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Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  

Alle hulpverleners kunnen Spoorzone virtueel oefenen  

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beschikt over een virtueel oefenprogramma 

voor alle hulpverleners. Naast grote ‘echte’ oefeningen, zoals ‘Buitenspoor’ eind 

maart in Dordrecht, kunnen de verschillende hulpverleningsorganisaties nu ook 

virtueel in de Spoorzone oefenen. Met dit oefenpakket is het mogelijk om in 

driedimensionale beelden door de hele spoorzone te bewegen.  

Een oefening als Buitenspoor brengt veel organisatie met zich en kan vanwege financiële 
middelen niet te vaak worden georganiseerd. Nu is het mogelijk om hulpverleningsdiensten 
volop te laten oefenen in de Spoorzone. Virtual Reality biedt hiervoor realistische 
oefenscenario’s. Recent vond hiervoor de officiële oplevering plaats van het virtuele 
incidentscenario Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht. 

Het simulatieprogramma zorgt ervoor dat hulpverleners virtueel en toch realistisch kunnen 
oefenen met allerlei mogelijke incidenten op het spoor, zonder dat hiervoor het echte 
treinverkeer hoeft worden stilgelegd. Het nagebouwde traject loopt van rangeeremplacement 
Kijfhoek in Zwijndrecht tot de VN-tunnel in Dordrecht. 

Het oefenscenario van Buitenspoor, was ook nagebouwd in Virtual Reality en gaf een 
interessant beeld van de oefenmogelijkheden. Zelfs wolkbreuken of andere 
weersomstandigheden kunnen in de virtuele omgeving realistisch worden nagebootst.  

Het scenario kan zowel bij opleiden en oefenen, als ook bij planvorming en evaluatie van 
incidenten worden gebruikt. 

Naast de oplevering van de Virtuele Spoorzone hebben de heren P.L.J. Bos, directeur 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, en M. Boosman, directeur van leverancier E-Semble, recent 
de overeenkomst ‘Veiligheidsregio abonnement XVR’ getekend. Deze overeenkomst maakt het 
mogelijk dat álle hulpverleningsdiensten in Zuid-Holland Zuid ter voorbereiding op echte 
ongevallen gebruik kunnen maken van het virtueel oefenprogramma. 


