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Ben van den Horn, wie is hij ?

Risico’s & veiligheid
• Arcadis (2008 – nu)

– Ondergrondse transport infrastructuur (tunnels)
– Kennisplatform Tunnelveiligheid
– ITA COSUF

• Rijkswaterstaat (1996-2008) o.a. Steunpunt 
Tunnelveiligheid, Bureau Veiligheidsbeambte

– Europese tunnelveiligheidsprojecten, 
– PIARC

• ECN (1988-1996)
– Opslag radioactief afval



Inhoud

• Kennisplatform Tunnelveiligheid

• Hoe gaan we om met bekende tunnelrisico’s?

• Nieuwe risico’s in wegtunnels?



Kennisplatform Tunnelveiligheid 

Het loket voor vragen over 

tunnelveiligheid



Ontstaan en bestaansrecht

• Weinig tunnelvraagstukken, bevoegd gezag kan weinig ervaring kan 
opbouwen. Dit maakt inhoudelijke advisering lastig. 

• => Bestuur is terughoudend is met het verlenen van vergunningen

• => projectuitvoering moeizaam. 

• Het KPT ontstaan na herziening Warvw (2013).

• Kleinere gemeenten hebben moeilijk toegang tot kennis over 
tunnelwetgeving.

➔ Alle tunnelprofessionals kunnen bij het KPT terecht.

➔ KPT heeft zijn bestaansrecht bewezen en vragenstellers zijn 
tevreden



Kennis is macht en……

Randvoorwaarden

Meerwaarde

•Delen van bestaande kennis

•Geen kennisontwikkeling

•Wel kennisleemten zichtbaar maken

•Producten en dienstverlening die waarde 
toevoegt voor de KPT doelgroep!
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•Producten en dienstverlening die waarde 
toevoegt voor de KPT doelgroep!

•Producten en dienstverlening.

•Platform voor het ontstaan van nieuwe netwerken 
binnen de KPT-doelgroep

Meerwaarde



About us

• Wij zijn inhoudelijk onafhankelijk

• Wij beantwoorden geen 
projectspecifieke vragen; maken vragen 
altijd generiek 

• Wij voelen ons maatschappelijk 
medeverantwoordelijk voor voorlichting 
en educatie aan de weggebruiker en 
doen ook aan publieksvoorlichting. 
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Hoe het begon

• Pre-2000: lobbyen in Brussel
• 2000: Kader Programma met 

brandveiligheid
• 2000/2001: diverse projecten gericht op 

EU subsidie (o.a. industrie, research en 
development, ministeries)

• 2001: Europese Commissie vroeg de 
consortia om een coherente aanpak



De puzzel

D•A•R•T•SD•A•R•T•S

Inventarisatie bestaande 
richtlijnen en kennisdeling 

(2001-2004)

Nieuwe wetgeving 
(2003-2006)

Nieuwe tunnelontwerpen

Existing tunnels (upgrade)
(2002-2006)

Andere 
projecten
(nationaal, 
spin-outs, ...)



Er is een stap over de drempel genomen:
• Via ontwikkeling R&D is kenniskloof verkleind
• Via large scale testen zijn de echte grote branden ontdekt

Kritische succesfactoren waren
• Het kwantificeren van sociaal-economische impact 
• Technische richting (soms impopulaire maatregelen…)
• Organisatorische richting (soms...)
• Communicatie over projecten via open workshops !

• Gedeelde interesses en samenwerking ( focus op wat verbindt ...)

Interessante lessen



• Europese Richtlijn

Spin-off



• Associations

– L-SurF

– ITA-COSUF

– Samenwerking 
tussen ITA 
COSUF en 
PIARC

Spin-off (vervolg)



• Wetenschap

– Boost for Safety and Security 
in Tunnels (ISTSS) 

–Fires in Vehicles

–Tunnel Fire Dynamics

–Tunnel Handbook

–….

Spin-off (vervolg)



• International legislation

– NFPA 502

– ISO TC92 ...

• And in national projects

– LTA fire tests

– QRA tunnels

Spin-off (vervolg)



1. Voor de bekende risico’s (known unknows) is het 
geregeld.

2. Blijf waakzaam en bevorder bewustwording

3. Vergeet het verleden niet

4. Bevorder duurzaamheid, klimaatbestendigheid
en……

5. Onderschat de (nieuwe) risico’s niet

Tussenconclusie
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• Reductie CO2-uitstoot van wegverkeer
nodig

• Reductie = vermindering wegverkeer of 
andere energiedrager

• Alternatively Fueled Vehicles (AFV) & 
New Energy Carriers (NEC) naast
Internal Combustion Vehicles (ICV)

Aanleiding Workshop



Aanleiding Workshop
Energietransitie

• Fossiele brandstoffen “achterhaald” 

• Duurzame alternatieven de toekomst;

• AFV veroveren de vervoersmarkt

• Nieuwe veiligheidsrisico’s: 

• weg(tunnel)beheerders, 

• brandweer, 

• bevoegde gezagen

• en de gebruikers



Aanleiding Workshop
• Hoe gevaarlijk zijn deze AFV?

• Wat kan de brandweer nog doen? 

• Onderzoek en (EU-)beleid nodig



Hoe nieuw is nieuw?

Francois de Rivaz 

1807

Etienne Lenoir 

1860



Verandering in de vloot

Sterke toename van BEV's in Europa:

• 0,4% van personenauto’s & lichte bedrijfsvoertuigen;

• Wordt 10% komende decennium;

• Meer in de stad;

• Hybride voertuigen verkopen stijgen;

• HEV nog zeldzaam, verwachte vervanging IC 
(middel)lange afstanden (transport).



Effecten van AFV op wegtunnels

• Effecten incidenten ICV (goed) bekend;

• Weinig informatie over effecten NEC;

• PIARC "Technological Watch Paper";

• Verschillende activiteiten op individueel/nationaal 
niveau;

• Veel onderzoek naar thermal runaway (meestal niet 
gepubliceerd).



❑ Voertuigen die rijden op tot vloeistof verdicht gas (LPG, DME, LNG): 

✓ fakkelbrand

✓ BLEVE met vuurballen

✓ Gaswolkexplosie

❑ Voertuigen die rijden op gecomprimmeerd gas (CNG, BNG, H2):  

✓ fakkelbrand

✓ Gas tank rupture met vuurballen

✓ Gaswolkexplosie

❑ Electric battery vehicles (Li-ion):  

✓ Normale branden met kleine fakkelvlammen

✓ Gaswolkexplosie

28

Dit zijn de NEC-problemen

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu5bfs1p_MAhVLEpoKHdWQD0YQjRwIBw&url=http://www.bauhaus.se/utemiljo/grill/gasol.html&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNEBcNxBdiKJVcp2xpI8R7pJg-Fp8w&ust=1461326277646419


• Thermal runaway (thermisch op hol slaan)

Dit zijn de NEC-problemen



Witboek verhaallijn

Levenscyclus vergelijk: Infrastructuur versus automobiliteit

25 50 75 100 years

transportation infrastructure 

(road, rail, urban underground tunnels)

urban infrastructure

depending on physical components



• Is niet voorzien in onze huidige systemen

• Hoe bouwen we ondergrondse transportinfrastructuur
die veilig is?

Dit zijn de NEC-problemen



Recente R&D-projecten

Safety of New Energy Carrier Vehicles in Urban 

Underground Transportation Infrastructure



Motivatie

1. New Energy Carrier voertuigen op de markt

2. Nieuwe scenario‘s voor de beoordeling van veiligheid

3. Noodzaak voor een holistische veiliheidsbeschouwing

Recente R&D-projecten



E-mobility and tunnel safety

Partners

Amstein + Walthert (Zurich, Switzerland)

Hagerbach Test Gallery (Flums, Switzerland)

CETU - Centre d´Etudes des Tunnels (Lyon, France)

Recente R&D-projecten



E-mobility and tunnel safety

Scope van de testen: 

Verschillende type beschadiging

aan battery pack

Recente R&D-projecten



E-mobility and tunnel safety

Scope van de testen: 

Verschillende type beschadiging

aan battery pack

Recente R&D-projecten



Test resultaten:

Vrijkomende stoffen en

afgiftesnelheid

E-mobility and tunnel safety

Recente R&D-projecten
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“Known unknowns”:

• NEC impact op brandvermogen

• Afgifte van substanties

• Toxiciteit en verdeling in ruimte en tijd

• Incident management

• Nieuwe risico’s

• Operationele issues (opladen e.d.)

Verdere onderzoeksvragen

Expert Group Meeting



Nieuwe gevaarzetting:

1. Gevaren voor first responders

2. Gevaren voor beheerders/operators

3. Speciale gevaren voor ondergrondse parkeergarages

Expert Group Meeting



• Inzichten uit NEC researchprojecten (ITA-COSUF)

• Focus op:
– de energiedrager

– de omgeving

– operationele, organisatorische en praktische aspecten

• Identificatie van onderzoekbehoeften die vrijwel ontbreken 
in EU kaderprogramma's voor R&D

• Blijvende aandacht voor R&D-gaps

Expert Groep bijeenkomst + doorontwikkeld witboek

Witboek verhaallijn



•“Unknown unknowns” – hoe 

te identificeren?

• Gevaren en Scenarios

• Impact op welke

infrastructuur?

• Gevolgenbeperkende

maatregelen

Time Session Topic Duration 

13:30 - 13:35 

C
re

at
iv

e 
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si

o
n

 

Welcome and introduction to concept and procedures of the Meeting (Max) 5 Min 

13:35 - 13:50 General Introduction to the topic based on readings provided prior to the meeting (Götz) 15 min 

13:50 - 14:20 Creative group work: 3 Questions to be answered in 10 min each  30 min 

14:20 - 14:30 Presentation of results 10 min 

14:30 - 15:30 Discussion of results, Definition of Szenarios and Sub-Szenarios 60 min 

15:30 - 16:00   Refreshment Break 30 min 

16:00 - 17:00 

A
n

al
ys

is
 S

es
si

o
n

 Detailed description of Szenarios in groups 60 min 

17:00 - 17:45 Deriving Research Questions 45 min 

17:45 - 18:00 Wrap up - and conclusions for the round table of the following day´s workshop 15 min 

 

Verdere onderzoeksvragen

Expert Group Meeting



Deel 1 – Creatieve Sessie

Verwachte Resultaten
– Nieuwe Gevaarsidenticatie

– Overzicht van relevante scenarios

Deel 2 – Analyse Sessie

Verwachte resultaten
– Lijst met onderzoeksvragen

– Gekwalificeerde input voor het ITA COSUF NEC Witboek

Expert Group Meeting



Bestaande kennis - BEV

• Accubranden personenauto’s

– brandvermogen vergelijkbaar met conventionele brandstoffen

– Toxische gassen: meest kritisch HF-gas en aerosolen

– Gasverspreiding uit oververhitte accu’s (voordat er brand is)

• Accubranden zwaar verkeer en bussen:

– Geen test data beschikbaar

• Eerste hulp bij incidenten in de praktijk:

– Meestal passagier, personeel en niet de brandweer

– Grote risico’s vanwege HF: in gasvorm en als zuur op de auto !!!



Vragen over ongevalsfrequenties en risico’s

• Wat is de kans op technische storingen met AFV en hoe

beïnvloedt dit de risiconiveaus?

• Hebben de AFV invloed op ongevalskans en risico’s?

• Wat is invloed van de veranderende samenstelling AFV’s?

Onderzoeksvragen



• Hoe evolueert een brand bij ICV en AFV?

• Hoe is de temperatuurevolutie en constructieve 
veiligheid?

• Hoe kunnen we de kritische snelheden berekenen?

• Dezelfde ventilatieprincipes en -systemen als ICV?

• Hoe groot is een dreiging van een explosie van een 
AFV en hoe verandert dit het risiconiveau ?

Onderzoeksvragen

Vragen over brandontwikkeling en ventilatie



• Hoe kan een vuur met AFV en iCV worden bestreden? 

• Wat zijn verwachte giftige stoffen of gassen?

• Hoe kunnen we ons beschermen tegen corrosieve stoffen en gassen?

• Zijn er ongewenste reacties van blusmiddelen met stoffen in het vuur?

• Kunnen we brandweermannen blootstellen aan dergelijke branden?

• Hoe kunnen brandweermannen zich bewust zijn van de stoffen?

• Hoe pakken brandweermannen het explosiegevaar aan?

• Is er genoeg water in onze tunnels om te koelen?

Onderzoeksvragen

Vragen over brandbestrijding



• Bestaan er al preventie of correctieve maatregelen, hetzij in het 
voertuig of in de infrastructuur?

• Zijn vaste brandbestrijdingssystemen geschikt om te gaan met deze 
nieuwe gevaren en risico's?

• Moeten we nieuwe maatregelen ontwikkelen? 

• Hoe kan een vuur worden bestreden als er een brandcombinatie is 
AFV en ICV?

Onderzoeksvragen

Vragen over aanvullende maatregelen (preventie of mitigatie)



• Hoe snel kan tunnels weer in gebruik na brand?

• Nieuw beleid inzake gevaarlijke goederen ?

• Welke voor extra kosten voor maatregelen, nieuwe apparatuur, 
nieuwe technologieën en het onderhoud kunnen we 
verwachten op basis van een levenscyclus-benadering?

Onderzoeksvragen

Vragen over of pre and post incidentmanagement en exploitatie



Research onderwerpen

Accident rates
and risks
Fire development
and ventilation
Fire fighting

Additional
measures
Incident
management



Emissieloze bussen door NL tunnels

• Buitenvelderttunnel (cat. E) voor openbaar vervoer, de 
catering van de vliegtuigen, lokaal verkeer 

• Sinds april 2019 emissieloze bussen

• Vooraf impact op tunnelveiligheid in kaart gebracht door 
IFV

• Mogelijk onveilig:
– bussen met waterstoftanks 

– bussen op CNG. 

• Veilig te gebruiken: elektrische bussen met accu’s. 



• Electrische bussen met accupakketten

Voor:
• Geen extra brandrisico t.o.v.  diesel, 

benzine of LPG
• Soms lager risico door tragere

brandontwikkeling

Tegen:
• Vrijkomen toxische gassen bij brand
• Uiteindelijk hogere temperaturen in de 

constructie

Perspectief tunnelbeheerder



• Thermal runaway

Kan optreden:
• Tijdens laden van accu
• Bij beschadiging van de accubox -

Als het gebeurt, gebeurt het:
• Langzaam (tijdens laden of bij storingen)
• Mogelijk snel (bij beschadiging)

Perspectief tunnelbeheerder



Maatregelen:

• Bevorder de veiligheid accupakketen:

– Bescherming tegen mechanische impact

– Monitoren (Battery Management System)

– Conditioneren (koelen/verwarmen)

• Opleiding buschauffeurs

Perspectief tunnelbeheerder



Schiphol heeft grootste vloot electrische bussen in Europa

Sinds April 2018 hadden 100 operationele bussen geen serieuze problemen

Perspectief tunnelbeheerder



Conclusies nieuwe risico’s

• Er wordt onderzoek gedaan, nog niet genoeg 
wetenschappelijke gegevens

– In het bijzonder voor vrachtverkeer en bussen

• Warmteafgifte AFV vergelijkbaar met ICV

• Toxische gassen bij accubranden

• Fakkelbranden en explosies kunnen tot problemen 
in tunnels leiden

• Belangrijk om meer onderzoek te doen



www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl
085 - 486 2402


