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De gemeente Zaanstad wil de veiligheid bij bruggen verbeteren. Een mogelijkheid is
plaatsen van een attentie-knop, zoals bij de Den Uylbrug. Deze notitie laat zien dat
de knop naar verwachting weinig toegevoegde waarde heeft wat betreft het
voorkomen van ongevallen of incidenten. Beter kan worden geïnvesteerd in de
bedienomgeving van de bedienaar. Verbeteringen in bijvoorbeeld de
camerabeelden en uniformiteit van bediening hebben meer potentie.
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1

Huidige situatie

De gemeente Zaanstad heeft bij de fietsbrug van de Den Uylbrug, die op afstand
wordt bediend, een zogenaamde attentie-knop geïnstalleerd voor weggebruikers
zodat zij de operator kunnen waarschuwen bij een (mogelijk toekomstig) incident.
Deze maatregel is bedoeld om incidenten of daaruit voortkomend letsel tijdens het
op afstand bedienen van de brug in de toekomst te voorkomen of te beperken.
De huidige attentie-knop functioneert alleen als de brug bediend wordt. Het betreft
een attentie-knop zoals een handbrandmelder er uitziet inclusief breekglas. Het
melkwitte breekglas moet middenin kapot worden gedrukt, waarna er rechtsonder
in het bedienscherm van de bedienaar een icoontje zichtbaar wordt. Alle bedienaren
in de centrale krijgen ook een alarmmelding (‘Attentieknop FB LV oost/west’) in hun

scherm aan de zijde waar de attentie-knop van de fietsbrug wordt ingedrukt,
inclusief een akoestisch signaal. Er is geen interactie met de melder mogelijk.
Er is een (schriftelijke) procedure voor het gebruik van de attentie-knop. Bij activatie
van de knop moet de bedienaar schouwen. Als er door de bedienaar geen
bijzonderheden (onveilige situatie) op de brug worden waargenomen, mag de
bedienaar het bedienproces continueren. Constateert de bedienaar een bijzondere
of noodsituatie dan stopt de bedienaar het brugproces met de knop ‘stop
brugproces’ of de noodstop. Hierna waarschuwt de bedienaar de hulpdiensten en
stelt de leiding hiervan in kennis. Is het brugproces beëindigd dan mag de bedienaar
niet overgaan tot de volgende bediencyclus. Een storingsmonteur moet eerst het
breekglas vervangen en het systeem operationeel maken / resetten.
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2
Overwegingen rond alarmeren tijdens
het bedienproces
2.1

Tijdsvenster

De gemeente Zaanstad hanteert zeven uniforme bedienstappen. Elke bedienstap
kenmerkt zich door een bepaalde doorlooptijd. Bij iedere bedienstap kunnen
ongewenste gebeurtenissen optreden. Met een ongewenste gebeurtenis wordt hier
bedoeld dat een verkeersdeelnemer bijvoorbeeld in overtreding is, door het rode
verkeerslicht te negeren, en volgtijdelijk de operator mogelijk een bediening doet
die niet veilig is en kan leiden tot (blijvend) letsel, overlijden, of schade.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Operator sluit slagbomen in de nabijheid van verkeersdeelnemers;
• Operator opent de brug, terwijl een verkeersdeelnemer op het opengaande val is;
• Operator sluit de brug terwijl verkeersdeelnemer in afgesloten gebied is.

Doordat de operator een bedienstap heeft gedaan zonder het gevaar te zien,
bestaat er ook de kans dat de operator de melding op het bedienscherm niet ziet.

Bedienstap

Ongewenste
gebeurtenis

Afsluiten slagbomen
aan- en afrijdzijde

Operator sluit
slagbomen in de
nabijheid van
verkeersdeelnemers

Nihil

Openen van de brug

Operator opent de brug,
terwijl een
verkeersdeelnemer op
het opengaande val is.

Laag

Sluiten van de brug

Operator sluit de brug
terwijl
verkeersdeelnemer in
afgesloten gebied is.

De attentie-knop kan gebruikt worden om:
1 Te voorkomen dat de operator een verkeerde beslissing neemt
Hierbij is het de gedachte dat een weggebruiker bedenkt dat de operator een
fout gaat maken en proactief naar de attentie-knop gaat en deze gebruikt. De
bedienstappen bij een brugbediening vinden echter kort achterelkaar plaats.
Gezien de korte doorlooptijden is er erg weinig mogelijkheid om met de attentieknop te voorkomen dat de ongewenste gebeurtenis plaatsvindt.

Kans van slagen
melding
voorafgaand aan
ongewenste
gebeurtenis

Mogelijk

In de tabel hiernaast zijn bij de ongewenste gebeurtenissen de kansen
aangegeven dat de ongewenste gebeurtenis wordt voorkomen.
2 Gevolgen te voorkomen (van een verkeerde beslissing)
Doordat de attentie-knop het incident niet kan verhelpen, heeft het dus het
effect van een 112 melding. Via een attentie-knop komt de melding rechtstreeks
binnen op het bedienscherm van de operator (die kan ingrijpen) en kan er
mogelijk nog letsel worden voorkomen/ verminderd.
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2.2

Doelgroepen

Er zijn twee doelgroepen voor het gebruik van de attentie-knop: het potentiële
slachtoffer resp. de omstanders. Gegeven de geringe beschikbare tijd voor de
ongewenste gebeurtenis lijkt het niet voorstelbaar dat het potentiële slachtoffer van
het incident zelf een attentie-knop kan bedienen. Het is voorstelbaar dat
medeweggebruikers wel een attentie-knop kunnen activeren.
Zoals beschreven in bijlage 1 komt niet iedereen in actie bij het signaleren van
noodsituaties. Een klein deel van de burgers, ca 5% komt in actie op eigen initiatief
bij een calamiteit. Daarbij blijkt dat als gevaar heel acuut is mensen niet eerst een
attentie-knop zullen gebruiken voor het melden van de calamiteit maar direct zelf in
actie komen. Een iets groter deel (10%) geeft voorkeur aan het alarmeren van
anderen zoals medewerkers of andere burgers. De meeste mensen echter weten
niet goed wat te doen, zijn verlamd van schrik of wachten op initiatief van anderen/
bevoegden. De attentie-knop heeft dus een doelgroep van ca. 15% van de burgers
die op eigen initiatief in actie komt.

2.3

De operator blijft eindverantwoordelijk voor de bediening. Voorwaarde hierbij is wel
dat de operator in staat moet zijn om de taak correct uit te voeren. Daarbij moet
uitgegaan worden van het wettelijke kader: de machine (brug) moet zodanig
ontworpen en gebouwd zijn dat zij bediend, afgesteld en onderhouden kan worden
zonder dat personen aan een risico worden blootgesteld, wanneer deze handelingen
onder de vastgestelde omstandigheden worden verricht, tevens rekening houdend
met redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik.
Bij de risicoanalyses van de bruggen is gebleken dat hierbij nog verbeterpotentieel
aanwezig is. Aspecten hierbij zijn het ontbreken van bepaalde schouw- en
monitormomenten in het bedienproces en dat camerabeelden niet op een logische
en effectieve wijze worden gepresenteerd. Hier liggen grote kansen om de veiligheid
van de bediening verder te verbeteren.

Operator als eindverantwoordelijke

De operator heeft interactie met de bruginstallatie en de scheepvaart en zicht op de
weggebruikers zodra de brug ‘gekoppeld’ is. De weggebruiker heeft nu geen enkele
mogelijkheid tot direct contact met de scheepvaart of de operator. Alleen met de
attentie-knop heeft de weggebruiker de mogelijkheid om een calamiteit aan de
operator rechtstreeks te melden. Daarnaast is er nog de mogelijkheid middels 112,
waarbij er via de 112-meldkamer een calamiteit gemeld kan worden.
Het basis uitgangspunt is dat de operator beschikt over alle informatie en middelen
en is getraind. De operator kan echter iets over het hoofd hebben gezien. De
attentie-knop is een aanvullende informatiebron. De activatie van de attentie-knop
richt de aandacht van de operator direct op het schouwen van de
camerabeelden/bedienproces, de calamiteit op basis van informatie (locatie) van de
melding.
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2.4

Vormgeving

Voor de doelgroep van 15% is het essentieel dat de attentie-knop optimaal wordt
vormgegeven. Er is een aantal hoofdeisen aan het ontwerp van een attentie-knop,
bezien vanuit de operator en de persoon die de attentie-knop activeert (de melder):
• Functionaliteit;
• Zichtbaarheid attentie-knop;
• Herkenbaarheid attentie-knop;
• Bereikbaarheid attentie-knop;
• Bedienbaarheid (inclusief bedieninstructie).
Ontwerpeisen zouden verder gekoppeld moeten worden aan de fasen van het
alarmeren:
1 Attentie-melding doen;
2 Attentie-melding ontvangen;
3 Attentie-melding opvolgen;
4 Wachten op hulp;
5 Hulp bieden ter plekke;
6 Attentie-melding beëindigen.

3

Ervaring uit de praktijk

Bruggen van de Provincie Zeeland hebben een attentie-knop gehad. Vanwege
vandalisme, het niet effectief worden gebruikt van de knop en de hoge
instandhoudingskosten zijn deze knoppen weer weggehaald.
In Zaanstad zijn er attentie-knoppen geïnstalleerd op de fietsbrug van de Den
Uylbrug. Tot op heden zijn er geen incidenten gemeld via deze attentie-knop.
Periodiek wordt de attentie-knop getest en komen er dus ook meldingen op het
SCADA van de operators. Deze meldingen op het SCADA zijn niet doorgegeven aan
de leidinggevende, of genoteerd in het logboek. Dit zou er op kunnen duiden dat de
melding op het SCADA gemist wordt.

Een attentie-knop inclusief spreek-/ luisterverbinding biedt de weggebruiker de
mogelijkheid om een calamiteit te melden aan objectbedienaar. Aangezien de
objectbedienaar in beginsel over alle informatie beschikt, maar iets over het hoofd
kan hebben gezien, richt een dergelijke functionaliteit de aandacht van de bedienaar
direct op de calamiteit, als de bedienaar een standaard vraagprotocol doorloopt (vgl.
intake afhandeling 112-meldingen). De bedienaar kan – als professional – de beste
afweging maken in de benodigde actie rekening houdend met kenmerken van de
naderende scheepvaart, de status van het object en de situatie op de brug.
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4

Conclusies

• Op dit moment zijn er geen technische waarborgen die de operator
ondersteunen bij de bediening, anders dan camera’s en de standaard
voorgeschreven veilligheidsfuncties.
• De attentie-knop zal met name een bijdrage hebben om de omvang van letsel te
voorkomen; het is niet te verwachten dat er bijvoorbeeld voorkomen wordt dat
een operator het bediencommando geeft: brug open, terwijl er iemand op het val
is en het val opent.
• De doelgroep van de attentie-knop is ca 15% van de populatie. De standaard
reflex van mensen zal dan nog zijn om 112 te bellen.
• Om de attentie-knop te laten gebruiken zal deze op de juiste wijze moeten
worden uitgevoerd. De huidige uitvoering bij Zaanstad voldoet niet aan de
ontwerprichtlijnen zoals opgenomen in deze notitie.
• De operator is primair verantwoordelijk voor een veilige bediening. Hij wordt in
de praktijk echter niet altijd ondersteund door logische en volledige
camerabeelden. Ook bij de bediening mist er uniformiteit. Om de operator beter
te laten functioneren zijn er dus nog de nodige verbeterstappen noodzakelijk.
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Bijlage 1: Visie op menselijk gedrag bij het
signaleren van noodsituaties
Er zijn verschillende aandachtspunten rond het menselijk gedrag bij het signaleren
van noodsituaties. Een gangbaar model is het beslissingsmodel van Latané en
Darley dat de vijf stappen weergeeft in de besluitvorming voordat men besluit om
hulp te bieden tijdens een noodsituatie, zie onderstaande figuur.
1 Eerst moet iemand de noodsituatie kunnen waarnemen en er aandacht aan
kunnen geven. Sommige situaties zijn lastiger waarneembaar, bijv. auto die te
water is geraakt, is moeilijk detecteerbaar afgezien van evt. remsporen of
beschadigde wegkantsystemen bijv. Of mensen in de omgeving van het
noodgeval zijn gehaast en daardoor minder in staat om signalen in de omgeving
op te merken.
2 Dan de situatie kunnen interpreteren van de noodsituatie: wat is aan de hand?
Het “pluralistic ignorance” verschijnsel kan daarbij optreden, wat inhoudt dat
houding en gedrag van een persoon door een groep omstanders wordt beïnvloed,
in die zin dat leden van de groep ieder voor zich bepaald normgedrag verwerpen,

maar zich toch aan dat groepsgedrag conformeren omdat zij – onjuist –
aannemen dat de meeste anderen dit gedrag juist accepteren en zij bij de groep
willen horen.
3 Verantwoordelijkheid voelen: niet iedereen kan dit. Zo blijkt dat met het
toenemen van het aantal omstanders men minder verantwoordelijkheidsgevoel
ervaart en daardoor minder geneigd is om hulp te bieden bij een noodgeval
(“diffusion of responsibility”). Of mensen voelen zich onvoldoende competent om
de persoon te helpen en is te bang om fouten te maken (“evaluation
apprehension”).
4 Weten hoe in te grijpen:
a. Eerst moet iemand bedenken hoe in te grijpen: bijv. is er een telefoon
om 112 te bellen, ben je bekwaam genoeg om medische hulp te
geven, ben je bang om 2e slachtoffer te worden?
b. Vervolgens kiest iemand ervoor om wel/ niet in te grijpen, op basis
van de afweging tussen voor- en nadelen voor zichzelf (de melder),
onder meer op basis van:
i. bystander effect: de mens is minder geneigd te helpen bij
noodgeval indien (meer) omstanders aanwezig zijn. Te

Figuur: Latané & Darley's cognitieve model voor besluitvorming hulpverlening in noodsituaties
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verklaren uit bijv. diffusion of responsibility;
ii. audience inhibition: de mens is bang om voor schut te staan,
als er bij nader inzien geen noodsituatie blijkt of als men –
achteraf gezien - op verkeerde manier hulp geeft.
5 Daadwerkelijk kunnen ingrijpen, met daarbij ook overwegingen over de kosten
(eigen schade, bijv. tijd, gevaar, mate van inspanning?) en baten (tevredenheid/
dankbaarheid) van het bieden van hulp (“cost-reward”).
Desalniettemin komt niet iedereen in actie bij het signaleren van noodsituaties. Een
klein deel van de burgers, ca 5% komt in actie op eigen initiatief bij een calamiteit.
Daarbij blijkt dat als gevaar heel acuut is mensen niet eerst een attentie-knop zullen
gebruiken voor het melden van de calamiteit maar direct zelf in actie komen. Een
iets groter deel (10%) geeft voorkeur aan het alarmeren van anderen zoals
medewerkers of andere burgers. De meeste mensen echter weten niet goed wat te
doen, zijn verlamd van schrik of wachten op initiatief van anderen/ bevoegden. De
attentie-knop heeft dus een doelgroep van ca. 15% van de burgers die op eigen
initiatief in actie komt.
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