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Onderzoek naar nieuwe energiedragers dringend gewenst 
 

Nieuwe energiedragers (new energy carriers, ook wel NEC) voor wegvervoer - 

zoals elektriciteit uit accu’s, aardgas en waterstof - brengen nieuwe risico’s 
met zich mee voor de veiligheid van tunnels en ondergrondse parkeergarages. 

Om in beeld te krijgen hoe groot deze risico’s zijn en hoe ze zijn te beheersen 

is onderzoek nodig, bij voorkeur in Europees verband. Dat is de belangrijkste 

uitkomst van de tweedaagse internationale conferentie over New Energy 

Carriers in Road Tunnels die op 20 en 21 plaatsvond in Utrecht en werd 

georganiseerd door KPT, ITA-COSUF en PIARC. 

 
De eerste dag van de conferentie bestond uit een besloten bijeenkomst. Hier bespraken 

internationale experts wat de meest urgente onderzoeksthema’s zijn voor de komende 

jaren. De tweede dag was openbaar. Op deze dag waren er na inleidende woorden van 

de drie organiserende partijen vijf ronden met elk twee presentaties, een ronde met 

beschouwende presentaties en vier inhoudelijke over respectievelijk een veilige 
bediening van tunnels en andere ondergrondse transportfaciliteiten, het perspectief van 

de hulpdiensten, onderzoeksactiviteiten en onderzoek, beschikbare instrumenten en 

toekomstige behoeften. De dag werd afgesloten met een paneldiscussie. 

 

Samenhangende onderzoeksagenda 

Kees Both van Promat, leverancier van 

bouwkundige brandpreventie, verzorgt de 
eerste beschouwende presentatie. Hij vertelt 

hoe de grote tunnelbranden die in de jaren 

negentig van de vorige eeuw plaatsvonden, 

aan het begin van deze eeuw hebben geleid tot 

een samenhangende Europese 

onderzoeksagenda met onder meer 
grootschalige brandproeven om fundamenteel 

inzicht te krijgen in de effecten en gevolgen 

van tunnelbranden. Uiteindelijk heeft dit 

onderzoek geleid tot nieuwe Europese en 

nationale regelgeving en een substantiële 

verbetering van de tunnelveiligheid, niet alleen in Europa maar ook in andere landen.  
 

Dat betekent volgens Both niet dat we nu op onze lauweren kunnen gaan rusten.   

Tunnelveiligheid vereist continu aandacht, onder andere omdat de omstandigheden 

voortdurend veranderen. Denk aan de komst van NEC-voertuigen of het concept van 

zelfredzaamheid dat onder druk kan komen te staan als het aantal mindervaliden 
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toeneemt door de vergrijzing. Hij pleit er dan ook voor om duidelijk te maken wat niets 

doen kan betekenen (hoeveel slachtoffers bij een fatale tunnelbrand), uitdagende 

doelen te stellen (tunnel een dag na forse tunnelbrand al weer open), samen te 
werken, het debat over tunnelveiligheid binnen de EU te organiseren, te lobbyen bij het 

Europese parlement en een concept-onderzoeksagenda te ontwikkelen.   

 

Automatische piloot 

Ook Adriaan Heino van verzekeraar Centraal Beheer 

houdt een meer beschouwend verhaal. De titel van 
zijn presentatie is ‘Why smart people do stupid 

things’. Hij legt dit uit aan de hand van 

verkeersveiligheid. Als eerste schetst hij de 

Nederlandse ‘verkeers(on)veiligheidsijsberg’ met in 

het topje boven water de ruim 600 dodelijke 

verkeersslachtoffers, de ruim 20.000 ernstig 
gewonden en de ernstige schade van vele miljarden 

euro’s. Onder de waterlijn tekent hij het veel grotere 

aandeel ‘minder ernstige schades, de categorie 

kleine schades zoals een kras in de lak en de enorme 

hoeveelheid bijna-ongevallen. Volgens Heino hebben 

deze verschillende ongevalscategorieën allemaal 

dezelfde oorzaak: het niet volledig geconcentreerd 
zijn op de rijtaken. Zo blijkt uit onderzoek dat 

automobilisten het grootste deel van de tijd op de 

‘automatische piloot’ rijden. Dat is niet erg zolang ze 

op een bekende route rijden, het niet te druk is, de 

verkeerssituatie voorspelbaar is en ze in staat zijn 

om snel naar een alerte volledig geconcentreerde houding over te schakelen als er iets 
verandert. Als er sprake is van afleiding of bijvoorbeeld vermoeidheid dan lukt dit 

overschakelen niet en ontstaat er een van de categorieën van de 

verkeers(on)veiligheidsijsberg.  

 

Volgens Heino zijn hieruit diverse lessen te trekken. De eerste is dat je, of het nu gaat 

om verkeersveiligheid of tunnelveiligheid, niet alleen kunt leren van ernstige 

incidenten, maar ook van de vele kleine en bijna-incidenten. Een andere les is dat je bij 
alle maatregelen die je wilt nemen om de tunnelveiligheid te vergroten, je er vanuit 

moet gaan dat mensen veel op de automatische piloot doen. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat ze bij het binnenrijden van een tunnel allerlei waarschuwingsborden niet zien, niet 

opmerken waar vluchtdeuren zitten enzovoorts. Mensen zijn gewoontedieren en 

reageren lang niet altijd zoals deskundigen denken dat ze zullen reageren. Bij een 

tunnelbrand vluchten mensen bijvoorbeeld lang niet altijd, maar lopen ze naar de 
brand toe om een foto met hun ‘smartphone’ te maken. Immers, een belangrijke 

nieuwe gewoonte is het delen van bijzondere gebeurtenissen met je sociale netwerk. 

De laatste les is dan ook dat kennis van gedrag heel belangrijk is als je mensen wilt 

aanzetten tot een bepaald soort handelen. 

 

Renovatie Schipholtunnels 
De volgende spreker is Kees Uijl, beheerder van de Kaagbaan- en Buitenvelderttunnel 

op Schiphol. Deze tunnels bevatten tot voor kort geen tunneltechnische installaties 

conform de Warvw, de wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Om te zorgen dat 
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de tunnels aan deze wet voldoen, zijn ze de afgelopen jaren stapsgewijs gerenoveerd 

waarbij het verkeer van de tunnels gebruik kon blijven maken. Hiervoor is gekozen 

vanwege de hoge beschikbaarheidseisen. De Kaagbaantunnel wordt gebruikt voor 
goederenvervoer, kerosinetransporten, bagagetransport en taxi’s en de 

Buitenvelderttunnel voor openbaar vervoer, de catering van de vliegtuigen, lokaal 

verkeer, fietsen en bromfietsen. Na de renovatie is deze laatste tunnel een categorie E-

tunnel geworden, wat betekent dat voertuigen met gevaarlijk stoffen er niet door 

mogen.   

 
Tijdens de renovatie wordt besloten om de traditionele bussen te vervangen door 

emissieloze bussen. Daarom moest in kaart worden gebracht of de introductie van dit 

soort bussen gevolgen had voor de tunnelveiligheid. Het IFV, het Instituut voor Fysieke 

Veiligheid, is hiervoor ingeschakeld. Dit concludeert dat de veiligheid niet kan worden 

gegarandeerd met bussen met een brandstofcel en waterstoftanks en met bussen op 

CNG. Dat kan wel met elektrische bussen met accu’s. Deze laatsten hebben geen 
grotere risico’s dan conventionele dieselbussen. Wel kunnen er bij brand giftige stoffen 

uit de accu’s vrijkomen en kan de warmteontwikkeling groter zijn.  

 

Extra bescherming 

Het grootste risico is het optreden van een thermal runaway. Dit falen van de accu’s 

kan onder meer optreden tijdens het opladen of door een mechanische beschadiging 

van de accu’s. Aangezien het opladen van de bussen niet in de tunnel gebeurt, is dit 
risico niet relevant voor de tunnelveiligheid. Om het risico op beschadiging te 

voorkomen is extra bescherming rond de accupakketten aangebracht in de vorm van 

een extra box met daarin olie. Deze olie maakt het mogelijk om de accu’s te koelen en 

te verwarmen. Daarnaast is een accu-monitoringssysteem aangebracht waarmee de 

toestand van de accu’s continu kan worden gevolgd. De accupakketten zijn op het dak 

van de bussen gemonteerd zodat de brandweer ze bij een eventuele brand relatief 
eenvoudig kan koelen. Verder krijgen alle chauffeurs van de elektrische bussen een 

cursus zodat ze weten wat ze bij een incident moeten doen en kennis hebben van de 

techniek van de bus en de situatie in de tunnel. Sinds april 2018 rijden dagelijks 

honderd elektrische bussen op Schiphol zonder dat er ernstige incidenten zijn geweest. 

Volgens Uijl het bewijs dat de risico’s beperkt zijn. 

 

Nieuwe risico’s 
Peter Sturm van het Oostenrijkse 

Institut für Verbrennungskraftmaschinen 

und Thermodynamik van de Universiteit 

Graz is er minder van overtuigd dat de 

risico’s klein zijn. Hij benadrukt dat er 

nog weinig bekend is over incidenten 
met NEC-voertuigen en zeker niet over 

zware voertuigen zoals bussen en 

vrachtwagens die zwaardere 

accupakketten of grotere gastanks nodig 

hebben dan personenauto’s. Duidelijk is 

wel dat nieuwe energiedragers tot 
nieuwe risico’s leiden voor de veiligheid 

van tunnels en de hulpdiensten. In Oostenrijk is er overigens inmiddels een testtunnel 

om praktijkproeven uit te voeren. 
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Bij elektrische voertuigen op accu’s is een thermal runaway een duidelijk risico. Hierbij 

kunnen giftige gassen zoals waterstoffluoride en zware metalen vrijkomen, ook al 

voordat er daadwerkelijk sprake is van brand. Een thermal runaway kan ontstaan 
tijdens het opladen, door een externe factor zoals brand in de omgeving, en door 

mechanische schade. De kans op mechanische schade is volgens Sturm aanzienlijk. Zo 

blijkt uit botsproeven dat accu’s vrij snel beschadigd raken. Bij voertuigen met een 

brandstofcel is het grootste risico de opslagtank voor de waterstof, die een druk heeft 

van circa 700 bar. Als deze lekt of als het overdrukventiel ervan opengaat kan er een 

jet flame ontstaan die tientallen meters lang is. En de kans dat ontsnappend waterstof 
in brand vliegt is groot, omdat waterstof kan ontbranden bij een concentratie tussen de 

4 en 76%. Een ander risico bij voertuigen met een brandstofcel is een thermal runaway 

van de accu, al is dit minder groot omdat deze voertuigen een aanzienlijk kleiner 

accupakket hebben. Bij voertuigen op emissiearme energiedragers, zoals LPG- en CNG-

voertuigen, is het ongecontroleerd ontsnappen van deze gassen het grootste risico, 

omdat dit kan leiden tot een heftige explosie  
 

Gevolgen tunnelveiligheid 

Deze risico’s hebben duidelijke gevolgen voor de tunnelveiligheid. Zo zijn er in  tunnels 

nu geen sensoren om de giftige gassen te detecteren die bij een thermal runaway van 

een accu vrijkomen. Aangezien deze gassen ook al vrijkomen voordat er sprake is van 

brand, moet de geforceerde ventilatie in tunnels bij een incident waarbij mogelijk een 

elektrisch voertuig betrokken is, direct worden ingeschakeld. Een probleem hierbij is 
hoe je bij een incident herkent of er NEC-voertuigen bij betrokken zijn. Terwijl deze 

herkenning uiterst belangrijk is. Bij een elektrische auto kunnen bijvoorbeeld giftige 

gassen en zware metalen uit de accu vrijkomen, en kan een brand pas na tien tot 

vijftien minuten na een botsing ontstaan. En bij voertuigen met een brandstofcel moet 

rekening worden gehouden met een jet flame en explosiegevaar. Een ander punt van 

aandacht is het feit dat accubranden veel moeilijker zijn te blussen dan brandende 
voertuigen op conventionele brandstoffen. Dat betekent wellicht dat de hoeveelheid 

beschikbaar bluswater in tunnels omhoog moet.  

 

Werkwijze bij incidenten 

De eerste presentatie over het perspectief van de hulpdiensten wordt gegeven door 

Hans Spobeck van het IFV. Hij vertelt hoe de veiligheid in Nederlandse tunnels duidelijk 

is gereguleerd. Ook legt hij uit hoe de werkwijze bij incidenten grotendeels is 
gestandaardiseerd en wordt aangestuurd vanuit verkeerscentrales die 24 uur per dag 

zijn bemand. Tegelijkertijd constateert hij dat in de regelgeving en de werkwijze nog 

geen rekening is gehouden met de komst van nieuwe energiedragers. Ook zijn er voor 

de hulpdiensten nog geen duidelijke handleidingen hoe ze incidenten met NEC-

voertuigen moeten aanpakken. Dergelijke handleidingen zijn er al wel voor 

bijvoorbeeld voertuigen met een LPG-tank.  
 



 

—  T: 085 4862 402 —  info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl —  www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl                   5                                                  

Welke scenario’s mogelijk zijn bij incidenten 

met NEC-voertuigen is weliswaar in grote lijnen 

duidelijk, maar welke gevolgen deze scenario’s 
kunnen hebben voor de veiligheid in tunnels is 

nog nauwelijks bekend. Hoe kun je 

bijvoorbeeld een accubrand in een tunnel 

beheersen, welke giftige gassen komen daarbij 

vrij, in welke hoeveelheden en met welke 

snelheid? En wat betekent een dergelijke brand 
voor het veiligheidsconcept van tunnels, de 

constructie, de zelfredzaamheid van mensen in 

de tunnel en de werkwijze van de 

hulpdiensten? Volgens Spobeck is nog veel 

onderzoek nodig om dit soort vragen te kunnen beantwoorden. Hij vraagt zich dan ook 

af of veiligheid voldoende is meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe 
energiedragers. 

 

Gevaren 

De tweede spreker in deze presentatieronde is Haukur Ingason van de divisie Safety & 

Transport van RISE, Research Institutes of Sweden. Hij vertelt met welke gevaren 

hulpdiensten te maken kunnen krijgen bij calamiteiten met NEC-voertuigen. Daarbij 

gaat het onder andere om BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion) met 
vuurballen, gaswolkexplosies, jet flames, openscheurende gastanks met vuurballen en 

normale branden met kleine jet flames. Van deze gevaren vormen gaswolkexplosies 

het grootste risico, maar ook jet flames kunnen erg gevaarlijk zijn in afgesloten 

ruimtes. Het goede nieuws is volgens Ingason dat de warmteontwikkeling van 

bovengenoemde verschijnselen niet erg verschilt van die van traditionele 

transportbrandstoffen. Bovendien zijn er veiligheidsmaatregelen beschikbaar, zullen 
tunnels door deze verschijnselen niet instorten en kunnen mitigerende maatregelen de 

effecten van de gevaren verminderen. Ook beginnen overheden de complexiteit van 

deze verschijnselen te begrijpen en gaan hulpdiensten op zoek naar relevante 

informatie.  

 

Naast het goede nieuws is er ook slecht nieuws. Zo neemt het aantal NEC-voertuigen 

steeds meer toe en is het uiterst lastig om deze voertuigen bij calamiteiten te 
identificeren. Verder zal er een moeizame discussie ontstaan over de toename van het 

benodigde bluswater, zijn er nog geen nieuwe strategieën voor de aanpak van 

calamiteiten in tunnels en ontstaan er na tunnelbranden nieuwe problemen zoals 

vervuiling met zware metalen na een accubrand. Bovendien zijn er nog veel 

onzekerheden, neemt het aantal misvattingen over calamiteiten met NEC-voertuigen 

toe. Daarnaast verwacht Ingason dat ondergrondse parkeergarages bij een groeiend 
aantal NEC-voertuigen een serieus probleem gaan worden.  

 

Uitdagingen voor hulpverleners 

De komst van NEC-voertuigen zorgt voor diverse uitdagingen voor hulpverleners. Zo 

moeten ze met een andere tijdlijn rekening houden dan bij conventionele branden, wat 

zorgt voor onzekerheden tijdens de hulpverlening en/of brandbestrijding. Verder gaat 
het koelen van gastanks en accu’s met onzekerheden gepaard en bestaat bij 

accubranden het risico van herontbranding. Ook kunnen er bij accubranden giftige 
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waterstoffluoriden vrijkomen. En aangezien bij een accubrand de benodigde zuurstof 

voor de brand uit de accu zelf komt, zijn accu’s eigenlijk niet te blussen. 

 
Volgens Ingason is de algemene kennis over 

risico’s bij hulpdiensten vaak beperkt en is 

het voor hen een lastige beslissing om niet 

een tunnel in te gaan als er sprake is van 

vrijkomende gassen. Daarom pleit hij voor 

meer samenwerking en communicatie 
tussen onderzoekers enerzijds en overheden 

en hulpverleners anderzijds en voor betere 

opleidingen. Verder moeten standaard 

branden opnieuw worden gedefinieerd, 

omdat de komende decennia sprake zal zijn 

van een mix van traditionele en NEC-
voertuigen. Ingason is ervan overtuigd dat 

we uiteindelijk de meeste problemen zullen 

oplossen, maar dat dit wel de nodige tijd zal 

kosten.  

 

Gestructureerd onderzoek 

Frank Leismann van het Duitse STUVA, onderzoeksinstelling voor binnenstedelijk 
verkeer en ondergronds bouwen, verzorgt het eerste verhaal in de presentatieronde 

‘Onderzoek’. Hij gaat in op het project SUVEREN – Safety of City Underground 

Structures due to the use of New Energy Carriers. Dit onderzoeksproject is gestart 

vanuit het besef dat er steeds meer NEC-voertuigen komen, er nog weinig bekend is 

over de risico’s en gevolgen van nieuwe energiedragers en de huidige regelgeving nog 

volledig uitgaat van conventionele energiedragers.  
 

Het onderzoek gaat uit van een gestructureerde aanpak. Het brengt in kaart wat de 

risico’s van nieuwe energiedragers zijn zoals een thermal runaway van een accu van 

een elektrische auto, werkt verschillende scenario’s uit – bijvoorbeeld tijdens het 

opladen van een elektrische auto ontstaat een thermal runaway waarbij de accu in 

brand vliegt – het onderzoekt vervolgens een aantal case studies, denk aan zes auto’s 

in een ondergrondse parkeergarage waaronder twee elektrische, waarbij een 
elektrische auto door thermal runaway in brand vliegt.  

 

Praktijktesten 

Voor deze casestudies modelleren de onderzoekers de parkeergarage, de accubrand 

inclusief de verspreiding van warmte, rook en giftige gassen, en de evacuatie van de 

garage. Op basis van de uitkomsten van deze modelberekeningen gaan ze na welke 
maatregelen mogelijk zijn om de gevolgen van de onderzochte calamiteit te beperken 

en in hoeverre deze bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Om de modellen te 

valideren voeren de onderzoekers in het voorjaar van 2019 full scale praktijktesten uit 

met onder andere lithium-ion-accu’s van 30 en 40 kWh, waarbij ook diverse 

mitigerende maatregelen worden getest zoals een watermistsysteem.  

 
Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van methoden om de risico’s en gevolgen van 

nieuwe energiedragers in ondergrondse ruimten te bepalen, aanbevelingen te 

ontwikkelen voor het ontwerp en de uitrusting van dit soort ruimten, uitgaande van de 
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risico’s van NEC-voertuigen en een overzicht te maken van mitigerende maatregelen, 

zoals automatische blussystemen en gassensoren. Verder zullen trainingsprogramma’s 

voor ontwerpers en bedieners van ondergrondse ruimte worden gemaakt en zullen de 
onderzoeksresultaten worden gebruikt voor nieuwe regelgeving en standaards. 

 

Risico’s accubranden 

De presentatie van Urs Welte van het Zwitserse ingenieursbureau Amstein-Walthert 

gaat over de risico’s van accubranden in ondergrondse infrastructuur. Samen met 

andere partijen heeft het ingenieursbureau de hypothese onderzocht dat elektrische 
voertuigen een groter risico zijn voor tunnels en andere ondergrondse infrastructuur 

dan conventionele tunnels. Hiervoor zijn in een testtunnel proeven gedaan met 

accubranden, zowel veroorzaakt door mechanische beschadiging als externe verhitting. 

Een opvallende uitkomst van deze testen is de hoge concentratie zware metalen 

(kobalt, lithium en mangaan) die vrijkomt naast het giftige waterstoffluoride. Deze 

stoffen zorgen voor een ernstige verontreiniging na een accubrand, wat vooral in 
ondergrondse parkeergarages een probleem zal zijn. Een laadlocatie in een 

parkeergarage waarbij de rook door de hele garage kan verspreiden is dan ook niet 

gewenst. 

 

De testen laten zien dat de temperatuur bij een accubrand zo hoog wordt dat ook het 

voertuig zelf in brand zal vliegen. Tegelijkertijd is duidelijk dat de huidige ontwerpeisen 

voor tunnels voldoen en niet aangepast hoeven te worden. Wellicht moet dat wel 
gebeuren bij andere ondergrondse infrastructuur zoals parkeergarages. Verder moet er 

rekening mee worden gehouden dat accubranden niet zijn te blussen. Dat betekent dat 

er veel water beschikbaar moet zijn voor het koelen van de brand en de omgeving.  

 

Extra risico’s NEC-voertuigen  

Benjamin Truchot van INERIS, het ‘Institut national de l’environnement industriel et 
des risques’ en Christoph Wilmann van CETU, het ‘Centre d’etudes des tunnels’ hebben 

onderzocht hoe groot het extra risico is voor tunnelgebruikers van NEC-voertuigen in 

tunnels. Daarbij hebben ze zowel gekeken naar calamiteiten waarbij een NEC-voertuig 

de bron is en calamiteiten waarbij een NEC-voertuig door een ander incident 

bijvoorbeeld in brand vliegt. Ze hebben onder meer gekeken naar NEC-voertuig met 

een gastank met LPG, CNG of waterstof. Deze voertuigen kunnen drie nieuwe 

verschijnselen veroorzaken, jet flames, een gaswolkexplosie en een openscheurende 
tank gevolgd door een explosie met drukgolven.  

 

Uit hun onderzoek blijkt dat de gevolgen hiervan behoorlijk variëren. Zo leiden jet 

flames nauwelijks tot een groter invloedsgebied dan conventionele branden. 

Gaswolkexplosies hebben veel grote gevolgen, bij CNG vallen er doden binnen 25 

meter voor en achter het voertuig en bij waterstof tot vijftig meter aan beide kanten 
van het voertuig, wat in de praktijk neerkomt op 15 tot 30 slachtoffers. Ook het 

openscheuren van een CNG- of waterstoftank heeft grote gevolgen, onder andere door  

de opvolgende gaswolkexplosie. Bij een LPG zijn de gevolgen enorm door het optreden 

van een BLEVE. 

 

Als een NEC-voertuig door een brand verderop in de tunnel zelf in de brand vliegt 
neemt het aantal extra slachtoffers bij een 100 MW brand toe met minimaal 50 

personen. Bij een 200 MW is er in dit geval geen sprake van extra slachtoffers, omdat 

de mensen dan al door de primaire brand zijn overleden. Truchot en Wilmann delen 
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deze uitkomsten met producenten en andere betrokkenen zodat zij deze risico’s 

kunnen meenemen bij hun keuzes. Verder achten ze het zinvol om de discussie aan te 

gaan wat acceptabele risico’s zijn.  
 

Gevaren van brand en explosies 

Ying Zhen Li van het Zweedse RISE verzorgt de laatste presentatie. Hij heeft onderzoek 

gedaan naar de gevaren van brand en explosies bij NEC-voertuigen in tunnels. Hierbij 

heeft hij gekeken naar plasbranden, jet fires, vuurballen en steekvlammen en naar 

openscheurende gastanks, BLEVE en gaswolkexplosies. Bij conventionele voertuigen 
zijn plasbranden het meest waarschijnlijke scenario, bij voertuigen op vloeibare gassen 

jet fires in combinatie met plasbranden, BLEVE met vuurballen en gaswolkexplosies, bij 

voertuigen met gassen onder hoge druk jet fires, openscheurende tanks met 

vuurballen en gaswolkexplosies, en bij elektrische voertuigen op accu's normale brand 

met kleine jet flames en gaswolkexplosies. 

Via onder andere praktijktesten heeft Li de gevolgen van al deze verschillende soorten 
branden en explosies nauwkeurig gekeken. Een belangrijke conclusie is dat de energie 

die bij gaswolkexplosies vrijkomt voor alle brandstoffen ongeveer even groot is, wel 

hebben de verschillende brandstoffen verschillende brandgevaren. Een andere 

conclusie is dat de gevolgen van een openscheurende tank met een BLEVE relatief 

beperkt zijn op een afstand van 50 tot meter vanaf de bron. De gevolgen van een 

gaswolkexplosie in een tunnel zijn heel ernstig en niet acceptabel voor 

tunnelgebruikers.  
 

Fondsen werven 

De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Götz 

Vollmann van de Ruhr-Universität Bochum en ITA COSUF. Aan deze discussie doen Kees 

Both, Peter Sturm, Benjamin Truchot en Urs Welte mee. Vollmann vertelt dat een van 

de doelen van de bijeenkomst is om (Europese) fondsen te werven voor een breed 
onderzoeksprogramma rond NEC-voertuigen en tunnelveiligheid. Door snel met een 

dergelijk programma te beginnen kan zo snel mogelijk worden geanticipeerd op de 

nieuwe risico’s, en kunnen hopelijk slachtoffers en hoge maatschappelijke kosten door 

uitval van essentiële infrastructuur worden voorkomen. 
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Aan Sturms vroeg Vollmann of geforceerde ventilatie voldoende is om gasexplosies met 

bijvoorbeeld waterstof te voorkomen. Volgens Sturms is dat niet geval, om de 

concentratie waterstof bij lekken laag genoeg te houden is een enorm hoge 
ventilatiegraad nodig die uiterst nadelig is voor vluchtmogelijkheden. Wel denkt hij dat 

andere ventilatiestrategieën gewenst zijn zoals het direct inschakelen van de ventilatie 

bij een ongeval, ook als er geen brand is, omdat wellicht giftige gassen uit accu’s van 

elektrische voertuigen vrijkomen. 

 

Heterogene verkeerssamenstelling 
De algemene conclusie is dat de komende decennia moet worden uitgegaan van een 

heterogene samenstelling van het verkeer met zowel conventionele voertuigen als 

NEC-voertuigen. Welte geeft aan dat hij serieuze bedenkingen heeft bij elektrische 

voertuigen op accu’s onder meer vanwege de schadelijke stoffen die bij een brand 

vrijkomen en de oorsprong van de grondstoffen zoals kobalt uit Congo. Hij denkt dat 

deze voertuigen voorlopig nodig zijn totdat er echt duurzame opties beschikbaar zijn en 
vreest dat de komst van elektrische auto’s op accu’s de verdere ontwikkeling van 

verbrandingsmotoren ernstig belemmert, terwijl verbrandingsmotoren die 1 liter 

brandstof verbruik per 100 kilometer wel degelijk mogelijk worden geacht. 

 

De deelnemers concluderen dat het gebrek aan gegevens over de kans van optreden 

van de verschillende calamiteiten van NEC-voertuigen een groot probleem is. Both 

suggereert om slimme manieren te zoeken om deze gegevens te verzamelen. Verder 
lijkt overleg met producenten zinvol, bijvoorbeeld met producenten van gastanks over 

de plek van het overdrukventiel. Daarnaast stellen ze allemaal dat veel aandacht moet 

worden besteed aan de bewustwording dat nieuwe energiedragers nieuwe risico’s met 

zich meebrengen en niet zonder meer veilig zijn. 

 

Op de vraag wat het belangrijkste onderzoeksonderwerp is antwoordt Welte de 
verontreiniging van parkeergarages na een accubrand, Sturm de identificatie van het 

type voertuigen bij incidenten, Both de thermische belasting van branden met NEC-

voertuigen op de tunnelconstructie en Truchot de kans van voorkomen van incidenten 

met verschillende NEC-voertuigen. 

 

Het KPT is het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) is het 

loket voor vragen over tunnelveiligheid in Nederland. Het 
platform deelt op een laagdrempelige en proactieve manier 

bestaande Nederlandse en buitenlandse kennis over 

tunnelveiligheid met alle personen en organisaties die beroepsmatig met tunnels en 

tunnelveiligheid bezig zijn. Het KPT is onafhankelijk, werkt op een transparante wijze 

en is verbindend tussen kennisinstellingen, gebruikers en kennisbronnen. 

 
 

ITA-COSUF is de Committee on Operational Safety of 

Underground Facilities of the International Tunnelling and 

Underground Space Association, een van de commissies van de 

ITA. De belangrijkste doelen van ITA-COSUF zijn: 

• Kennisuitwisseling op het gebied van gebruiksveiligheid 

• bevorderen van samenwerking 

• versterken van R&D door nationale, Europese en internationale fondsen en 

ondersteuning te combineren 
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• bevorderen van de veiligheid van ondergrondse infrastructuur door: 

• de aanmoedigen van innovatie 

• de ontwikkeling van nieuwe regelgeving te ondersteunen. 
 

 

PIARC is de World Road Association met leden in ruim 140 landen. 

PIARC heeft zijn verschillende categorieën leden, zoals regeringen, 

regionale overheden, collectieve leden zoals wegbeheerders en 

individuele leden. De vereniging heeft 17 commissie, waarvan de 
commissie Road Tunnel Operations de meest actieve is. Deze 

commissie onderzoekt onder andere hoe een goede bediening van wegtunnels kan 

worden gegarandeerd. Ook werkt de commissie aan een beter begrip van 

veiligheidsmanagement in het licht van ongelukken en branden in tunnels. 


