
De blustrein van Waalhaven Zuid
Veilig rangeren van gevaarlijke stoffen dankzij het grootste blusvoertuig ter wereld
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INTRODUCTIE



Wat is een emplacement?
• Splitsen en samenstellen treinen uit losse wagons

• Veel sporen en treinen dicht op elkaar

• Bewegende treinen/wagons door locomotieven getrokken of door heuvelen

• Lage snelheden (tot maximaal 40 km/h)

• Gevaarlijke stoffen in ketelwagens (tot 55 ton)

• Mogelijk aanwezige gevaarlijke stoffen:
• Categorie A: Brandbare gassen (bijv. propaan)

• Categorie B2: Toxische gassen (bijv. ammoniak)

• Categorie C3: Zeer brandbare vloeistoffen (bijv. pentaan)

• Categorie D3: Toxische vloeistoffen (bijv. acrylnitril)

• Categorie D4: Zeer toxische vloeistoffen (bijv. acroleïne)



Mogelijke incidenten
• Falen tankwagen door botsing, ontsporing en aanrijding

• Risico vooral aanwezig rond wissels

• Falen tankwagen door intrinsiek falen lasnaden, pakkingen of afsluiters ketelwagen
• Risico vooral aanwezig bij overstand wagons (langer dan 4 uur stilstaan)

• Geloofwaardige scenario’s
• Plasbrand

• (Zeer) Toxische plas

• Fakkelbrand

• Omvang van de scenario’s
• Plas van 100 m2 bij continue uitstroom

• Plas van 160 m2 bij instantaan falen



Dillema’s voor brandbestrijding
Incidenten uit het verleden tonen verschillende dillema’s in brandbestrijding op 
spoorwegemplacementen:

1. Grote afstanden voor operationele inzet

2. Moeilijke bereikbaarheid en beperkte manoeuvreerruimte

3. Beperkte beschikbaarheid van direct inzetbaar bluswater

4. Gevaar voor hulpverleners mede door slechte zichtlijnen

5. Beperkte beschikbaarheid van informatie van de wagons

6. Noodzaak van (fluorhoudend) schuimvormend middel

7. Opleiden en trainen is complex

8. Kennis van spoorse processen i.r.t. incidenten bij operationeel leidinggevenden van de brandweer



Havenspoorlijn Rotterdam
• Aan en afvoer (grond)stoffen voor de grootste haven van Europa

• 35.550 goederentreinen in 2019 in de haven van Rotterdam 
• Bruto tonnage: 55,3 miljoen 

• 6 emplacementen waarvan op 5 activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden

• In 2005 emplacementen in haven van Rotterdam aangewezen voor eigen bedrijfsbrandweer
• Voor elk terrein moet een eenheid van 6 fte beschikbaar zijn met opkomsttijd van 6 minuten

• ProRail participeert in de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam voor een eerste inzet

• Emplacement Kijfhoek (2010 aangewezen) valt net buiten de havenspoorlijn



Waalhaven Zuid
• Eén van de grootste emplacementen in de Rotterdamse haven

• Onvoldoende bluswater en bereikbaarheid zuidelijk zijde emplacement

• Aanvullende investeringen en infrastructurele aanpassingen zullen jaren duren

• Tijdelijk oplossing nodig ter overbrugging van deze periode

• Oplossing na brainstorm en internationale benchmark: de blustrein

Calamiteitenspoor

Calamiteitenweg
Brandweeringang noordzijde (a)

Brandweeringang noordzijde (b)

Brandweeringang zuidzijde

Uitgangspositie blustrein



ONTWIKKELING



Brainstorm naar mogelijke oplossingen 
om het rangeren met gevaarlijke 
stoffen te kunnen hervatten.

November 2020

Opstellen van functionele eisen en 
operationele en beheersmatige 
kaders blustrein en acceptatie 
blustrein als oplossingsrichting.

December 2020

Omzetten van functionele eisen en 
operationele kaders in een definitief 
ontwerp van de blustrein.

Januari 2021

Fysieke bouw van de blustrein bij 
Kenbri (Numansdorp) en Shunter
(Rotterdam). Opstellen testprogramma 
en bedrijfsbrandweerrapport. 

Februari 2021

Testen van de blustrein en afronden 
vergunningstraject. Opleiden, trainen 
en oefenen van machinisten, 
manschappen en de Gezamenlijke 
Brandweer.

Maart 2021

Blustrein is operationeel en het 
rangeren met  gevaarlijke stoffen 
wordt hervat. 

1 april 2021

TIJDLIJN



Ontwerpkaders
• Betrouwbaar, aantoonbaar geschikt, inspecteerbaar

• Modulair met bestaande spoor- en brandweertechnieken

• Geen extra keuringen en certificering nodig

• Geen aanvulling nodig op basisopleiding brandweer en 
machinisten.

• Inzet vanaf afstand: Arbeidsveiligheid

• Vigerende bedrijfsbrandweeraanwijzing
• Brandweerinzet binnen 20 minuten

• (Model) Algemene bepalingen bedrijfsbrandweren



Functionele ontwerpeisen
• Monitorcapaciteit 4.000 l/min

• Pompcapaciteit 4.000 l/min

• 120 m³ voor 30 minuten

• Bijmengpercentage SVM 3% (met marge naar 3,9%)

• 4.680 liter fluor-SVM nodig voor 30 minuten

• Minimale worplengte van 45 meter (bij tegenwind/meest ongunstige omstandigheden)



Opbouw ontwerp blustrein
• Locomotief: op afstand bestuurbaar (in het midden i.v.m. warmtestraling)

• 3 containerdraagwagens

• 5 watertanks (verhoogd)

• 2 blusmonitoren: op afstand bestuurbaar

• Waterleidingen langs, onder en door de trein

Loc
FiFi
SVM

26m331m3 31m3 31m331m3



De blustrein

5 watertanks met 150.000 liter water

Locomotief

FiFi-Container:

• 8.000 liter SVM

• Dieselpomp

• FireDos

• Sturingenkast en UPS

Bijvulling watertanks

Flexibele slangverbindingen
Monitor 4.000 l/min

Monitor 4.000 l/min

Containerdraagwagen

Overvulbeveiliging

Koppelingen:

• 1 x 4” mobiele monitor

• 2 x 2,5” handlines

300 meter 4” slang

100 meter 2,5” slang

300 meter 4” slang

100 meter 2,5” slang

Koppelingen:

• 1 x 4” mobiele monitor

• 2 x 2,5” handlines



Kappetijn Safety Specialists

Expertise, Autoriteiten 
& Directievoering

H2K Kenbri Fire Fighting Shunter Tractie

Expertise, Testen 

& Vakbekwaamheid

Rekenen, Tekenen 

& Bouwen

Spoortechniek

& Tractie

Betrokken partijen

ProRail

Opdrachtgever, Beheer

& Exploitatie



“…een wereldwijd unicum is 
in een wereldrecordtijd 
gerealiseerd.”

– Projectleider, Kenbri Fire Fighting



OPERATIONALISERING



Opstellocatie
• Op het terrein van Shunter naast het emplacement

• Voorzien van een aansluiting op walstroom voor de locomotief en FiFi-container

• Hydrant aanwezig voor het (bij)vullen van de watertanks

• Nabij de huisvesting van de bemanning van de blustrein



Bemanning blustrein
• Machinist geleverd door Shunter

• Positioneren trein vanaf afstand

• 3 ploegensysteem, 24/7 op emplacement

• 2 Manschappen geleverd door Falck
• Bedienen pomp en monitor blustrein vanaf afstand

• 3 ploegensysteem, 24/7 op emplacement

• Gezamenlijke Brandweer
• Bevelvoerder: leiding en bepalen beoogde inzetlocatie blustrein

• Manschappen: verkennen tussen de sporen + extra taken



Procedures en O&O
• Procedures

• Aanrijden bedrijfsbrandweer

• Stilleggen treinverkeer: blustrein kan blijven rijden

• Opleidingsprogramma
• Elementaire vaardigheden

• Bedrijfsoriëntatie/ploegoefening

• Art. 31 oefening/integrale inzettest 

• Oefenprogramma
• Conform Leidraad Oefenen 2013

• Branchestandaard Blijvende Vakbekwaamheid



Betrouwbaarheid/ITO
• Uitgangspunt is aantoonbare bedrijfszekerheid van de trein

• Beschermd tegen weersinvloeden: vorstvrij en hitte

• Winterize knop

• Inspectie-, test- en onderhoudsprogramma

• Uitgangspunt: Modelvoorschriften Aanwijsbeleid

• Uitgangspunt: NFPA en Leverancier

• Verbruikloos testen water en SVM conform NFPA25

• Redundantie/Certificering

• Dieselmotor bluspomp: Dubbel uitgevoerde startvoorziening met bewaking



ProRail Incidentenbestrijding
• ProRail Incidentenbestrijding

• Afhandeling van incidenten op het spoor

• Regelt alles rond de bedrijfsbrandweerzorg op de emplacementen

• Rol in de blustrein
• Uitvoeren/uitbesteden ITO

• Outsourcing brandweermensen

• Zorgen dat de trein opereert binnen de kaders van de aanwijsbeschikking

• Contacten met de Gezamenlijke Brandweer onderhouden

• Uitvoer opleiden trainen en oefenen GB/bemanning blustrein



Meer informatie?

Bekijk de mini-docu op:

www.kappetijn.eu
www.h2k.nl


