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Inhoud

• Wie is Rob Terpstra

• Huidige ervaring met een autonoom voertuig

• Verwachte impact op hulpverlening (in tunnels)

• Hoe gaat de hulpverlening hier mee om?

• Samenvatting/conclusies



Wie ben ik:

• Rob Terpstra

• Officier van dienst brandweer in Veiligheidsregio

Brabant-Zuidoost

• Team beleid, projecten en onderzoek

• Specialist in weg- en railinfra

• Lid vakgroep infrastructuur en veiligheid





Zelfrijdende shuttle

• Heeft u hier al eens in gereden?

• Hoe voelde dat?



Uitvoeringsvarianten

• Op eigen tracé

– Redelijk vlot rijdend

• Tussen overig verkeer

– Erg veel “prikkels” vanuit de omgeving



Afhankelijkheid

• Sowieso afhankelijk van sensoren welke de exacte

plaats op de weg weten en de interactie met mede

weggebruikers en wegkantsystemen “perfect” 

waarborgen



Afhankelijkheid



Afhankelijkheid

• Dus ook in tunnels 

– (GPS / sensoren / camera’s :hoe laten we dit werken?) 

• Wat doe je als dit maar deels of helemaal niet

werkt?



Sluit je dan de tunnel?



Impact op hulpverlening

• Wat is nu de impact op de hulpverlening?

• En hoe gaan wij daar mee om?

• En wat zou dit specifiek voor tunnels in kunnen

houden?



Impact op hulpverlening.

• Onbekend bij hulpverleners.

• Onbekend maakt in de praktijk altijd stukje

terughoudendheid bij optreden

• Welke risico’s loop ik als hulpverlener

• En hoe kan ik veilig optreden

• Waar vind ik deze informatie?



Informatie



Hoe gaan wij hier mee om.

• Beginnen aan de voorkant (voorkomen van / 

weten waar we mee te maken hebben).

• Onderzoeken hoe we er mee om kunnen gaan. Is 

het anders als we gewend zijn en zo ja wat en hoe 

anders. Komen tot handelingsperspectief.

• Handelingsperspectief bieden en delen met 

repressief personeel



RDW / experimenteerwet

• Set met eisen / vragen welke we met RDW hebben

besproken

• Vragen maken onderdeel uit van toelatings- en 

ontheffingsproces (Experimenteerwet)



Detail eisen / wensen.

• Informatie uitwisseling tussen voertuig (betrokken

bij incident) – controlroom - hulpdiensten.

• Deze dient real-time plaats te vinden.



En wat specifiek voor tunnels.

• Hoe bepaalt en rijd het autonome voertuig een veilige

route (voorkomen incidenten).

• Als er dan toch iets mis gaat kan het voertuig dan

actief communiceren met de wegkant / tunnelsystemen

(doel veilige lokatie creëren)

• En hoe kan het voertuig met ons communiceren

(specifiek maken bijzonderheden relevant voor

incidentbestrijding)



En wat specifiek voor tunnels.

• Kan de tunnelinstallatie actief en autonoom helpen

bij de incidentbestrijding?

• En wat te doen bij uitval nutsvoorziening (Stroom

/ telecom/ ??)



Samenvatting.

• Autonoom rijden komt er aan

• We denken, vanuit onze kennis, graag mee over 

ontwikkeling, en hoe we daar als hulpdienst mee

om kunnen / moeten gaan.

• Ervaring bij de hulpdiensten is er eigenlijk

nauwelijks / niet



Vragen ?


