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Rode draad 
 Energietransitie: reductie CO2 

 Vormen van de transitie (duiding veiligheids- en gezondheidsrisico’s): 
̶ Geothermie 

̶ Windenergie 

̶ Biomassa 

̶ Zonne-energie 

̶ Waterstof (H2) 

̶ Batterijen 

̶ LNG 

 Ervaringen: 
̶ Kennistafel LNG  

̶ Community of Practise (CoP): Battery packs 

̶ CoP: Waterstof 

 Tot slot 



Energietransitie 

 Klimaatakkoord als grondslag: reductie CO2 uitstoot 

 Fossiele brandstoffen uitfaseren (benzine, diesel, gas) 
̶ Verduurzaming elektriciteit 

̶ Stijging elektrische mobiliteit 

̶ Schonere brandstoffen 

 Veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

 

https://www.topsectorenergie.nl/systeemintegratie


Duurzame brandstoffen en energiedragers 
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Bron: Topsector Energie/TKI Nieuw Gas 

https://www.topsectorenergie.nl/systeemintegratie


Enkele bronnen 



Geothermie 

Principe: 

 Warmte uit binnenste van aarde 

 Productieput pompt warmte omhoog, koud water 
naar beneden 

 

Veiligheidsrisico’s: 
 Trillingen, bodembewegingen, aardbevingen 

Gezondheidsrisico’s: 
 Vermenging verontreiniging zoetwaterlaag / oppervlaktewater 

 Milieu- en letselschade door: radioactieve straling of ongecontroleerde 
uitstroom afvalwater of gevaarlijke stoffen 

 Gevaren in omgeving door ongecontroleerd spuiten van heet water. 

 

 



Windenergie 

Principe: 
 Bewegende lucht brengt turbinebladen in 

beweging 
 Productieput pompt warmte omhoog, koud 

water naar beneden 
 
Veiligheidsrisico’s met gezondheidseffecten 
voor personen: 
 Breuk van turbineblad 
 Omvallen staande turbine 
 IJsafwerping 
 Brand in turbine tijdens werk of hulpverlening 

https://www.youtube.com/watch?v=2hJeaPzDnOE


Biomassa 

Principe: 

 Natuurlijke vergisting van organisch materiaal 

 Bacteriën zetten biomassa om in gasmengsel 

 Productiewijze: biovergisting, biovergassing 

 Doel: energiewinning (warmte, elektriciteit, gas) 

 
Veiligheidsrisico’s: 
• Brandgevaar 
• Explosiegevaar 
• Licht ontvlambaar 

Gezondheidsrisico’s: 
• Geurhinder 
• Vergiftiging bij 

vrijkomen methaan / 
zwavelwaterstof / 
koolstofdioxide 



Zonne-energie 
Zonnepanelen: 
 Opwekken elektriciteit door zonlicht  

 Elektronen komen los van silicium 

 Voorzien in elektriciteitsbehoefte 

Zonnecollectoren 
 Vangen de warmte van het zonlicht om water mee te verwarmen  

 Voorzien in warmwaterbehoefte  

 

Bron: 
https://www.offrea.be/zonnepan
elen/werking-zonnepanelen-en-omvormer  

Veiligheidsrisico’s: 
• Brandgevaar 
• Instortingsgevaar 
• Wegwaaien van panelen 

Gezondheidsrisico’s: 
• Elektrocutie 
• Vrij komen van toxische stoffen 

https://www.offrea.be/zonnepanelen/werking-zonnepanelen-en-omvormer
https://www.offrea.be/zonnepanelen/werking-zonnepanelen-en-omvormer
https://www.offrea.be/zonnepanelen/werking-zonnepanelen-en-omvormer
https://www.youtube.com/watch?v=4eSmY3rzoLI


Waterstof (H2) 
Productie: 
 Steam reforming: verhitten methaan met hete 

waterdamp 

 Elektrolyse: Water splitsen in waterstof en zuurstof 

 
Veiligheidsrisico’s : 
 Reuk- en kleurloos 
 Licht ontvlambaar 
 Snelle verbranding of ontploffing 
 Explosief (gas/lucht mengsel) 

Gezondheidsrisico’s 
 Verstikking / zuurstofverdringing 

 Ademnood 

 Overlijden bij blootstelling 

 



Batterijen 

Principe: 
 Energiedragers / energieopslag 
 Gebruik bij transportvoertuigen, voorziening van 

energie voor div. toepassingen 
 Meest voorkomend = lithium-Ion batterij 
 
Veiligheidsrisico’s: 
 Thermal-run-away 
 Explosies (bij brand) 
 Moeilijk te blussen 
Gezondheidsrisico’s: 
 Elektrocutiegevaar 
 Vergiftiging 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lutRiKolPpY


  

LNG (liquefied natural gas, vloeibaar aardgas) 

Veiligheidsrisico’s 
 Verspreiding van gas over het maaiveld (zeer koud gas 

stijgt niet op)  
 Brandgevaar/Explosiegevaar (besloten ruimten) 
 
Gezondheidsrisico’s 
 Cryogene effecten / frostbite (bevriezing) / cold burn 

(brandwonden) 
 Verstikking (zuurstofverdringend) door gasvorming 
 Onderkoeling 

 
 

 
 
 

 

LNG is gas in vloeibare vorm bij een temperatuur van -162°C 
Gebruik: grootschalige opslag en vervoer of brandstof voor vrachtwagens en schepen. 



Kern 

Tal van industriële toepassingen zoals LNG, Waterstof, Batterij-packs, …., 
komen in het publieke domein, in de eigen woon- en leefomgeving:  

 Veiligheidsrisico’s dicht bij de burger  

 Een burger die geen kennis heeft van processen, laat staan een 
procesoperator is 

 

 Maar dit raakt ook de Veiligheidsregio: risicobeheersing en 
incidentbestrijding  

 

 

 



Ervaringen 

 



Ervaringen: kennistafel LNG 

 Kennistafel LNG: 
bedrijfsleven en overheid 

 

 Die zaken te 
regelen/ontwikkelen voor 
met name Veiligheidsregio’s 
(risicobeheersing, 
incidentbestrijding, …) 
 

 



 

Kennistafel LNG 



CoP Batterypacks en H2 
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 Bedrijfsleven, kennisinstituten, Veiligheidsregio’s/brandweer 

 IFV faciliteert 

 Kwartaal bijeenkomsten: 

̶ Actualiteiten uit de regio 

̶ Vraagstukken 

̶ Productontwikkeling 



Tot slot 
 Energietransitie en veiligheid: grote opgave voor hulpdiensten 

(brandweer, GHOR/ambulance, politie) 
 Zowel RB als IB  

 
 EZK erkent eindelijk ‘de blinde veiligheidsvlek’ 
 Brandweer NL adopteert Veilige EnergieTransitie (VET) als speciaal 

thema 
 Voorbereidingen voor kennistafel veilige energietransitie 

 
 VET@IFV.NL 
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