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In Nederland zetten we vol in op verduurza-
ming van de energievoorziening. Op tal van 
fronten moeten we van ‘fossiel’ af. Denk 
bijvoorbeeld aan de gasvoorziening ten be-
hoeve van de verwarming van bedrijven en 
woningen. Of aan dieselverboden in bin-
nensteden. Duurzamere brandstoffen ter 
vervanging van benzine en diesel dienen zich 
al een tijdje aan: personenvoertuigen die 
rijden op elektriciteit of waterstof. Die auto’s 
zullen ook geparkeerd moeten worden, zoals 
in parkeergarages. Maar wat betekent deze 
ontwikkeling voor de brandveiligheid van 
onze parkeergarages?
In paragraaf 1 geven we inzicht in de nieuwe 
risico’s die de introductie van duurzame 
brandstoffen voor personenauto’s met zich 
meebrengen. In paragraaf 2 beschrijven we 
op hoofdlijnen de wijze waarop thans de 
brandveiligheid in Nederlandse parkeerga-
rages is geregeld. In paragraaf 3 schetsen we 
de gevolgen van de ‘nieuwe risico’s’ voor de 
brandveiligheid van parkeergarages als ge-
volg van duurzame personenvoertuigen. In 
paragraaf 4 maken we de balans op.

1. Duurzame brandstoffen, nieuwe risico’s
Als we het in deze bijdrage hebben over 
duurzame brandstoffen1 voor personenvoer-
tuigen, dan beperken we ons, voor de lees-
baarheid en concreetheid, even tot de vol-
gende brandstoffen: waterstof en elektriciteit 
en de gevolgen ervan bij brand2. Tevens 
beperken we ons tot de personenvoertuigen 
(conform de classificatie van het rijbewijs B 
(de auto’s waar velen van ons in rijden).  
Deze inperkingen leggen we ons zelf op 
omdat we zien dat juist voor deze voertuigen 
nieuwe risico’s ontstaan bij het stallen in 
parkeergarages.
Nieuwe risico’s wil niet zeggen dat de risico’s 
groter (of kleiner) zijn dan bestaande risico’s: 
ze zijn anders. In Nederland wordt bij het 
ontwerp van parkeergarages rekening gehou-
den met een beginnende brand van een 
personenauto die zich uitbreidt tot de twee 
naastgelegen geparkeerde voertuigen con-
form de standaard brandcurve (NEN 2443, 
NEN 6098, IFV 20143). De uitbreiding tot de 
naast gelegen voertuigen vindt plaats als 
gevolg van ofwel de brandstof (benzine, die-
sel) die uitstroomt, vlam vat en zich over de 
vloer verspreidt, ofwel via directe aanstraling 
en vlamcontact.
De vraag is hoe branden met waterstof en 
elektrische aangedreven voertuigen zich 
ontwikkelen. In de huidige wet- en regelge-
ving in Nederland is daar nog geen norme-
ring voor geformuleerd. Hieronder schetsen 

we enkele aspecten van waterstof en elektri-
sche personenvoertuigbranden.

WATERSTOF
Waterstof is nodig om een elektrisch voertuig 
op een brandstofcel te laten rijden. Gasvor-
mig waterstof wordt onder hoge druk (700 
bar) opgeslagen. In het algemeen wordt 
waterstof gesplitst in waterstofatomen en 
samengevoegd met zuurstof tot water (in een 
brandstofcel). Hierbij komt energie vrij in de 
vorm van elektriciteit. Dat wordt gebruikt 
voor de aandrijving van het voertuig.  In IFV 
(2018)4 hebben de gevaren van waterstof 
naast die van fossiele brandstoffen (CNG, 
LPG, Benzine en Diesel) op een rij gezet. 
De conclusie uit tabel A luidt dat waterstof 
een behoorlijke grote ontvlambaarheids-
range heeft, al bij een zeer geringe ontste-
kingsenergie kan ontbranden en een behoor-
lijke grote energetische waarde heeft. Nemen 
we daarbij het feit dat waterstof bij lekkage 

of falen van de tank kan leiden tot explosies 
en een fakkel van ongeveer 8 meter (als ge-
volg van de hoge druk waarbij het wordt 
opgeslagen) dan is duidelijk dat waterstof 
personenvoertuigen tot andersoortige en 
daarmee tot nieuwe risico’s leiden.

ELEKTRISCH
Oplaadbare accu’s (nikkel-metaal-hydride 
of lithium-ion) slaan (grote) hoeveelheden 
energie op die wordt gebruikt voor het aan-
drijven van elektromotoren, waarmee het 
voertuig zich kan verplaatsen. Voltages rei-
ken tot 650 Volt (IFV, 2016)5. De gelijkstroom 
van het accupakket wordt door een omvor-
mer omgezet in 12 volt wisselstroom. De 
accu’s kennen drie gevaren: chemisch, elek-
trisch, en thermisch. Als gevolg van de 
zelfverhitting in een batterij of verhitting van 
buitenaf kan een brand ontstaan, die zich 
eventueel ook nog eens zelf versterkt (ther-
mal run away). Op basis van een literatuur-
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2 Eigenschappen en gevaren 
van waterstof  

Waterstof is een brandstof met eigenschappen en gevaarsaspecten die anders zijn dan bij 
traditionele fossiele brandstoffen. In dit hoofdstuk zal daarom worden ingegaan worden op 
de gevaarsaspecten van waterstof. Dit om aan te geven welke verschillen er zoal zijn en 
waar hulpverleners dus mee te maken kunnen krijgen.  

2.1 Gasvormig waterstof  

In tabel 2.1 zijn enkele eigenschappen van gasvormig waterstof en andere brandstoffen 
weergegeven, welke van belang kunnen zijn tijdens incidentbeheersing (bron energetische 
waarde: (World Nuclear Association, 2016) , bron overige waarden: chemiekaarten). De 
eigenschappen en gevaren die voortkomen uit de toepassing in voertuigen (dat wil zeggen 
waterstof onder hoge druk opgeslagen) worden behandeld in paragraaf 2.2. 
 
Tabel 2.1 Enkele relevante eigenschappen van waterstof en andere brandstoffen voor 
incidentbeheersing 

 Waterstof 
(gas) 

CNG  
(gas) 

LPG  
(gas) 

Benzine 
(vloeibaar) 

Diesel 
(vloeibaar) 

Kleur Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos of 
gekleurd 

Kleurloos of 
gekleurd 

Geur Geurloos Geurend Geurend Geurend Geurend 

Dichtheid gas/damp 
t.o.v. lucht  
(1 atm, 20°C) 

Lichter  
(0,07) 

Lichter  
(0,60) 

Zwaarder  
(1,7) 

Zwaarder 
(1,15) 

Gelijk  
(1,00) 

Ontvlambaar-
heidsrange (% in 
lucht) 

4-77 5-16 1,5-10 0,6-8 0,6-6,5 

Ontstekings-energie 
gas/damp (mJ) 

0,011 0,28 0,25 > 0,6 Niet bekend 

Temperatuur 
zelfontbranding 
gas/damp (°C) 

500  670 400 >220 >225 

Energetische 
waarde (MJ/kg) 

120-142 38-39 49 44-46 45 
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kennen elektrische gevaren als gevolg van het 24-volts circuit, al zijn deze kleiner dan bij 
elektrische bussen. Een verhoogd gevaar leveren elektrische bussen wanneer met 
(hydraulisch) gereedschap toegang tot het voertuig moet worden verschaft. Daarbij moet 
worden voorkomen dat men in direct contact komt met spanningvoerende delen zoals kabels 
of een losliggende batterij.  
 
Carcinogeniteit 
Op dit moment is er onvoldoende informatie beschikbaar over het verschil in carcinogeniteit 
tussen diesel en Li-ion batterijen. In de bestudeerde literatuur is informatie gevonden over 
schadelijke stoffen zoals waterstoffluoride, maar in hoeverre deze op de korte en lange 
termijn een verhoogd risico op kanker opleveren is nog niet terug gevonden. Daar zou nader 
onderzoek voor nodig zijn om te bepalen of hier al gegevens over bekend zijn.  
 
Bestrijdbaarheid 
Uit de literatuur is gebleken dat branden met Li-ion batterijen moeilijk te bestrijden zijn. 
Wanneer de battery pack in brand staat is voor een effectieve blussing en koeling zeer veel 
water nodig; zeker bij een battery pack ter grootte van een bus. Daarbij zorgt de vaak 
moeilijke bereikbaarheid van deze pakketten voor een lange inzetduur. Zelfs na geruime tijd 
koelen blijft er voor langere tijd kans op herontsteking in een batterij cel. Een brand in een 
dieselbus is relatief eenvoudig te blussen met water en schuim. Inzettechnieken en 
inzettactieken zijn door de brandweer op dat gebied al beproefd en gemeengoed. Voor 
incidenten met Li-ion batterijen geldt dit nog niet.  
 
Samenvattend 
Als we de dieselbus als uitgangssituatie nemen, dan geeft de onderstaande tabel het 
verschil aan van de elektrische bus ten opzichte van de dieselbus op de hierboven 
beschreven vergelijkingsaspecten.  
 
Tabel 5: Elektrische bus …….. dieselbus 

Vergelijkingsaspect Elektrische bus ….. dan dieselbus 

Scenariokans brand brandstof Kleiner 

Brandontwikkeling Langzamer en geringer 

Toxiciteit Groter 

Elektriciteit Groter 

Carcinogeniteit Geen verschil/weinig gegevens gevonden 

Bestrijdbaarheid Moeilijker 

 
Onze conclusie op basis van deze tabel luidt dat elektrische bussen niet onveiliger lijken 
(vanwege enkele thans nog bestaande onzekerheden) dan dieselbussen. 
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haard kan komen. De kennis van parkeerga-
ragebranden beperkt zich door modelbere-
keningen waarin telkens nieuwe aannames 
worden gedaan over brandverloop, brand-
vermogen en rookontwikkeling. In de prak-
tijk zien we branden in parkeergarages 
ontwikkelen tot onbeheersbare proporties, 
denk bijvoorbeeld aan de brand onlangs in 
Liverpool7, maar we zien ook dat door een 
heldhaftige inzet van brandweermensen 
branden toch nog worden geblust. Het aan-
tal voertuigen dat bij een brand betrokken 
is, is veelal groter dan werd verwacht op 
grond van experimenten of simulaties.
Als we kijken naar de scenario’s zoals hier-
boven geschetst dan kunnen we verwachten 
dat de kans op het ontstaan van brand groter 
wordt doordat er naast parkeren nu ook een 
extra activiteit gaat plaatsvinden, namelijk 
het opladen van batterijen. Daarnaast weten 
we van waterstof dat deze gemakkelijker kan 
ontsteken waarmee in geval van lekkage de 
kans op ontsteking groeit. 
De vraag is echter wat dit betekent voor de 
brandscenario’s. Er zijn nog weinig bereke-
ningen of experimenten bekend die hiernaar 
specifiek hebben gekeken. Hier zou meer 
kennis over moeten worden vergaard. Hier-
na volgen een aantal elementen die hier een 
rol kunnen spelen.
In geval van een brand in de parkeergarage 
waarbij voertuigen met waterstoftanks be-

trokken zijn kan bij verhitting en falen van 
de tank een fakkel ontstaan. Afhankelijk van 
de richting van de fakkel zal de omgeving 
aan hitte worden blootgesteld. Meestal zal 
de fakkel gericht zijn naar beneden of juist 
naar boven. De betonconstructie kan hier-
door lokaal ernstiger worden aangetast. Het 
is de vraag of de huidige constructies zijn 
berekend op deze toegenomen brandlast.
Een ander fenomeen is de betrokkenheid van 
batterijen bij een brand. Bekend is inmiddels 
dat een brand in een batterij twee belangrijke 
effecten teweegbrengt; in de eerste plaats ko-
men er giftige gassen vrij (waterstoffluoride). 
Deze gassen zijn zeer giftig en bijtend. Bij een 
brand in de buitenlucht is er een kans de brand 
van afstand te bestrijden zonder in de giftige 
wolk te lopen. In een parkeergarage is dit 
vrijwel uitgesloten. In de tweede plaats weten 
we dat een batterijbrand alleen kan worden 
geblust door langdurig te koelen met veel 
water, en dat het water het liefst in de batterij 
zelf kan worden ingebracht. Er is voor zover 
bekend nog geen onderzoek bekend waarin is 
gekeken naar de effecten van branden van 
moderne elektrische voertuigen op de belas-
ting van omgeving en constructie. Wel weten 
we dat een elektrisch voertuig waarbij de bat-
terij bij brand betrokken is heel lang kan 
branden en gepaard kan gaan met meerdere 
explosies. Dit laatste kan alleen worden be-
perkt door het stellen van preventieve eisen 
aan batterijen waarbij de propagatie van de 
thermal runaway van cel naar cel in de batterij 
wordt beperkt. Door het optreden van explo-
sies, de benodigdheden van veel water, de 
aanwezigheid van toxische gassen, de onbe-
kendheid met de stabiliteit van de constructie 
en de onbekendheid met het mogelijke brand-
verloop (uitbreiding naar meerdere auto’s) is 
het niet raadzaam en waarschijnlijk dat de 
brandweer nog zal of kan overgaan tot een 
binneninzet. Het is nodig om meer kennis te 
vergaren over het brandverloop en de conse-
quenties voor constructie en brandbestrijding. 
Maar ook dan zal deze kennis vooral moeten 
worden gebruikt voor het beperken van de 
kans op brand en de bestrijding middels au-
tomatische blusinstallaties, omdat het gewoon-
weg te gevaarlijk zal zijn om een binneninzet 
te doen om een brand in een garage te bestrij-
den. Ten opzichte van de huidige situatie zijn 
de gevaren en de onzekerheden alleen maar 
toegenomen.

 4. Conclusie
We sluiten af met enkele conclusies:
• Duurzamere energiebronnen en -dragers 

leiden tot andersoortige (brand)scenario’s, 

zo ook in parkeergarages. De kansen op 
dit soort scenario’s neemt toe. De effecten 
zijn onbekend.

• De binneninzet van de brandweer bij 
branden in parkeergarages wordt nog 
riskanter en vrijwel onmogelijk. 

• De brandveiligheid van parkeergarages 
vraagt om een bezinning op het gebruik 
(welke voertuigen sta je toe, wel/niet laden 
in garages), het ontwerp (compartimenten, 
schikking van voertuigen/laadmogelijkhe-
den), en voorziening (detectiesystemen, 
vaste blusinstallaties, ventilatiesystemen). 
En de keuzes zullen mede ook bepaald 
worden door ligging van de parkeergarage 
(bijvoorbeeld in een braakliggend terrein 
of onder een winkelcentrum met woonbe-
bouwing erboven in een binnenstad).

Duidelijk zal zijn dat meer kennis nodig is 
om als brandweer welbeslagen ten ijs te 
komen als het gaat om de brandveiligheid 
van parkeergarages: zowel in termen van 
risicobeheersing als incidentbestrijding. Het 
zou mooi zijn als er een meer dynamisch 
systeem zou komen om autobrandscenario’s 
actueel te houden en op een snelle en ro-
buuste wijze te vertalen naar brandscenario’s, 
brandpreventieve voorzieningen en incident-
bestrijdingstactieken. 
 
BRONNEN:
1 We gaan in deze bijdrage niet in op ander-

soortige en duurzamere materialen welke in 

de personenauto’s van tegenwoordig wor-

den gebruikt, en die ook andersoortige veilig-

heids- en brandfenomenen introduceren.
2 We gaan dus niet nader in op de oorzaken 

van brand en de kansen hierop.
3 www.ifv.nl/advieseninnovatie/

Documents/201408-BA-Brand-in-parkeerga-

rages.pdf
4 www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20180612-

IFV-Waterstof-als-brandstof-voor-voer-

tuigen-aandachtspunten-voor-incidentbe-

strijding.pdf
5 www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20160926-

BA-Brandweeroptreden-bij-incidenten-met-

moderne-voertuigen.pdf
6 www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20160930-

IFV-Brandveiligheid-elektrische-bussen.pdf
7 www.reuters.com/article/us-britain-fire/

blaze-destroys-hundreds-of-cars-melts-floors-

of-liverpool-parking-garage-idUSKBN1EQ163

studie komt het IFV (2016)6 tot het onder-
staande vergelijk van de risico’s tussen 
elektrische bussen en diesel-aangedreven 
bussen (waarbij de vergelijking gebaseerd is 
op (lineaire) extrapolatie van gegevens van 
personenvoertuigen uit de literatuur). 
De conclusie luidt dat branden zich mogelijk 
trager ontwikkelen, maar dat er grotere 
toxische en elektrische risico’s mee gepaard 
gaan, en blussing lastiger is. Bedenk daarbij 
dat in parkeergarages ook mogelijkheden 
worden geboden voor het laden van het 
voertuig, hetgeen extra risico’s introduceert 
ten opzichte van de NEN 6098. 
Er is nog weinig casuïstiek beschikbaar over 
branden met moderne voertuigen in par-
keergarages. Op basis van gezond verstand 
is het wel mogelijk een aantal realistische 
scenario’s te schetsen die zich mogelijk zou-
den kunnen voordoen. Hiermee is dan niets 
gezegd over de kans dat deze scenario’s op-
treden, maar we kunnen kijken naar de 
mogelijke effecten daarvan. Deze realistische 
scenario’s zijn:
a.  lekkage van waterstof door falende tank 

(afsluiter);
b.  modern voertuig met waterstoftank raakt 

in brand (willekeurige oorzaak);
c.  elektrisch aangedreven voertuig raakt in 

brand of bij brand betrokken. Dit kan 
bijvoorbeeld tijdens een brand in de buurt 
van dit voertuig, maar ook als er iets mis-
gaat tijdens het laden van het elektrisch 
voertuig en er als gevolg daarvan brand 
ontstaat (bijvoorbeeld door een ondeug-
delijke/ beschadigde kabel of laadpaal). 
Ook kan er iets misgaan met het batterij-
managementsysteem. De batterij van het 
voertuig raakt hierdoor direct of indirect 
in thermal runaway/in brand.

2. Brandveiligheid parkeergarages
De eisen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 
2012) zijn erop gericht dat een brand in een 
parkeergarage niet leidt tot slachtoffers en dat 
de brand niet leidt tot doorslag of overslag 
naar aangrenzende gebouwen. Om deze 
doelstellingen te halen zijn er in de regelge-
ving enkele subdoelen gedefinieerd, om als 
een soort lines of defence (LOD’s) te fungeren. 
Een van deze LOD’s is dat een brand in een 
parkeergarage een bepaalde oppervlakte niet 
mag overschrijden. Bij een parkeergarage is 
een compartimentsbrand dus acceptabel, mits 
dit compartiment niet groter is dan 1.000 m2 
bij nieuwbouw en 3.000 m2 bij bestaande 
parkeergarages. Een brand in een besloten 
parkeergage kan leiden tot een flash-over en 
een brand in een niet-besloten parkeerga-

rage tot een brand die zich van voertuig naar 
voertuig verspreidt, waarbij steeds niet meer 
dan een paar voertuigen tegelijkertijd in 
brand staan: een traveling fire. 
Indien een parkeergarage grotere brandcom-
partimenten heeft dan de toegestane maxi-
male oppervlakte, zijn er voorzieningen 
nodig om te voorkomen dat er een te grote 
branduitbreiding plaatsvindt. Twee voorzie-
ningen zijn daartoe de meest toegepaste. Het 
aanbrengen van een automatische blusinstal-
latie of het aanbrengen van een rookbeheer-
singssysteem. In beide gevallen wordt ge-
tracht de brand te beperken en niet te laten 
uitbreiden tot een compartimentsbrand. Bij 
toepassing van een blusinstallatie gebeurt dit 
door de brand te onderdrukken en een of-
fensieve binneninzet door de brandweer 
mogelijk te maken. In het geval van een 
rookbeheersingsinstallatie gebeurt dit door 
de brandweer voldoende zicht op de brand 
te laten houden waardoor zij een offensieve 
binneninzet kan plegen.
Al deze hiervoor beschreven scenario’s en 
voorzieningen zijn de uitkomst van een 
brandconcept dat is gebaseerd op het brand-
vermogen van (gemiddelde) auto’s. Door de 
snel op elkaar volgende ontwikkeling in 
brandstof, energieopslag en materiaalgebruik 
van auto’s loopt het model altijd achter op de 
realiteit. Bij het vervangen van fossiele brand-
stoffen voor andere -duurzame- vormen van 
energie zal dat ook weer andere autobrand-
scenario’s met zich mee brengen. 
Daarnaast is het systeem van rookbeheersing 
om ‘zicht op de brand’ te creëren en daarmee 
een offensieve binneninzet door de brand-
weer mogelijk te maken, al langere tijd toe 
aan herijking. Het systeem is bedacht en 
ontwikkeld in een tijd dat het bij iedere brand 
zo snel mogelijk naar binnen gaan ‘standaard’ 
was bij brandweeroptreden. Na een aantal 
fatale lessen hieruit geleerd te hebben, met 
de brand in de botenloods in De Punt in 2008 
als dieptepunt (3 doden bij de brandweer), 
is de brandweer anders gaan denken over dit 
automatisme van een binneninzet. Er zijn 
met de komst van het zogenaamde ‘kwadran-
tenmodel’ meer effectieve inzetkeuzes ont-
wikkeld en onderzocht, zodat ook de ‘oplos-
sing’ van een rookbeheersingssyteem om de 
binneninzet van de brandweer te ondersteu-
nen opnieuw op de toegevoegde waarde 
bekeken moet worden.
Daarnaast was het altijd al een vreemd sys-
teem om een resultaatverplichting in de 
bouwregelgeving (de maximale grootte van 
een brandcompartiment) te vervangen door 
een inspanningsverplichting door de brand-

weer (het doen van een geslaagde binnenin-
zet). En dan nota bene ook nog door in een 
afspraak tussen vergunningaanvrager en 
vergunningverlener deze (inspannings-)
verplichting neer te leggen bij een derde 
partij (de brandweer), waar deze beide par-
tijen geen invloed op hebben.
Het is dus zaak om, zeker nu met de komst 
van nieuwe energievormen voor voertuigen, 
de principes van het beveiligen van parkeer-
garages tegen brand, weer eens goed tegen 
het licht te houden.

3. Brandbestrijding parkeergarages
De brandbestrijding in parkeergarages is in 
het algemeen al een grote uitdaging voor de 
brandweer. De bestrijding van een brand in 
een parkeergarage wordt veelal bemoeilijkt 
doordat (zwarte) rook zich ophoopt, er 
grote hitteophoping kan plaatsvinden, moei-
lijke oriëntatie, slechte toegankelijkheid, 
grote inzetdiepte, onbekende brandlast en 
brandverloop. Daarom heeft de brandweer 
al enige jaren geleden gesteld dat branden in 
parkeergarages vooral preventief moeten 
worden opgelost, en dat er geen garanties 
kunnen worden gegeven op de bestrijding 
van een parkeergaragebrand. Door het be-
perken van de compartimenten, door sprin-
klers (liefst in combinatie met ventilatie) of 
door met ventilatoren de kans te vergroten 
dat de brandweer snel en veilig bij de brand-


