luchter tot obstakel 51 m horizontaal 1,60 mis 32 s 
aantal personen 782 I personen 1,50 I persl(m.s) 201 s 
afstand laatste yJuchter tot yeilige plaats 37,5 m horizontaal 0,37 mis 101 s 

Totaal 05:34 mm:ss 

Uitg~ng H 4 m effectie11e breedte 
afstand 1 \/luchter tot obstakel 88,5 m horizontaal 1,60 mis 55 s 
aantal personen 991 I personen 1,50 I persl(m.s) 165 s 
afstand laatste \/luchter tot 11eilige plaats 0 m horizontaal 0,37 mis 0 s 

Totaal 03:40 mm:ss 

Tabel E: Ontruimingstijd per obstakel vanuit vak 1 van de kleine tribune, met de veilige plaats meteen na 
de exits 
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snelheid/ 
capadteit tijd 

Tribunerij 0,43 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel D m 1L60 m/s 0 s 
aantal personen 9 personen 1.50 !pers/(m.s) 14 s 
afstand laatste vluchter tot veilioe plaat 14,5 m horizontaal 0 37 m/s 39 s 

25 m over klimlijn trap 0,32 m/s 78s 
Totaal 02:11 mm:ss 

Tribuneo~ng vak 25 1.2 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel O m 0 80 m/s 0 s 
aantal personen 300 personen 0,75 lpers/(m.s) 333 s 
afstand laatste vluchter tot veilioe plaat 14.5 m horizontaal 0 37 m/s 39 s 

5 m over klimlijn trap 0,32 m/s 16 s 
Totaal 06:28 mm:ss 

Doorgang onder aan t ribune 0,9 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel O m 0,80 m/s 0 s 
aantal personen 173 personen 0.75 !pers/(m.s) 256 s 
afstand laatste vluchter tot veilige plaat 14,5 m horizontaal 0,37 m/s 39 s 

5 m over klimliin trao 0 32 m/s 16 s 
Totaal 04:55 mm:ss 

Trap van tribune naar omloop 1,4 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel O m 0 80 mjs 0 s 
aantal personen 34ó personen 0,75 lpers/{m.s) 330 s 
afstand laatste vluchter tot veilige plaat 14,5 m horizontaal 0 37 m/s 39 s 

5 m over klimlijn trap 0 32 m/s 16 s 
Totaal 06:24 mm:ss 

tntgang E 4 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 5 m over klimlijn trap 0,80 m/s 6 s 

14,5 m horizontaal 160 m/s 9 s 
aantal personen 834 personen 1.50 lpers/{m.s) 139 s 
afstand laatste vluchter tot veilioe plaat 0 m horizontaal 0 37 m/s 0 s 

Totaal 02:34 mm:ss 

Tabel F: Ontruimingstijd per obstakel vanuit vak 25 van de grote tribune, met de vellige plaats meteen na 
de exits. 
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snelheid/ 
capaciteit tijd 

Tribun~rii 0,43 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 0 m 1,60 mis 0 s 
aantal personen 12 I personen 1,50 persl(m.s} 19 s 
afstand laatste vluchter tot veilige plaats 88,5 m horizontaal 0,37 mis 239 s 

22,5 m over klimlijn trap 0,32 mis 70 s 
Totaal 05:28 mm:ss 

Tribun~opg<~~ng v<~~k 1 1,2 m effectieve breedte 

afstand 1 vluchter tot obstakel 0 m 0,80 mis 0 s 
aantal personen 248 I personen 0,75 'persl(m.s) 276 s 
afstand laatste vluchter tot veiliQe plaats 88,5 m horizontaal 0,37 mis 239 s 

12 m over klimlijn trap 0,32 mis 38 s 
Totaal 09:12 mm:ss 

sm<~~lst~ punt omloop 2,6 m effectieve breedte 

afstand 1 vluchter tot obstakel 51 m horizontaal 1.60 mis 32 s 
aantal personen 78:2 I personen 1,50 persl(m.s) 201 s 
afstand laatste vluchter tot veilige_plaats 37,5 m horizontaal 0,37 mis 101 s 

12 m over klimlijn trap 0,32 mis 38 s 
Totaal 06:11 mm:ss 

Uitq<~~nq H 4 m effectieve breedte 

afstand 1 vluchter tot obstakel 88,5 m horizontaal 1,60 mis 55 s 
aantal personen 931 personen 1,50 persl(m.s) 165 s 
afstand laatste vluchter tot veilige plaats 0 m horizontaal 0,37 mis 0 s 

12 m over klimliin trap 0,32 mis 38 s 
Totaal 04:18 mm:ss 

E•ittr<~~p H 4,4 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 88,5 m horizontaal 1,60 mis 55 s 
aantal personen 991 personen 0,75 persl(m.s} 300 s 
afstand laatste vluchter tot 11eilige plaats 12 m Olltr l<.limlijn trap 0,32 mis 38 s 

Totaal 06:33 mm:ss 

Tabel G: Ontruimingstijd per obstakel vanuit vak 1 van de kleine tribune, met de veilige plaats onderaan 
de exiHrappen. 
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snelheid/ 
capadteit tiid 

Tribunerij 0,43 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 0 m 1.60 m/s 0 s 
aantal personen 9 lpersonen 1.50 pers/(m.s) 14 s 
afstand laatste vluchter tot veiliae plaat 14,5 m horizontaal 0 37 m/s 39 s 

37 m over klimlijn trap 0,32 m/s 116s 
Totaal 02:49 mm:ss 

Tribuneopqana vak 25 1,2 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel O m 0 80 m/s 0 s 
aantal personen 300 [personen 0,75 IPers/(m. s) 333 s 
afstand laatste vluchter tot veiliQe plaat 14,5 m horizontaal 0 37 m/s 39 s 

17 m over klimltin trap 0 32 mj s 53 s 
Totaal 07:06 mm:ss 

Doorgang onder aan tribune 0,9 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel O m 0,80 m/s 0 s 
aantal personen 173 I personen 0,75 pers/(m.s) 256 s 
afstand laatste vluchter tot veiliae olaat 14,5 m horizontaal 0137 m/s 39 s 

17 m over klimlijn trap 0,32 m/s 53 s 
Totaal 04:55 mm:ss 

Trap van tribune naar omloop 1,4 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel O m 0 80 m/s 0 s 
aantal personen 346 I personen 0.75 !pers/(m.s) 330 s 
afstand laatste vluchter tot veiliae plaat 14,5 m horizontaal 0,37 m/s 39 s 

17 m over klimlijn trap 0,32 m/s 
Totaal 06;09 mm:ss 

IJ"d:gang E 4 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 5 m over klimlijn trap 0,80 m/s 6 s 

14,5 m horizontaal 1,60 m/s 9 s 
aantal personen 834 I personen 1.50 ;pers/(m.s) 139 s 
afstand laatste vluchter tot veilige J:l)aat 0 m horizontaal 0 37 m/s 0 s 

12 m over klimlijn trap 0,32 m/s 38s 
Totaal 03:12 mm:ss 

Exittrap E 4,3 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 5 m over klimlijn trap 0,32 m/s 16 s 

14,5 m horizontaal 150 m/s 10 s 
aantal personen 834 I personen 0.75 pers/(m.s) 259 s 
afstand laatste vluchter tot veiliae olaat 12 m over klimliin trap 0 32 m/s 38s 

Totaal 05:21 mm:ss 

Tabel H: Ontruimingstijd per obstakel vanuit vak 25 van de grote tribune, met de veilige plaats onderaan 
de exittrappen. 

Bijlage 9.3 Handberekening Parkstad Limburg Theater (Heerlen) 
Verdeling aanwezige personen over de beschikbare uitgangen 
Bij de handberekening van de ontruiming worden twee situaties berekend. Bij de eerste situatie wordt er vanuit 

gegaan dat iedereen terug vlucht naar de hoofdingang. Dit wordt gedaan omdat naar alle waarschijnlijkheid het 

overgrote merendeel van de bezoekers dit ook zullen gaan doen in geval van calamiteit. De noodtrappen 

bevinden zich achter deuren en de gewone trappen springen veel meer in het oog, vandaar deze verwachting. 

De tweede situatie wordt de voorspelling van DGMR van de verdeling genomen. Hierbij gaat ook een gedeelte 

via de noodtrappenhuizen. 

Om de ontruimingstijd te bepalen is het verder noodzakelijk dat de verdeling van de personen over de aanwezige 

interne exits in beeld wordt gebracht. Voor de berekening van beide situaties geldt hiervoor de verdeling die 

DGMR gemaakt heeft bij het ontwerp van het parkstad Limburg theater. 
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Deze berekeningen gaan beide om de ontruiming in de maatgevende situatie. In geval van een theaterzaal is dat 

altijd een volledig bezette zaal. Voor de bepaling van de ontruimingstijden tijdens de proefontruimingen, moet het 

aantal personen en de verdeling over de uitgangen aangepast worden aan de gegevens uit de proefontruiming. 

De uitwerking van deze berekeningen is niet meegenomen in deze bijlage. 

De Rabozaal bestaat uit een grote zaal op de eerste verdieping en balkons op de tweede en derde verdieping. In 

tabel I is de verdeling van het aantal personen over de verschillende interne exit deuren weergegeven, deze 

deuren worden ook in een normale situatie gebruikt. In onderstaand figuur zijn de interne exits weergegeven. Met 

kleuren is hierin aangegeven hoe de personen uit de zaal zich verdelen over de interne exits. 

1 e verdieping 

Balkon 2de verdieping 
Nooddeurl l'looddE"ut' 2 

I I Ir=:~,..--~ 

Balkon 3de verdieping 
B.G. 

Exit 1A 
Exit 18 

Exit 1C 
Exit 1 D 
Exit 1 E 
Exit 1 F 
Exit 2A 
Exit 28 
Exit 2C 
Exit 2D 

Exit 3A 
Exit 38 

totaal 

217 

85 
13 
14 

85 
217 

5 
95 
95 

personen 
personen 

personen 
personen 
personen 
personen 
personen 
personen 
personen 

5 personen 
11 0 personen 
11 0 personen 

1 051 personen 

Tabel 1: Verdeling personen over 
interne exits in de Rabozaal 
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Basisgegevens 

Voor het bepalen van de ontruimingstijd van de Rabozaal m.b.v. de handrekenmethode, moeten enkel 

basisgegevens vastgesteld worden. Deze basisgegevens kunnen per handrekenmethode (kleine) verschillen 

vertonen. Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van de basisgegevens volgens het Bouwbesluit 2003 (de 

doorstroomcapaciteiten) en bijlage G van het brandbeveiligingsconcept [76] (de loopsnelheden). Deze 
basisgegevens zijn: 

loopsnelheid ongehinderd horizontaal 1,60 m/s 
loopsnelheid ongehinderd op trap 0,80 m/s 
doorstroomcapaciteit trap 45,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit trap 0,75 pers/(m.s) 

doorstroomcapaciteit horizontaal looppad 90,00 pers/(m.min) 

doorstroomcapaciteit horizontaal looppad 1,50 pers/(m.s) 

doorstroomcapaciteit deur 90,00 pers/(m.min) 

doorstroomcapaciteit deur 1,50 pers/(m.s) 

loopsnelheid laatste persoon over trap 0,32 m/s 
loopsnelheid laatste persoon door gang 0,37 mis 

Bepalen maatgevende barrière per vluchtroute en de ontruimingstijd 

Met behulp van bovenstaande verdeling en basisgegevens kan nu de ontruimingstijd berekend worden. Voor 
iedere route moet bepaald worden wat het grootste obstakel is en wat de bijbehorende ontruimingstijd is. Echter 

is de Rabozaal en het gedeelte van het parkstad Limburg theater Heerlen waar de Rabozaal zich in bevindt 
symmetrisch. Dit betekent dat maar één helft van de totale ruimte hoeft door te worden gerekend. Er wordt dus 

alleen gekeken naar de vluchtroutes via exits 1 A, 1 B , 1 C, 2A, 2B, 2A en trappen Sc 1.1, 2.1, 3.1 en één van de 

twee noodtrappenhuizen. 

In tabel J t/m M zijn de resultaten van de berekening van de ontruimingstijden per obstakel op de looproutes 
vanuit de Rabozaal weergegeven. De ontruimingstijd per obstakel is bepaald aan de hand van de tijd die de 

eerste persoon nodig heeft om het grootste obstakel te bereiken, de tijd die nodig is om alle personen het 

grootste obstakel te laten passeren en de tijd die de laatste persoon nodig heeft om na het passeren van het 
grootste obstakel een veilige plaats te bereiken. In tabel J t/m M worden de gegevens over de obstakels 

weergegeven van respectievelijk de begane grondvloer, de eerste verdieping, de tweede verdieping en de derde 

verdieping. Met behulp van deze gegevens kan de grootste obstakel worden bepaald, deze is maatgevend. 

Uit de berekeningen volgt dat in de eerste situatie (allen terug naar ingang), voor de eerste verdieping geldt dat 
de trap tussen de eerste verdieping en BG het grootste obstakel vormt. Echter wordt er hier vanuit gegaan dat er 

alleen gebruik gemaakt wordt van de 'normale' trappen en niet van de noodtrappenhuizen. Als er gebruik 

gemaakt wordt van de verdeling volgens DGMR voorspellingen (tweede situatie), dan wordt het maatgevende 

obstakel de tribuneopgang. Op de andere verdiepingen is er geen verschil in maatgevende obstakel bij de twee 

verdelingen. Op beide balkons zijn de tribuneopgangen ook het grootste obstakel. En op de begane grond is het 
grootste obstakel de tussendeuren voor de hal bij de hoofduitgang. De ontruimingstijden van de grootste obstakel 

per verdiepingsvloer zijn op de begane grond vloer 3:28 minuten, op de eerste verdieping 6:08 minuten, op de 
tweede verdieping 5:59 minuten en op de derde verdieping 7:10 minuten, als alle personen via de hoofdingang 

naar buiten gaan. Het maatgevende obstakel op de derde verdieping is dus tevens het maatgevende obstakel 

van de gehele Rabozaal, dit komt mede doordat de mensen van deze verdieping de grootste afstand af moeten 
leggen. 

Zodra de verdeling van DGMR aangehouden wordt dan is de ontruimingstijd volgens het grootste obstakel op de 

BG 1 :43 minuten, op de eerste verdieping 5:08 minuten, op de tweede verdieping blijft die 5:59 en op de derde 

verdieping wordt die 5:06 minuten. Dit betekent ook dat de voor de totale ontruiming van het gebouw het 

maatgevende obstakel verandert, dit is nu de tribuneopgang op het eerste balkon (tweede verdieping). De totale 
ontruimingstijd van de Rabozaal van het Parkstad Limburg Theater te Heerlen wordt bij deze verdeling dus 5:59 

minuten. Dit verschil komt doordat de mensen vanaf het tweede balkon nu allemaal via het noodtrappenhuis 

gestuurd worden en hierbij zijn de horizontale loopafstanden korter. 

150 



Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

Tabel J: Ontruimingstijd per obstakel op de begane grond van het Parkstad Limburg theater 

a) Verdeling: iedereen via hoofdingang 
snelheid/ 
capaciteit tijd 

lnlerne deur voor e•il 4,8 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 35,5 m horizontaal 1,60 mis 22 s 

16 m over klimlijn trap 0,80 mis 20 s 

aantal personen 1051 personen 1,50 perslfm.sl 146 s 
afstand laatste vluchter tot veiliQe plaats 7,2 m horizontaal 0,37 mis 19 s 

Totaal 03:28 mm:ss 

Uilgang 5 m effectieve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 42,7 m horizontaal 1,60 mis 27 s 

16 m over klimlijn trap 0,80 mis 20 s 
aantal personen 1051 personen 1,50 persl(m.s) 140 s 
afstand laatste vluchter tot veilige plaats 0 m horizontaal 0,37 mis 0 s 

Totaal 03:07 mm:ss 

b) Verdeling: volgens voorspelling DGMR 

snelheid/ 
capaciteit tijd 

Interne deur voor exit 4,8 m effectleve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 35 5 m horizontaal 160 mfs 22 s 

16 m over klimlijn trap 080 m/s 20 s 
aantal personen 295 personen 1,50 lpersf(m.s 41 s 
afstand laatste vluchter tot veilige pla< 72 m horizontaal 037 m/s 19 s 

Totaal 01:43 mm:ss 

Uitgang 5 m effectleve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 42 7 m horizontaal 160 mjs 27 s 

16 m over klimlijn trap 080 m/s 20 s 
aantal personen 295 I personen 1,50 lpersf(m.s 39 s 
afstand laatste vluchter tot veilige pla;; 0 m horizontaal 037 m/s 0 s 

Totaal 01:26 mm:ss 

Nooddeur 1 4,1 m effectleve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 20 m horizontaal 160 m/s 13s 

16 m over klimlijn trap 080 mfs 20 s 
aantal personen 231 I personen 1 50 lpers/(m.s 38 s 
afstand laatste vluchter tot veilige pla< 0 m horizontaal 0 37 mfs 0 s 

Totaal 01:10 mm:ss 

Nooddeur 2 6,9 m effectleve breedte 
afstand 1 vluchter tot obstakel 38 m horizontaal 160 mfs 24 s 

16 m over klimlijn trap 080 m/s 20 s 
aantal personen 294 I personen 1,50 lpers/(m.s 28 s 
afstand laatste vluchter tot veilige pla 0 m horizontaal 0 37 m/s 0 s 

Totaal 01:12 mm:ss 

151 



Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

Tabel K: Ontruimingstijd per obstakel op de eerste verdieping van het Parkstad Limburg theater 

snelheid/ 
capaciteit tijd 

stoelenrij 0,45 m effectitYt breedte 

afstand 1e Yluchter tot obstakel 0 m horizontaal 1,60 mis 0 s 
aantal personen 17 personen 1,50 I persl(m.s) 25 s 
afstand laatste Yluchttr tot wiligt plaats 66,5 m horizontaal 0,37 mis 180 s 

16 m oYer klimliin trap 0,32 mis 50 s 

Totaal 04:15 mm:ss 

Tribuneopgiln!l 1,2 m effectieYe breedte 
afstand 1e Yluchter tot obstakel O m 1.60 mis 0 s 
aantal personen 212 I personen 1,50 I persl[m.sl 118 s 
afstand laatste Yluchter tot yeilige plaats 52 m horizontaal 0,37 mis 141 s 

16 m oYer klimlijn trap 0,32 mis 50 s 
Totaal 05:08 mm:ss 

Interne e•it 1A 2,2 m effectieYe breedte 
afstand 1e Yluchter tot obstakel 0 m horizontaal 1,60 mis 0 s 
aantal personen 21~ personen 1,50 persl[m.sl 64 s 
afstand laatste Yluchter tot yeilige plaats 52 m horizontaal 0,37 mis 141 s 

16 m oYer klimlijn trap 0,32 mis 50 s 
Totaal 04:15 mm:ss 

Interne e•it 18 1,4 m effectieYe bretdte 
afstand 1e Yluchter tot obstakel 0 m horizontaal 1,60 mis 0 s 
aantal personen 90 personen 1,50 I perslfm.s) 43 s 
afstand laatste Yluchter tot Ytilige plaats 42,7 m horizontul 0,37 mis 115 s 

16 m oYer klimlijntrap 0,32 mis 50 s 
Totaal 03:28 mm:ss 

Interne e•it 1C 1 m effectitYt breedte 
afstand 1e \/luchter tot obstakel 0 m horizontaal 1,60 mis 0 s 
aantal personen 13 personen 1,50 I persl(m.s) 9 s 
afstand laatste vluchter tot Yeilige plaats 48,7 m horizontul 0,37 mis 132 s 

16 m oYer klimlijn traP 0,32 mis 50 s 
Totaal 03:10 mm:ss 

a) Verdeling: iedereen via hoofdingang 

Trilp 1e nililr BG 3,1 m effectieYe breedte 

afstand 1e Yluchter tot obstakel 11,5 m horizontaal 1.60 mis 7 s 
aantal personen 526 personen 0,75 I persl(m.s) 226 s 
afstand laatste 11luchter tot Yeilige plaats 31,2 m horizontaal 0,37 mis 84 s 

16 m horizontaal 0,32 mis 50 s 
Totaal 06:08 mm:ss 

b) Verdeling: volgens voorspelling DGMR (na het verlaten van de zaal) 

Trilp 1e nililr BG 3,1 m effectieYe breedte 

afstand 1e Yluchter tot obstakel 11,5 m horizontaal 1,60 mis 7 s 
aantal personen 295 !Personen 0,75 I persl[m.sl 127 s 
afstand laatste Yluchter tot Yeiliqe plaats 31,2 m horizontaal 0,37 mis 84 s 

16 m horizontaal 0,32 mis 50 s 
Totaal 04:28 mm:ss 

Noodtrilp 1e nililr BG 1,95 m effectieYe breedte 
afstand 1e Yluchter tot obstakel 17 m horizontaal 1,60 mis 11 s 
aantal personen 231 personen 0,75 I persl(m.s) 158 s 
afstand laatste Yluchter tot wilige plaats 3 m horizontaal 0,37 mis 8 s 

16 m horizontaal 0,32 mis 50 s 
Totaal 03:47 mm:ss 
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Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

Tabel L: Ontruimingstijd per obstakel op de tweede verdieping van het Parkstad Limburg theater 

snelheid/ 
capaciteit tijd 

sto~l~nrii 0,6 m effectieOJe breedte 
afstand 1e Yluchter tot obstakel o m 1,60 mis 0 s 
aantal personen 15 1 personen 1,50 I persl[m.s] 17 s 
afstand laatste Yluchter tot YeiliQe plaats 60,2 m horizontaal 0,37 mis 163 s 

33,5 m oYer klimliin trap 0,32 mis 105 s 
Totaal 04:44 mm:ss 

Tribun~opgilng 1,2 m effectieYe breedte 
afstand 1e Yluchter tot obstakel O m 1,60 mis 0 s 
aantal personen 95 I personen 0,75 lpersl(m.sl 106 s 
afstand laatste Yluchter tot Yeilige plaats 60,2 m horizontaal 0,37 mis 163 s 

29 m oOJer klimlijn trap 0,32 mis 91 s 
Totaal 05:59 mm:ss 

lnt~rn~ ~•it 2A 0,9 m effectieYe breedte 
afstand 1 Yluchter tot obstakel 0 m horizontaal 1,60 mis 0 s 
aantal personen ~ I personen 1,50 I perslfm.sl 4 s 
afstand laatste Yluchter tot Yeilige plaats 58,4 m horizontaal 0,37 mis 158 s 

29 m oOJer klimlijntrap 0,32 mis 91 s 
Totaal 04:12 mm:ss 

lnt~rn~ ~11it 28 1,4 m effectieYe breedte 
afstand 1Yiuchter tot obstakel 0 m horizontaal 1.60 mis 0 s 
aantal personen 95 personen 1,50 I perslfm.sl 45 s 
afstand laatste Yluchter tot Yeoilige plaats 60,2 m horizontaal 0,37 mis 163 s 

29 m oYer klimlijn trap 0,32 mis 91 s 
Totaal 04:59 mm:ss 

a) Verdeling: iedereen via hoofdingang 
Trap 2~ naar 1~ 3 m effectieYe bre-edte 
afstand 1 Yluchter tot obstakel 19 m horizontaal 1,60 mis 12 s 
aantal personen 210 personen 0,75 I persl[m.s] 93 s 
afstand laatste Yluchter tot Yeilige plaats 41,2 m horizontaal 0,37 mis 111 s 

29 m OYE'r klimlijn trap 0,32 mis 91 s 
Totaal 05:07 mm:ss 

b) Verdeling: volgens voorspelling DGMR {na het verlaten van de zaal) 

Tr iiP 2~ nililr 1~ 3 m eoffectie-Ye bre-edte 
afstand 1 Yluchter tot obstakel 19 m horizontaal 1,60 mis 12 s 
aantal personen 100 !persone-n 0,75 I persl[m.s] 44 s 
afstand laatste Yluchter tot Yeilige plaats 41,2 m horizontaal 0,37 mis 111 s 

29 m oOJer klimliin trap 0,32 mis 91 s 
Totaal 04:18 mm:ss 

Noodtrap 2~ nililr 1~ 1,95 m effectieYe breedte 
afstand 1Yiuchteor tot obstake-l 26 m horizontaal 1,60 mis 16 s 

11 m oOJer klimliin trap 0,80 mis 14 s 
aantal pe-rsonen 110 I personen 0,75 lpeorslfm.sl 75 s 
afstand laatste Yluchter tot Yeilige plaats 3 m horizontaal 0,37 mis 8 s 

29 m oYer klimlijn trap 0,32 mis 91 s 
Totaal 03:24 mm:ss 
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Bijlage 9 Handberekeningen ontruimingstijden 

Tabel M: Ontruimlngstijd per obstakel op de derde verdieping van het Parkstad Limburg theater 
a) Verdeling: iedereen via hoofdingang 

sn.Jhf.id/ 
caPacittit tijd 

sto•l•nrii 0,6 m tfftcti...,• brttdtt 
afstand 1 yluchter tot obstak~ O m 1,60 m/s 0 s 
aantal personen 14 1PtrsonM 1,50 IPtrs/fm.s 16 s 
afstand laatstt yfuchter tot Ytib Plaats 73,5 m horizontaal 037 m/s 199 s 

46,5 m oYtr klimlijn trap 032 m/s 145 s 
Totaal 01:00 mm:ss 

Tribua.opgang 1 3 m tffecdeYe brttdtt 
afstand 1 yluchter tot obstak~ O m 160 m/s 0 s 
aantal personen 104 (personen 0.75 'pers/fm.s 107 s 
afstand lutstt Yluchter tot y~Hgt plaats 73,5 m horizontaal 0,37 m/s 199 s 

40 m oYer k6mlïn trap 032 mis 125 s 
Totaal 07:10 mm:ss 

lnt•rn• ••ït 211 1,6 m efftctieYt brttdtt 
afstand 1 Yluchttr tot obstak~ 1.4 m horizontaal 1.60 mis 1 s 
aantal personen 104 IPtrsonen 1,50 Ptrs/lm.sl 43 s 
afstand laatstt Yluchttr tot YtiiiQt plaats 72,1 m horizontaal 0,37 m/s 195 s 

40 m oYtr klimlïn trap 0,32 m/s 125 s 
Totaal 01:04 mm:ss 

Trap 3• naar 2• 1.6 m efftcti...,t brttdtt 
afstand 1 Yluchter tot obstak.J 11 m horizontul 1,60 mis 7 s 
aantal personen 110 lptrsonM 0,75 trs/m.s 92 s 
afstand laatste Yluchttr tot Ytiligt plaats 62,5 m horizontul 0,37 mis 169 s 

40 m OYtr kiml n traP 032 mis 125 s 
Totul 01:32 mm:ss 

Doorgang na trap fop 2d• v•rdl 1,8 m tfftctitYt brttdtt 
afstand 1 Yluchttr tot obstak.J 18 m horizontaal 1,60 m/s 11 s 

11 m owr klimlijn trap 0,80 m/s 14 s 
aantal personen 110 I persontn 1.50 ers/fm.sl 41 s 
afstand laatste yiiJchter tot Ytiligt plaats 55,5 m horizontaal 0,37 m/s 150 s 

29 m oYer k6mlïn trap 0,32 m/s 91 s 
Totaal 05:06 mm:ss 

b) Verdeling: volgens voorspelling DGMR 

sntlhtld/ 
capacittit tijd 

sto•l•nrr 0,6 m effectieYt brttdtt 
afstand 1 Yluchttr tot obstaktl O m 1,60 mis 0 s 
aantal Ptrsonen 14 ersonen 1,50 pers/[m.s) 16 s 
alstand laatste yfuchttr tot Yeiügt plaats 27,5 m horizontaal 0,37 mis 74 s 

46,5 m OYer klimlïn trap 0,32 m/s 145 s 
Totaal 03:55 mm:ss 

Tribun•opqanq 1.3 m efftctieYe breedte 
alstand 1 yluchttr tot obstaktl 0 m 1.60 m/s 0 s 
aantal personen 104 ptrsontn 0,75 pers/[m.s) 107 s 
afstand laatste Yluchter tot Ytilia• plaats 27,5 m horizontaal 0,37 mis 74 s 

40 m OYtr klimlijn trap 0,32 mis 125 s 
Totaal 05:01 mm:ss 

lnt•rn• ••it 2A 1,6 m tfftct,.Yt bretdtt 
afstand 1 Yluchter tot obstakel 1,4 m horizontaal 1,60 mis 1 s 
aantal personen 104' I persontn 1,50 I ptrs/(m.s) 43 s 
afstand laatste vluchtt~ tot veitigt plaats 26,1 mhorlzontul 0,37 m/s 71 s 

40 m OYer klimlijn trap 0,32 m/s 125 s 
Totaal 04:00 mm:ss 

Trap 3• naar 2• 1,6 m efftctievt brttdtt 
afstand 1 Yluchter tot obstakel 11 m horizontaal 160 mis 7 s 
aantal personen 110 I personen 0,75 I pers/(m.s) 92 s 
afstand laatst• vluchter tot veiDat Plaats 16,5 m horizontaal 0,37 m/s 45 s 

40 m OYtr klimlijn trap 032 mis 125 s 
Totaal 04:28 mm:ss 
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Bijlage 10 Netwerkbeschrijving Evacnet4 

Bijlage 10 Netwerkbeschrijving Evacnet4 
Er wordt bij Evacnet4 in dit onderzoek uitgegaan van dezelfde basisgegevens als bij het handrekenmodel: 

loopsnelheid ongehinderd horizontaal 1 ,60 m/s 
loopsnelheid ongehinderd op trap 0,80 m/s 
doorstroomcapaciteit trap 45,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit trap 0,75 pers/(m.s) 
doorstroomcapaciteit horizontaallooppad 90,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit horizontaallooppad 1,50 pers/(m.s) 
doorstroomcapaciteit deur 90,00 pers/(m.min) 
doorstroomcapaciteit deur 1,50 pers/(m.s) 
loopsnelheid laatste persoon over trap 0,32 m/s 
loopsnelheid laatste persoon door gang 0,37 m/s 

Er worden tijdstappen genomen van 5 seconden. De dynamische capaciteit (dynamic capacity) om van ruimte 
naar ruimte te gaan wordt dus bepaald in aantal personen per 5 seconden (=pers/m*s * breedte * 5). De 
verplaatsingstijd (traversal time) van node naar node wordt bepaald aan de hand van de afstand/(5*snelheid). 
De maatgevende doorstroomcapaciteit vanuit de zaal is gebaseerd op de doorstroomcapaciteit van de opgang 
(=vlakke vloer). Het maximaal aantal personen in een ruimte wordt bepaald door: totale oppervlakte/oppervlakte 
per persoon. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende oppervlakten per persoon: 

- Vlakke vloer = 5 pers/m2 
- Trap = 2 pers/m2 
En in de theaterzaal wordt er van uitgegaan dat de maximale bezetting ook het maximaal aantal personen in de 

ruimte mag zijn. 

Alle waardes worden afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal, omdat Evacnet4 geen gebruikt maakt van 

decimalen (hierdoor kan onnauwkeurigheid ontstaan). 

Bij de ruimte indeling wordt onderscheidt gemaakt in wanden en virtuele scheidingen (virtuele ruimtes). De 

doorgetrokken lijnen zijn wanden en de onderbroken lijnen zijn virtuele scheidingen. 

Verder wordt er gebruik gemaakt van de volgende legenda voor het opstellen van de Evacnet4 netwerken: 

1©1 Ruimte met personen 

(WP) 
WP LO Lobby(LO) 

sw 11 Trap(SW) HA Gang(HA) 

KJ Ruimte onder trap 

(LA) 
LA L-os __ ___,) Eild besterrming (OS) 
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Bijlage 10 Netwerkbeschrijving Evacnet4 

Bijlage 10.1 Evacnet4 netwerk CollegezaalW-hoog van de TU/e 
Ruimte indeling 

' n 

r 

·' 

f 

Evacnet4 netwerk 

WP2.0,24 

WP3.0,73 

3,1 

WP4.0,73 
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Bijlage 10 Netwerkbeschrijving Evacnet4 

Bijlage 10.2 Evacnet4 netwerk Parkstad Limburg Theater (Heerlen) 

Begane grond (BG) Parkstad Limburg Theater 

Ruimte indeling 

052.0 

• 

053.0 
Evacnet4 netwerk 

I 
0 

o 0 o 0 o ."". 
0 0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 
0 0 

0 0 --

\ 

r 
L 

LOl.O 
051.0 

051.0 
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Bijlage 10 Netwerkbeschrijving Evacnet4 

Eerste verdieping Parkstad Limburg Theater 

Ruimte indeling 

Evacnet4 netwerk 

Tweede verdieping (eerste balkon) Parkstad Limburg Theater 
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Ruimte indeling 

-
-
-
-

Evacnet4 netwerk 
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Bijlage 10 Netwerkbeschrijving Evacnet4 

Derde verdieping (tweede balkon) Parkstad Limburg Theater 

Ruimte indeling 

Evacnet4 netwerk 
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Bijlage 11 Proefontruimingsplannen 

Bijlage 11 Proefontruimingsplannen 

Bijlage 11.1 Proefontruimingsplan CollegezaalW-hoog TU Ie 
Aantal proefontruimingen en aanwezige personen 

De proefontruimingen hebben plaatst gevonden op een collegedag, maandag 11-05-2009. Gedurende deze dag 

zijn er drie colleges die ieder twee college-uren duren, tussen de college-uren is er een kwartier pauze. Er zijn 

per college twee ontruimingsmomenten; na het college en tijdens de pauze. Tijdens de pauze verlaat niet 
iedereen {gelijktijdig) de zaal, hierdoor kan er tijdens de pauze geen ontruimingsmeting gedaan worden. In totaal 

zijn er die dag dus drie ontruimingsmetingen gedaan, na iedere college één. Echter zijn er ook opnames gemaakt 
van de binnenkomst en de uitstroom voorafgaand aan het tweede en derde college en in de pauze van deze 

colleges. Dit is gedaan om achteraf te kunnen bepalen of de personen bij het verlaten van de zaal dezelfde 

uitgang nemen als bij binnenkomst. 

Doordat niet ieder vak door evenveel personen gevolgd wordt, is er een verschil per college in het aantal 

personen dat de collegezaal verlaat tijdens de ontruiming. Onderstaande tabel geeft het aantal studenten per 
college weer dat aanwezig was in de collegezaal ten tijde van de ontruimingen. 

College College-uren Tijd Vakcode Faculteit Schatting aantal 
studenten 

1 1+2 8:45 - 10:30 4A320 Werktuigbouwkunde 160 
2 3+4 10:45- 12:30 4C330 Werktuigbouwkunde 104 
3 5+6 13:30-15:15 8W020 Biomedische techn. 65 

Gebruikte routes tijdens de proefontruiming 

Bij deze pro~fontruiming wordt alleen gekeken naar de ontruiming van de collegezaal en niet van het hele 

gebouw. De video-opnames zijn dan ook alleen van de verplaatsing binnen de collegezaal. Hierbij kunnen de 

personen naar twee exits, beide via dezelfde twee opgangen {zie onderstaand figuur). Bij het eerste en tweede 

college wordt er gebruik gemaakt van beide exits. In het derde college verlaat iedereen de collegezaal door exit 1 

De meetopstelling (positionering van de camera's) 

Voor het verkrijgen van goed informatie uit de proefontruiming is het van belang dat de camera's op de juiste 

posities in de collegezaal komen te staan. De meetopstelling kan daarbij de ontruiming op twee manieren 
beïnvloeden: 

mensen worden ervan bewust gemaakt dat het om een ontruiming gaat en niet om een echte evacuatie, 
d.m.v. aankondigingen, het niet afgaan van het alarm en de aanwezigheid van de camera's. 

De camera's kunnen ervoor zorgen dat de ontruiming gehinderd wordt, als de camera's op de looproute 

worden geplaatst. {Op onderstaande foto is te zien dat de camera's zo worden geplaatst dat ze de 

ontruiming niet hinderen). 

In onderstaand figuur is de opstelling van de camera's in de collegezaal W-hoog weergegeven, hierbij geldt: 
Camera 1 : brengt de gehele zaal in beeld {incl. opgang/uitgang 2 en exl. opgang/uitgang 1 ). 

Camera 2: brengt uitgang 1 in beeld, van dichtbij 

Camera 3: brengt uitgang 2 en opgang 2 in beeld {camera bevindt zich onder het 
Camera 4: brengt opgang 1 in beeld 

Camera 5: brengt opgang 2 in beeld 
Camera 6: brengt uitgang 1 in beeld, van ver af {zie foto) 

Positionering van camera 6 in de 
collegezaal W-hoog 161 
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Bijlage 11.2 Proefontruimingsplan Wieleratletiekhal Omnisport 

Aantal proefontruimingen en aanwezige personen 

1 

De meting heeft plaats gevonden na afloop van de World league herenvolleybal wedstrijd tussen Nederland en 
China op zaterdag 20 Juni 2009 in de WieleratletiekhaL Bij de volleybal wedstrijd is er één ontruimingsmoment 
waar opnames van gemaakt zijn, na afloop van de wedstrijd. 
Tijdens de wedstrijd wordt er gebruik gemaakt van de vaste grote tribune, plaatsen rond het veld en twee losse 

tribunes die op het middenterrein langs het veld geplaatst worden: De losse tribunes en plaatsen rond het veld 
zijn voornamelijk voor vips, het andere publiek bevindt zich op de vaste grote tribune. De losse tribunes en 
plaatsen rond het veld worden niet in beeld gebracht In onderstaande tabellen staat de verdeling van de 
personen over de verschillende (zit)plaatsen in de WieleratletiekhaL Dit is gedaan naar schatting van het 
percentage van de het vak dat gevuld was met personen tijdens de proefontruiming. De vakindeling van het 
onderste en bovenste deel van de grote tribune is terug te vinden in Bijlage 9.2. 

Onderste gedeelte van de grote tribune 

Tribunevak 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totaal 

Totaal Plaatsen 129 117 181 192 198 199 178 149 99 117 1559 

Bezette plaatsen 0 59 177 188 194 195 174 146 50 0 1183 
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Bijlage 11 Proefontruimingsplannen 

Bovenste gedeelte van de grote tribune 

Tribune vak 21 22 23 24 25 26 27 28 Totaal 

Totaal plaatsen 140 278 291 343 346 289 283 150 2120 

Bezette plaatsen 0 70 116 229 231 116 71 0 832 

Overige plaatsen 

staanplaatsen op tribunes vaste lage tribune VIP plaatsen 
omloop middenterrein (vak 1-6 en 17-20) rond het veld Totaal 

Totaal plaatsen 1500 1000 1747 175 4422 

Bezette plaatsen 150 1000 100 175 1425 

Gebruikte routes tijdens de proefontruiming 

Tijdens de meting worden niet alle vluchtdeuren gebruikt. Voor de vergelijking met de resultaten van simulatie

en rekenmodellen moet hier dus ook rekening mee worden gehouden. De route van de ontruiming van de 

tribunes is wel hetzelfde als bij een echte calamiteit. Alleen na het verlaten van de tribune zouden er bij een 
echte calamiteit veel meer vluchtuitgangen worden gebruikt dan bij deze meting het geval is. Deze vluchtdeuren 

bevinden zich langs de totale omloop. De route die de toeschouwers na afloop van de wedstrijd moeten volgen 
bij de normaal gebruik is als volgt: 

Vanaf de tribunes moet iedereen zich via de omlopen naar de flexibele catering ruimte (A 2.01) begeven. Deze 

ruimte is de centrale ontsluiting naar de omlopen toe. Er zijn twee omlopen, zowel links als rechts om het veld 
heen. Vervolgens moet iedereen door de flexibele catering ruimte heen, om bij de trappen te komen. De flexibele 

catering ruimte wordt tijdens het evenement alleen gebruikt als doorloop route. Vanaf daar is het nog twee 
verdiepingen naar beneden om bij ingang 1 te komen. Ook is het mogelijk om één verdieping af te dalen en dan 

naar het sportkantine /restaurant (A 1.01) te gaan. De vips op de tribunes op het middenterrein hebben een 
ander looproute, vandaar dat deze niet mee worden genomen. In onderstaand figuur is de 'normale' looprichting 

weergegeven vanaf de tribunes tot exit 1. 

Echter tijdens de ontruiming worden nooduitgang E en F opengemaakt door bezoekers. Veel mensen vertrekken 
daardoor via deze twee uitgangen. Na deze nooduitgangen is men meteen buiten (men moet dan alleen nog een 

trap naar beneden op de groenheuvel), hierdoor is de afstand tot aan de parkeerplaats aanzienlijk kleiner. 

A 

H 
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Bijlage 11 Proefontruimingsplannen 

De meetopstelling (positionering van de camera's) 
Voor de meting is het van belang dat de camera's op de juiste posities in de Wieleratletiekhal geplaatst worden. 

Het grootste gedeelte van de vluchtroute moet daarbij in beeld worden gebracht en de mensen mogen niet 
gehinderd worden door de meetopstelling. Er worden opnames gemaakt van de grote tribune, de omloop, de 
doorgang naar de flexibele catering ruimte, de trappen en ingang 1. Camera 1 t/m 4 worden op het balkon van de 
lounge op de derde verdieping (3.01) geplaatst. Camera 1 maakt een opname van het rechter gedeelte van de 
onderste ring van de grote tribune, camera 2 van het middelste gedeelte en camera 3 van het linkse gedeelte. 
Verder wordt de ontruiming van het middenstuk van de hoge ring opgenomen door camera 4. Camera 5 maakt 
opnames van de doorgang naar de flexibele catering ruimte vanaf de omloop. Deze wordt op de omloop 
geplaatst, omdat anders beide deuren niet geheel in beeld gebracht kunnen worden. Nadeel is dan wel dat het 
de doorgangsbreedte op de omloop iets verkleind. Verder wordt een hoek op de trap tussen de flexibele catering 
ruimte en de uitgang in beeld gebracht door camera 6 en de uitgang (van binnenuit) door camera 7. De 
positionering van alle camera's is in onderstaande figuur weergegeven. 
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Bijlage 11.3 Proefontruimingsplan Rabozaal Parkstad Limburg Theater 

Aantal proefontruimingen en aanwezige personen 
De proefontruimingen vinden plaats na afloop van de musical 'Joseph And The Amazing Technicolor 

Dreamcoat'. Deze proefontruimingen hebben twee keer plaats gevonden, op dinsdag 28-07-2009 en woensdag 
29-07-2009. 

De voorstellingen vinden plaats in de RABOzaal. De zaal heeft in totaal 1062 zitplaatsen, dit is inclusief 76 

orkestbak plaatsen, 24 geluidsplaatsen en 4 volgspotplaatsen. Bij 'Joseph And The Amazing Technicolor 
Dreamcoat' wordt tweederde deel van de orkestbak gebruikt voor bezoekers (50 plaatsen). Dit betekent dat er 
maximaal 1008 bezoekers in de zaal kunnen. De zitplaatsen zijn verdeeld over de zaal op de eerste verdieping 
(588 zitplaatsen), het balkon op de tweede verdieping (200 zitplaatsen) en het balkon op de derde verdieping 
(220 zitplaatsen). In onderstaande tabel geeft het aantal bezoekers dat aanwezig was op dinsdag 28-07-2009 en 
woensdag 29-07-2009. 

Tribune Aantal Zitplaatsen Bezette Bezette Zitplaatsen 
zitplaatsen bestemd voor Zitplaatsen 29-07-2009 

bezoekers 28-07-2009 
De zaal (1 ~verdieping) 612 588 476 451 

Balkon 2"'e verdieping 200 200 142 127 

Balkon 3ue verdieping 224 220 76 62 

Orkestbak 26 0 - -
Totaal 1062 1008 694 640 

Gebruikte routes tijdens de proefontruiming 

Tijdens de meting worden niet alle vluchtroutes gebruikt. Hierdoor wordt er geen gebruik gemaakt van enkele 
vluchtdeuren en trappenhuizen. Voor de vergelijking met de resultaten van simulatie- en rekenmodellen moet 
hier dus ook rekening mee worden gehouden. De zaal bevindt zich op de eerste verdieping, iedereen in de zaal 

is dus genoodzaakt om een Stl!k met de trap te gaan. In een noodsituatie kunnen mensen ook via de twee 
trappenhuizen op de eerste verdieping links in onderstaande afbeelding, maar bij normaal gebruik wordt er geen 

gebruik gemaakt van deze trappenhuizen. Bij het verlaten van de zaal naar de foyer kan er gebruik gemaakt 
worden van alle uitgangen (net als bij een calamiteit), de twee deuren midden achterin de zaal zullen hierbij 
relatief weinig gebruikt worden (uitgang C en D). Ook de uitgangen op de balkons kunnen allen gebruikt worden, 
echter worden de buitenste enkele deuren niet gebruikt na afloop van een voorstelling. Op de begane grond vloer 
wordt gebruik gemaakt van de centrale uitgang, vanaf dat punt kan men via een trap naar de parkeergarage of 
via de buitendeur naar buiten gaan. Tevens staan na afloop van een voorstelling daar mensen te flyeren en 
souvenirs te verkopen. Tijdens een evacuatie bij een calamiteit zal men niet naar de parkeergarage gaan en 
worden de mensen niet opgehouden door verkooppunten en flyeraars. Er kan tevens dan gebruik gemaakt 
worden van extra nooduitgangen. De route die de bezoekers na afloop van de voorstelling moeten volgen bij de 
meting is onderstaande figuur weergegeven. In deze figuur is de verplaatsing tijdens de ontruiming weergegeven 
op de begane grond vloer, de eerste, tweede en derde verdieping. 
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Balon lde verdieping 

• 
Zaal!* Yercllepmg 

De meetopstelling (positionering van de camera's) 

Voor de meting is het van belang dat de camera's op de juiste posities in de RABOzaal en langs de vertrekroutes 

geplaatst worden. Het grootste gedeelte van de vluchtroute moet daarbij in beeld worden gebracht en de 

mensen mogen niet gehinderd worden door de meetopstelling. Er worden opnames gemaakt van de totale zaal 

(eerste verdieping), het eerste balkon (tweede verdieping), een doorgang van de zaal naar de foyer en de trap. 

camera 1, 2 en 3 worden aan de zijkanten van het toneel gepositioneerd. camera 3 is voornamelijk gericht op 

doorgang F. Camera 1 en 2 filmen de rest van de zaal en het balkon op de tweede verdieping. Het andere balkon 

(derde verdieping) wordt niet in kaart gebracht, omdat het principe hetzelfde is als het balkon op de tweede 

verdieping en er maar een beperkt aantal camera's beschikbaar zijn voor de meting. Verder wordt de uitstroom 

van mensen bij uitgang F gefilmd door camera 4. Deze camera maakt tevens opnames van de bocht die mensen 

moeten lopen om een poortje. camera 5 en 6 zorgen voor beeldmateriaal van een bocht op de trap, met tevens 

invoegende mensen van de verdiepingsvloer. In onderstaand figuur zijn de posities van camera 1 t/m 6 

weergegeven. 
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Bijlage 12 Resultaten proefontruimingen 

Pre-movement tijden en ontruimingstijden tot buiten de collegezaal W-hoog die volgen uit de 
proefontruimingen na de drie colleges 

Na college 1 Na college 2 Na college 3 
Pre-movement tijd (s) 0-35 0-35 18-98 
Ontruimingstijd (interne) exit 1 * (s) 94 52 114 
Ontruimingstijd (interne) exit 2* (s) 51 40 -
Aantal personen (exit1/exit2) 118/42 72/32 65/0 .. 
* de u1tgangnummenng van de collegezaal IS weergegeven 1n Bijlage 9.1 

Pre-movement tijden en ontruimingstijden tot buiten de tribunevakken die volgen uit de proefontruiming 
in de Wieleratletiekhal na de volleybalwedstrijd 

Onderste gedeelte van de grote tribune 
Tribunevak* 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Pre-movement 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 
tijd (s) 
Ontruimingstijd 0 n.b. 162 212 229 229 224 214 154 0 
tribunedeel (s) 
Aantal personen 0 59 177 188 194 195 174 146 50 0 
Bovenste gedeelte van de grote tnbune 
Tribunevak* 21 22 23 24 25 26 27 28 
Pre-movement 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 0-145 
tiid (s) 
Ontruimingstijd - n.b. 205 244 254 229 n.b. 0 
tribunedeel 
Aantal personen 0 70 116 229 231 116 71 0 

.. 
* de vakindeling van de tnbunes 1n de W1eleratlet1ekhal1s weergegeven 1n Bijlage 9.2 

Pre-movement tijden en ontruimingtijden tot buiten de Rabozaal die volgen uit de proefontru imingen na 
de twee musicalvoorstellingen 

Proefontruiming na voorstelling 1 
Interne exit* 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 3A 3B 
Pre-movement 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 n.b. n.b. 
tijd (s) 
Ontruimingstijd 121 85 52 0 70 112 0 105 93 0 n.b. n.b. 
interne exit (s) 
Aantal Personen 179 63 6 0 70 158 0 74 68 0 37 39 .. Proefontru1mmg na voorstelling 2 
Interne exit* 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 3A 3B 
Pre-movement 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45 n.b. n.b. 
tijd (s) 
Ontruimingstijd 124 110 0 0 77 121 0 103 90 0 n.b. n.b. 
interne exit (s) 
Aantal Personen 162 58 0 0 61 170 0 64 63 0 29 33 .. 
* de u1tgangsnummenng van de Rabozaal1s weergegeven 1n Bijlage 9.3 
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Bijlage 13 Doorstroomcapaciteit testen 

Bijlage 13.1 Overzicht doorstroomcapaciteit testen 
De onderstaande figuren zijn de situaties van de testen om de doorstroomcapaciteit te bepalen. Van links naar 
rechts: vlakke vloeren, trappen, doorgangen, bochten en invoegende stromen die haaks op elkaar staan. Deze 

testen zijn gedaan met Simulex en BuildingExodus. Hierbij zijn 400 personen via de bottleneck gestuurd. Alleen 

bij de test met de invoegende stroom bevinden zich 200 personen rechts van de rode lijn. Deze test is ook alleen 

gedaan in BuildingExodus, omdat het in Simulex niet mogelijk is om de doorstroomcapaciteit te bepalen midden 

in de route. 
Bij iedere test zijn de bottleneck breedte (rode lijn}, de gedragsopties en de populatiesamenstellingen gevarieerd. 

De testen zijn gedaan bij een persoonsdichtheid van 4.0 pers/m2
• De resultaten zijn weergegeven in Bijlage 13.3. 

Bijlage 13.2 Doorstroming doorgangen gecombineerd met gangen 
In onderstaande figuur zijn vier situaties weergegeven voor de bepaling van de doorstroomcapaciteit van een 

doorgang en een vlakke vloer (gang) in BuildingExodus. Deze testen zijn gedaan ter controle van de resultaten 

van de testen van deze twee bottlenecks afzonderlijk, waarvan de resultaten zijn weergegeven in Bijlage 13.3. 

De testen zijn uitgevoerd bij verschillende doorgang en gang breedtes. De waardes voor de doorstroomcapaciteit 
die volgen uit de verschillende testen zijn in het figuur afgebeeld, de eenheid van de waardes is pers/m*s (deze 

zijn niet in het figuur weergegeven). De rode getallen zijn de doorstroomcapaciteiten van de doorgangen (de rode 

lijntjes) en de blauwe getallen zijn de doorstroomcapaciteiten van het einde van de gang (de blauwe lijntjes). De 

n staat voor nodes, voor iedere situatie is dus de doorstroomcapaciteit bepaald voor een doorgangsbreedte (en 
gangbreedte) van 2, 3, 4 en 5 nodes (iedere node is 0,5m breed). Uit deze testen volgt dat de 

doorstroomcapaciteit van een vlakke vloer (gang) 1 ,94 pers/m*s is en van een doorgang 2,25 pers/m*s. 
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In onderstaande grafieken staan de resultaten van de doorstroom testen beschreven in Bijlage 13.1. Aan de 

hand van deze resultaten kan de doorstroomcapaciteit van iedere bottleneck in de verschillende modellen 
worden bepaald. 

Doorstroming vlakke vloer (Simulex) 
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2,00 ... 
0 
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"0 1,00 

0,00 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
vlakke vloerbreedte {m) 

Doorstroming (pers/s) van een vlakke vloer in Slmulex, bij verschillende populatiesamenstellingen 
(man :vrouw:klnd :ouderen) 
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Doorstroming vlakke vloer (BuildingExodus) 
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Doorstroming (pers/s) van een vlakke vloer in BuildingExodus, bij verschillende 
populatiesamenstellingen (man:vrouw:kind:ouderen) 
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Doorstroming (pers/s) van een vlakke vloer in de verschillende evacuatiemodellen, bij een verschillende 
populatiesamenstellingen (man :vrouw :kind :ouderen) 

Doorstroming trap op en trap af 
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- Simulex trap af 

- Simulex trap op 

X BuildingExodus trap af 

.A BuildingExodus trap op 

Verschil in doorstroming {pers/s) tussen dalen en stijgen op een trap in Simulex en BuildingExodus. De 
populatiesamenstelling in Simulex en BuildingExdodus is 50:50:0:0 (man:vrouw:kind:ouderen). 
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Doorstroming trap af (Simulex) 
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Doorstroming (pers/s) van de afdaling van een trap in Simulex bij verschillende 
populatiesamenstellingen 

Doorstroming trap af (BuildingExodus) 
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Doorstroming (pers/s) van de afdaling van een trap in BuildingExodus bij verschillende 
populatiesamenstellingen 

Doorstroming trap verschillende evacuatiemodellen (trap af) 
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Doorstroming (pers/s) van de afdaling van een trap bij verschillende evacuatiemodellen. De 
populatiesamenstelling in Simulex en BuildingExdodus is 50:50:0:0 (man:vrouw:kind:ouderen). 
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Doorstroming trap variërende gedragsopties (BuildingExodus) 
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Doorstroming (pers/s) van de afdaling van een trap in BuildingExodus met verschillende gedragsopties 
en nodekoppelingen. De populatiesamenstelling is 50:50:0:0 (man:vrouw:kind:ouderen). 

;;mm 
I! ! •• :11 

l A ls lc 
Doorstroming doorgang (Simulex) 

4,5 

'iii 
4 -3,5 "' ... 

Cll 3 .S: 
tiO 2,5 c .Ë 2 
0 ... 

1,5 .... 
"' ... 
0 1 0 

"C 
0,5 

0 

0 0,5 1 1,5 2 
doorgangsbreedte {m) 

--100% ouderen 

- 100%vrouw 

- 100%man 

- 100%kind 

- 50% man 50% vrouw 

2,5 3 

Doorstroming (pers/s) van een doorgang in Simulex bij verschillende populatiesamenstellingen 
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Doorstroming (pers/s) van een doorgang in BuildingExodus bij verschillende populatiesamenstellingen 
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Doorst roming doorgang verschillende evacuatiemodellen 
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Doorstroming (pers/s) van een doorgang in verschillende evacuatiemodellen. De populatiesamenstelling 
in Simulex en BuildingExdodus is 50:50:0:0 (man:vrouw:kind:ouderen) 
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Doorstroming (pers/s) van een bocht in Simulex en BuildingExodus. De populatiesamenstelling is 
50:50:0:0 (man:vrouw:kind:ouderen) 

Doorstroming tijdens het haaks invoegen op een doorgaande 
route met zelfde breedte, in BuildingExodus 
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breedte invoeggang en doorgaande route gang (m) 

Doorstroming (pers/s) van een gang tijdens het haaks invoegen op een doorgaande route met een hoge 
persoonsdichtheid in BuildingExodus. Hierbij heeft de doorgaande route dezelfde breedte als de 
gang/trap die erop uit komt. De populatiesamenstelling is 50:50:0:0 (man:vrouw:kind:ouderen) 
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Doorstroming tijdens het haaks invoegen op een doorgaande 
route die 2x zo breed is, in BuildingExodus 
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breedte invoeggang en doorgaande route gang*l/2 (m) 

Doorstroming (pers/s) van een gang tijdens het haaks invoegen op een doorgaande route met een hoge 
persoonsdichtheid in BuifdlngExodus. Hierbij is de doorgaande route 2x zo breed als de gang/trap die 
erop uit komt. De populatiesamenstelling is 50:50:0:0 (man:vrouw:kind:ouderen) 
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