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Het proefschrift, verdedigd aan de TU Delft in juli 2011 en opgenomen in de TRAIL-thesis 
series, gaat over het evacueren van gebieden per auto in geval van een dreigende ramp. Het gaat 
dus niet om het evacueren van bijvoorbeeld een gebouw of een vliegtuig. Bij een dreigende ramp 
is er enige tijd beschikbaar voor de evacuatie. Er wordt uitgegaan van enkele dagen. Dit betekent 
dat het niet om bijvoorbeeld terroristische aanslagen gaat, maar eerder over bijvoorbeeld 
natuurrampen als overstromingen of orkanen, die tot op zekere hoogte een aantal dagen vooruit 
kunnen worden voorspeld. 

Aanleiding is de veronderstelling dat wanneer het proces van evacueren afdoende gemodelleerd 
kan worden, er een instrument voorhanden is waarmee evacuatieplannen kunnen worden 
beoordeeld. En als dit eenmaal het geval is, kan wellicht ook een optimaliseringsslag 
plaatsvinden waarmee een zo goed mogelijk evacuatieplan kan worden ontwikkeld. 

Het proefschrift maakt niet heel duidelijk wat precies wordt verstaan onder een evacuatieplan, 
maar wel is duidelijk dat de relatie tussen zo’n plan en het gedrag van individuen voor wat 
betreft de keuze van route, vertrektijdstip en bestemming van belang is. 

Dus er wordt een model ontwikkeld waarmee een evacuatieplan kan worden beoordeeld met 
daarbij de focus op dit keuzegedrag bij reizigers. Dit model wordt niet ontwikkeld om in te 
zetten bij de daadwerkelijke implementatie of uitvoering van een evacuatieplan. Het gaat dus 
niet om het operationeel management van een evacuatie maar eerder om de planning. 

Een literatuuronderzoek naar verplaatsingsgedrag bij evacuaties laat zien dat mensen niet zo 
maar automatisch adviezen opvolgen maar hun eigen situatie zo goed mogelijk proberen in te 
schatten en op basis daarvan en van de adviezen hun beslissingen nemen. 

In het literatuuronderzoek is onderzocht in hoeverre de keuzes voor vertrektijdstip, route en 
bestemming en vervolgens de toedeling eerder zijn benaderd. Deelmodellen die deze keuzes 
beschrijven kunnen over het algemeen niet zo maar worden toegepast, met name ook omdat in 
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een evacuatieplan door autoriteiten instructies worden gegeven die al dan niet worden 
opgevolgd.  Als belangrijkste tekortkomingen van gangbare modelaanpakken worden het niet of 
onvoldoende meenemen van informatievoorziening en opvolggedrag bij adviezen gezien 

Deze tekortkomingen waren de belangrijkste aanleiding om het model EVAQ te ontwikkelen. 
EVAQ bestaat uit drie deelmodellen voor resp. vertrektijdstipkeuze, routekeuze en het 
dynamisch laden van het netwerk. De bewering is dat dit model beter tegemoetkomt aan het 
doel, nl. het kunnen beoordelen van evacuatieplannen. Zoals al eerder gezegd: in een 
vervolgstudie zou nader gedefinieerd moeten worden welke informatie precies voor dit doel 
gewenst is. Pas dan kan voldoende hard worden gemaakt dat het ene model juist beter en het 
andere model juist weer minder geschikt is voor deze taak. Het gaat dan om vragen als: wordt 
het model gebruikt om inzicht te krijgen in de duur van een evacuatie, in de effectiviteit van een 
managementstrategie of in het ontstaan van bottlenecks in een optimale routeringsstrategie. Ook 
maakt het uit wat de reden is van evacuatie. Bijvoorbeeld als een dijkringgebied moet worden 
ontruimd is iedereen veilig zodra die het gebied heeft verlaten, ofwel de dijkring is gepasseerd. 
Bij een orkaan of een is dit veel minder het geval. Dit heeft consequenties bijvoorbeeld voor de 
keuze van de bestemming. 

Het EVAQ model is een flinke verbetering t.o.v. gangbare modellen, met name daar waar het het 
modelleren van gedrag betreft. Er wordt expliciet uitgegaan van de beschikbaarheid van 
informatie over zowel mogelijke gevaren als gevolg van bijvoorbeeld de natuurramp zelf, als ook 
over verkeerscondities op het netwerk. Er is een routekeuzemodel ontwikkeld waarbij zowel 
voorgeschreven routes als ook zelfgekozen routes kunnen worden gebruikt. Routes kunnen 
bovendien ook eenmaal onderweg nog worden aangepast. Een dergelijk routekeuzemodel is niet 
alleen in dit verband maar wellicht ook voor andere toepassingen te prefereren boven de 
traditionele modellen. Bijvoorbeeld de verkeersafwikkeling bij wegwerkzaamheden, of de 
routekeuze in de aanwezigheid van navigatiesystemen is op deze wijze beter te modelleren. 

Het EVAQ model is op een tweetal netwerken toegepast. In het Rotterdam-Rijnmond netwerk is 
een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om daarmee bestaande evacuatieplannen te kunnen 
verbeteren.  Zo is aangetoond dat het in dit netwerk belangrijk is de verkeersafwikkeling in het 
netwerk op peil te houden. Dit kan door het managen van verkeersvraag of verkeersafwikkeling 
door het al dan niet verstrekken van informatie en instructies.  Interessant daarbij is de bevinding 
dat verkeersdeelnemers niet altijd volledig moeten worden geïnformeerd. De vraag is overigens 
wel of dit nog wel kan in een wereld van Twitter en Facebook. De rol van een manager van het 
evacuatieproces is mede door dit soort media misschien wat minder prominent, zeker als het 
informatievoorziening betreft. Verder lieten de simulaties zien dat het belangrijk is om duidelijke 
instructies te geven. 

In een tweede toepassing is het netwerk van Walcheren gebruikt om het belang van het 
opvolggedrag bij het geven van instructies te onderzoeken. Deze toepassing kan worden gebruikt 
bij het samenstellen van een optimale verzameling van instructies rekening houdend met beperkt 
opvolggedrag. 

Het EVAQ model kan aldus een goede bijdrage leveren aan een raamwerk waarmee voor 
verschillende situaties en omstandigheden evacuatieplannen kunnen worden beoordeeld. Een 
aantal onderdelen ontbreekt echter nog. Zo wordt binnen EVAQ zelf geen aandacht besteed aan 
het totaal aantal te evacueren mensen en ook dieren. Niet alle bewoners van een gebied hoeven 
daadwerkelijk te worden geëvacueerd bijvoorbeeld omdat ze niet altijd thuis zijn. Daarnaast 
moeten bezoekers van een gebied maar die daar niet wonen juist weer wel worden geëvacueerd. 
Dieren, maar ook hulpbehoevende mensen  worden vaak collectief geëvacueerd met als gevolg 
dat er verkeersstromen ontstaan zowel het gebied uit als ook weer het gebied in.  

Het EVAQ model biedt verder een goede basis om effecten van specifieke 
verkeersmanagementstrategieen vooraf te kunnen begroten. In dit verband is het verder 
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denkbaar dat EVAQ een bouwsteen wordt bij de ontwikkeling van een managementomgeving 
waarin op basis van monitoringsgegevens en modeluitkomsten een evacuatieplan gedurende de 
evacuatie kan worden aangepast.  

Wel moeten onderdelen van EVAQ dan nog worden gekalibreerd, wat op zichzelf een lastige 
klus kan zijn, ook al vanwege de overdraagbaarheid van uitkomsten. De ene evacuatie is de 
ander niet en beslissingen onder tijdsdruk kunnen heel anders uitpakken dan verwacht.   

 


