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Verslag KPT-webinar Tunnelveiligheid en innovatie in verkenning en 
brandbestrijding, berging van elektrische auto’s en realistisch oefenen  
 

 

Datum  6 juli 2022  

Tijd  13.00-14.40 uur 

Locatie  digitaal   

Deelnemers 80 

 

 
 
 
Opening en introductie KPT 
Patrick Elferink opent de webinar en heet de sprekers en deelnemers van harte welkom. Vervolgens 
geeft Patrick het woord aan KPT-collega Tom van Tintelen, die deze bijeenkomst gaat modereren.  
 
De volgende presentaties zijn gegeven:  

- Presentatie toepassing Team Digitale Verkenning in tunnels 
Robbert Heinecke; Teamleider Digitale Verkenning Rotterdam-Rijnmond/Operationeel & 
Training Manager Landelijke Onbemande Vliegorganisatie 
 
In Nederland zijn nu zes teams digitale verkenning inzetbaar bij de brandweer, teams welke 
ingezet kunnen worden met (binnen)drones, een handzaam te vervoeren blusrobot en zelfs 
een inzetbare mechanische hond. Robbert Heinecke neemt ons mee in deze ontwikkelingen 
en innovaties. 
 

- Presentatie innovatie in berging van elektrische voertuigen in tunnels  

Marinus Jansen, bergingsspecialist Ion safetybox  

Marinus Jansen geeft een toelichting over een container waarin beschadigde elektrische 
voertuigen beveiligd (tegen spontane ontbranding van de accu’s) afgevoerd kunnen worden 
en ook over een innovatie van een specifiek afzetmechanisme om containers in beperkte 
hoogte zoals tunnels van de oplegger af te zetten. 

- Presentatie innovatie in realistisch oefenen in tunnels 
Sef Hendrickx, Managing Director Fireware   
 
Fireware heeft expertise in het creëren van realistische scenario’s: van enorme hoeveelheden 
oefenrook tot allerlei aangepaste scenario’s, zodat voldaan kan worden aan de eis 
“realistische oefening”. Deze expertise wordt internationaal ingezet en zeker ook voor 
tunnels. 

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Piet-Peeters_Presentatie_KPT-webinar_300322_v2.pdf
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Tijdens en na de presentaties zijn er via de chat diverse vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden 

volgen hierna. 

 

 

Vragen en antwoorden n.a.v. de presentatie van Robbert Heinecke: 

- Zijn de beelden in het filmpje gewone camerabeelden, of zijn er ook warmtebeeld-
camerabeelden beschikbaar om eventueel hotspots te bepalen? 
 
Alle voertuigen van Digitale Verkenning Rotterdam-Rijnmond beschikken over warmtebeeld 
en normaal beeld. 
 

- Komt het vaak voor dat leidingkanalen in tunnels geen GSM-bereik hebben? Kan de drone 
daar ook worden bediend? 
 
De drone heeft eigen verbindingen om aan te sturen en is niet afhankelijk van GSM-bereik.  
 

- Is er ervaring met de inzet van binnendrones in tunnels? Is er iets bekend over het eventuele 
effect van de tunnelventilatie op de drone? 

- In tunnels staat er ventilatie aan bij een brand. Is er een bepaalde maximum windsnelheid 
waarbij de binnen drone niet ingezet kan worden? 
 
Een binnendrone in een geventileerde tunnel is een uitdaging, deze hebben een maximale 
windsnelheid van 7 m/s. De drone is voornamelijk bedoeld voor kanalen waar je niet in kan 
(zoals schachten). Gelukkig is er nog nooit een tunnelincident geweest, waar dit team Digitale 
Verkenning hoefde te worden ingezet.  
 

- Kunnen de getoonde technieken (drones) naast brandbestrijding ook die andere taak “het 
redden van mensen” ondersteunen? 
 
Iemand kan op de blusrobot klimmen of zich eraan vasthouden. Bij drones is dat lastiger, die 
zijn heel licht.  Onderwaterdrones kunnen ondersteunen bij het redden van mensen (daar zit 
een armpje aan). 
 

- Hoeveel drones en/of robots kunnen gelijktijdig ingezet worden door één team? 
 
De blusrobot en (binnen)drone kunnen gelijktijdig worden ingezet. Verspreid over het land 
zijn er zes teams die kunnen worden ingezet, wat een aanvulling kan zijn voor 
tunnelincidenten. 
 

- Over het gebruik in tunnels. Voor het incident wordt d.m.v. ventilatie de rook weggeblazen, 
achter het incident heb je te maken met warme rook en drones zijn beperkt bestand tegen 
hoge temperaturen. 
 
Rook is voor deze drones geen probleem.  
Bij een tunnelincident wordt eerder gedacht aan de inzet van een verkennings- of blusrobot, 
waardoor een grote “knockdown” in een keer kan worden gegeven.  
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- Hoelang duurt het voordat je een blusrobot vanaf de tunnelmond op de brandlocatie hebt? 
Een tunnel kan immers wel een 1 km lang zijn. 
 
Bij een tunnelincident kan een blusrobot worden ingezet, daarmee kan in één keer een grote 
knockdown worden gegeven op een veilige manier. Een blusrobot staat achter in een 
volkswagen transporter en kan binnen twee minuten na aankomst bij de tunnelmond worden 
ingezet. 
 

- Zijn er plannen om de drones in een realistische oefening (in een tunnel) te gaan gebruiken, 

in tunnel? 

 

Het team houdt zich hiervoor aanbevolen.  

Vanuit de deelnemers wordt de mogelijkheid genoemd om op 6 oktober deel te nemen aan 

de gemeenschappelijke oefening in de Maastunnel (contact via Ronald Tobbe). 

 

 

Vragen en antwoorden n.a.v. de presentatie van Marinus Jansen: 
 

- Als een voertuig opnieuw ontbrandt, hoe is het dan te blussen? En blijft het uitschuifsysteem 

dan werken? 

 

De bergings/quarantaine/opslag bluscontainer is uitgerust met de brandslang aansluiting die 

elke brandweerwagen heeft, hiermee kan in uiterste noodzaak een laag water in de container 

gespoten worden zodat het accupack onder water zal komen te staan. 

Het bergingsplateau kan onder water staan en gewoon functioneren aangezien het systeem 

hydraulisch werkt, in de nieuwe generatie containers zal deze anders ingericht worden. Dit 

vanwege toepassing van een multifunctioneel voertuig, deze is momenteel in ontwikkeling. 

  

- Kan het haakarmvoertuig deze haakarmbak in de tunnel op zich trekken (v.w.b. hoogte)? 

Welke hoogte heb je minimaal nodig? 

 

Het multifunctioneel voertuig wat Ion safetybox ontwikkelt heeft geen haakarmsysteem. Deze 

is op basis van een regulier afschuifsysteem ontworpen, waardoor er geen extreme hoogte 

bereikt wordt, dit komt door het lage kantelpunt. 

  

- Is de aerosol blusstof even effectief als water in geval van een thermal runaway? 

 

Het aerosol blussysteem is effectiever dan water (gedurende de eerste 45 minuten) want er 

vindt geen verbranding plaats, dit systeem is sneller dan de brand zelf en zonder water. Ook is 

het een groene oplossing voor het milieu/mens/dier/materiaal, en op bijna alle situaties 

inzetbaar. Denk aan transport, beveiliging van panden, het opslaan van accu's, in vele vormen 

heeft Ion safetybox oplossingen bedacht waarbij dit blussysteem toegepast wordt. Het 

beschermt hulpverleners en geeft ze de kans een haard sneller te bereiken en veiliger te 

bestrijden. Een ander voordeel is dat het in tegenstelling tot water niet een repeterende 
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reactie kan geven op een accubrand of stroombrand.  

 

- Over aerosolblussing loopt binnen brandweer NL een hele discussie (voornamelijk bij PGS-

opslag). Wat is het blusprincipe waardoor een thermal runaway proces wordt onderbroken 

door aerosol? Op welke zijden van de brand driehoek/vijfhoek grijpt hij in (op het proces in de 

accupacks)? 

 

Het aerosol (blusmiddel) in Aerosol Brandblussers en Brandblussystemen bestrijdt en blust 

vuur door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van 

vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten. Dit is blussen op moleculair niveau. 

Bij conventionele systemen wordt er een element uit de branddriehoek weggenomen.  

 

De blussende werking van de systemen van het bedrijf AF-X is intelligenter. Een verfijning van 

de branddriehoek om de brandfysica te duiden is de brandvijfhoek.  

 

Figuur 1 Branddriekhoek en brandvijfhoek. 

Ook de mengverhoudingen en de katalisatie spelen een belangrijke rol. Op moleculair niveau 

is brand niets anders dan een chemische reactie. Binnen die chemische reactie zweven 

instabiele moleculen rond. Deze instabiele moleculen worden ook wel vrije radicalen 

genoemd. Bij activering van de AF-X blussystemen gaat de aerosol-nevel direct een verbinding 

aan met deze vrije radicalen. De aerosol zorgt dan weer voor stabiele moleculaire 

verbindingen. Zo wordt de brand dus in het allereerste stadium geblokkeerd zonder koude 

schokken, zonder water en zonder zuurstofverdrijving. 

 

De systemen van AF-X fire solutions zijn geschikt voor het blussen van branden in de 

brandklassen A, B, C en F. Bovendien zijn de AF-X fire solutions systemen uitermate geschikt 

voor de beveiliging van elektrische installaties tot 75.000 Volt. WWW.ionsafetybox.com 

  

- Voor welke casus is dit product ontworpen? Voor preventie (bijv. bij vermoeden van een 

defect van een elektrisch voortuig) of ook bij escalatie (bij een al brandend voertuig)? En is 

het product al beproefd? 

 

Dit systeem is bedoeld als preventie en bij schadegevallen waar nog geen verbranding heeft 

plaatsgevonden. En het systeem is bedoeld om milieuschade te voorkomen en de veiligheid 

van mens en dier te waarborgen. Ook om economische schade te voorkomen of te beperken. 

Het blussysteem is mede ontwikkeld door Adriana APP en wordt hierdoor ondersteund, 

http://www.ionsafetybox.com/
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daarbij is het Kiwa goedgekeurd. 

  

- Zijn er ook voorzieningen/aansluitingen in de container aanwezig om water in te brengen 

indien noodzakelijk? 

 

De container bezit een brandslangaansluiting, die elk brandweervoertuig heeft. Hierbij is een 

sprinklersysteem niet geschikt, aangezien deze niet doordringt op de juiste plek of snel 

genoeg, en waternevel de brand kan bevorderen en ook explosief gassen kan veroorzaken. 

  

- Kan de waterbak in de tunnel ingezet worden (v.w.b. hoogte)? 

 

De waterbak kan worden ingezet in de tunnel in combinatie met het multifunctioneel 

bergingsvoertuig. Momenteel vervoert men losse dompelcontainers los op een bergings-

voertuig. Hier heeft Ion safetybox vraagtekens bij wegens de kans op een schuivende lading. 

Ook een bergingsvoertuig kan een ongeluk krijgen, waardoor deze container een gevaar kan 

opleveren. In de praktijk ziet Ion safetybox combinaties waarbij de watercontainer op een te 

licht uitgevoerd bergingsvoertuig geplaatst is. De aslasten kloppen dan niet en de bak steekt 

te ver over de laadbak. 

Het multifunctioneel voertuig is overal op berekend en een berger heeft één voertuig nodig 

om al zijn werkzaamheden uit te voeren en zelfs meer dan dat, bedenk gesloten vervoer, 

inbeslagnames met een loze gesloten container.  De berger kan met behulp van deze 

container ook quarantaine-opslag aan bieden. Zodat na een periode van bijvoorbeeld drie 

dagen het voertuig veilig bevonden kan worden voor reparatie of ontmanteling. 

  

- Incidenten in parkeergarages zijn voor bergers en brandweer een grotere uitdaging. Zijn daar 

ook ontwikkelingen in te melden? Op welke manier kunnen bergers daar iets in betekenen? 

 

Het aerosolsysteem is zeker geschikt voor gesloten parkeergarages, zodat de hulpdiensten de 

tijd krijgen om bij de brandhaard te komen.  Sprinklersystemen bereiken de auto’s alleen 

vanaf boven en de accu's zitten aan de onderzijde, dus heeft het geen zin op deze wijze te 

blussen. 

Ion safetybox zoekt bergers die willen investeren in de toekomst en mee willen investeren in 
een eerste demovoertuig. Uiteraard zijn investeerders ook welkom om andere concepten 
sneller mee te ontwikkelen, zodat het gebruik van accusystemen veiliger wordt bij 
calamiteiten in de toekomst. 
 
 

Vragen en antwoorden n.a.v. de presentatie van Sef Hendrickx: 
 

- Rook creëren in tunnels is lastig zolang de ventilatie nog werkt.  

Het uitschakelen van de ventilatie doe je niet zomaar.  

Hoe wordt dat opgelost? 

 

Dat wordt opgelost met heel veel rook. 

De basisgedachte is dat we even veel rook produceren als bij een daadwerkelijk incident. Ook 
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voor zo lang het nodig is/ tot de inzet om een ander rookbeeld vraagt. 

 

- Hebben jullie ook ontwikkelingen in virtuele oefensettingen? 

 

FireWare is van origine een theaterbedrijf. Intermenselijk contact is daarom voor ons altijd 

van belang. En dat is voornamelijk terug te vinden bij fysieke oefeningen. Bij dit soort 

oefeningen kun je dingen echt vastpakken. Voor minder complexe oefensettingen, bijv. via 

PowerPoint, wordt verwezen naar de simulation academy op de website. Zie ook de safety 

library, waarmee een eigen scenariokaart gemaakt kan worden 

https://www.fireware.nl/safety-library/). 

 

- Fireware maakt gebruik van veel rook, een vurige "lichtshow". Wordt er voor een schrikeffect 

ook gebruik gemaakt van ontploffende autobanden, springend autoglas, gillende of kermende 

mensen, etc.? 

 

Het uiteindelijke doel van enscenering is lesdoelen behalen. Shockeren is nooit het doel.  Een 

shockerende of mentaal zwaar belastende oefening uitzetten is niet moeilijk. Maar zeker niet 

altijd wenselijk. Een goede afstemming met de beoogde leer- en lesdoelen is dan ook van 

groot belang. Een voorbeeld hiervan is de Leidsche Rijntunnel, met een onthoofding van een 

motorrijder en daarnaast ook een mobiele telefoon. Op het moment dat er hulp verleend 

wordt, gaat er een telefoon rinkelen. Als je dat gewoon doet om te kijken hoe mensen 

reageren, is het gelukt een shocking element in te brengen. Maar wat verwacht je dat 

mensen gaan doen, hoe koppel je dat aan de leer- en lesdoelen en hoe ga je je als 

hulpverlener voorbereiden op de werkelijkheid? 

Het kan ongelofelijk spectaculair, je kan ver gaan in je effecten, mits goed voorbereid. 

 

- In het filmpje van de Westerscheldetunnel was er inderdaad veel capaciteit om rook te 

maken, maar in mijn beeld was de tunnelventilatie al wel uit, klopt dat? Bedoeld wordt of je 

nog voldoende rook kan produceren in de tunnel.  

 

De oplossing is nooit om de ventilatie uit te zetten, ventilatoren zijn een onderdeel van het 

geheel.  

Met 17-25 rookmachines is het mogelijk tot 26.000 kub rook per minuut te maken. Juist bij 

een realistische enscenering, waarbij getracht wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk te 

benaderen, is het van belang evenveel rook te produceren. Ook met geluid/effecten is heel 

veel te doen. 

 

- Is de terugslag van rook uit de tunnel de andere buis in ooit in scène gezet? 

 

In een tijdelijk oefencentrum bij de tunnel in Maastricht is dit in scène gezet. Er werd zo veel 

rook geproduceerd dat de rookmelders in het medisch centrum 2 km. verderop afgingen. 

 

  

https://www.fireware.nl/safety-library/
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Afsluiting 

Tot slot worden de deelnemers gevraagd om via de Mentimeter aan te geven of zij ook naar deze 

bijeenkomst waren gekomen, als deze fysiek was georganiseerd.  

De meeste deelnemers gaven aan niet naar een fysiek georganiseerde bijeenkomst te komen.  

Ook werd via de Mentimeter gevraagd in welke onderwerpen zij geïnteresseerd zijn voor een mogelijk 

volgende bijeenkomst. Het resultaat staat hieronder weergegeven.  

 

 

 

De sprekers en deelnemers worden bedankt voor hun bijdrage en de webinar wordt gesloten. 

 


