
Titeldia

L O A D I N G

[ C L I C K  T O  S TA R T ]

(Energie)transitie:
Grip houden op fysieke veiligheid



Energietransitie

& Veiligheid

Frank Cools
(Lectoraat Energie- en Transportveiligheid: Nils Rosmuller) 

Relevant

2019



MARCO VAN DEN BERG

ADVISEUR GEVAARLIJKE
STOFFEN

HAZMAT OFFICER



70% - 30% Tekst + Afbeelding

Blik op de toekomst

De wereld om 
ons heen is 
snel aan het 
veranderen!!



Leeg

Tijdig mee veranderen

Wat als de verkoopcijfers dalen…



100% Tekst

De wereld om ons heen is al aan het veranderen

Het midden en kleinbedrijf: Eigen energievoorziening, oplaadpunten als service en verkoop artikelen met Li-ion Batterijen
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https://www.youtube.com/watch?v=IElPzxj37dw
https://www.youtube.com/watch?v=IElPzxj37dw
https://www.youtube.com/watch?v=lutRiKolPpY
https://www.youtube.com/watch?v=lutRiKolPpY
https://www.youtube.com/watch?v=ffV3qtLzH18
https://www.youtube.com/watch?v=ffV3qtLzH18
https://www.youtube.com/watch?v=2hJeaPzDnOE
https://www.youtube.com/watch?v=2hJeaPzDnOE
https://www.youtube.com/watch?v=4eSmY3rzoLI
https://www.youtube.com/watch?v=4eSmY3rzoLI
http://www.max5odeur.nl/mestverwerking-van-incidenten-naar-ramp/
http://www.max5odeur.nl/mestverwerking-van-incidenten-naar-ramp/
https://www.destentor.nl/video/brand-in-schakelstation-zonnepanelen-in-emmeloord~p72574
https://www.destentor.nl/video/brand-in-schakelstation-zonnepanelen-in-emmeloord~p72574


https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_bieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_bieren
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Elektrische voertuigen (Li-ion)

 Thermal runaway (Li-ion)

 Toxische verbrandingsproducten (HFl) en metalen

 Elektrocutie

 Langdurig koelen. Hoe lang ?

 Afvalprobleem of milieuprobleem ? 

 Vervuild bluswater ? 

 Aansprakelijkheid ?
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Veiligheid ?
 Brandmeldinstalatie?

 Rookmeldsysteem?

 Aerosol blussysteem?

 Thermische isolatie (2x) ?

 Zelfsluitende deur ?

 Ventilatie (aan / uit) ?

 Afvoer bluswater ?

 Vrijkomen rook ?

 Verplaatsbaar ?

 Afkoppelbaar ?

(electra / water) 

 Gelijkvloers ?

 ?



100% Tekst

Nederland doorvoerland



100% Tekst

Nederland doorvoerland

Hoeveel smaken 
passen er in het 
huidige leidingnet?

Welke dag schakelen we over?



Nijstad-Oost

Erflanden
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 Waterstof ontsnapt ongezien uit CV-ketel

 Lekkage wordt niet tijdig geconstateerd (uitval odoratie (?)  ) 

 Vervuiling van waterstof in de leiding

 ‘Cowboys’

 ‘Hobbyvrijheid’ van bewoners

 Geen of onvolledige veiligheidsinstructies voor hulpdiensten

 Hoe ziet een Waterstofgas-vuur eruit?

 Kan bij verbrandingsproces in de CV koolmonoxide ontstaan (of H2O2, of O3) ? 

 Onder welke omstandigheden kan waterstofgas ontsteken (vlam vatten). 

 Wanneer bestaat/ontstaat het gevaar van een waterstofgas-ontploffing?

 Is leidingwerk gegarandeerd lekvrij in de woning aan te leggen?

 Wat is het verspreidingsgedrag van ontsnapte H2 (ondergronds, op zolder…..)?
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2 Tekstvakken

Risico = Kans x Effect

Incident met gewonden buiten bedrijfsterrein

Glasschade

60-70 meter

2 gewonden

passanten



100% Tekst

Roadmap naar 2050

Elke verandering 
een leerproces?

Leren van FOUTEN

Near misses 
of incidenten?



100% Tekst

Tijdens de transitie moet de verkoop door!!

Hoe houden we 
het veilig tijdens 
de verbouwing?



100% Tekst

Wat hebben we nodig?


