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NIFV, Efectis en TNO lanceren Brandveiligheid 2.0

Efectis Nederland verhuist volgend jaar van Rijswijk naar Bleiswijk. Het nieuwe 

onderkomen is onder meer voorzien van een grotere moderne testoven en 

uitgebreide faciliteiten voor de klanten. ‘We denken dat we straks het modernste 

brandlab in Europa hebben’, aldus Efectis. Dat staat in schril contrast met hoe er 

in de glassector over de huidige testfaciliteiten wordt gedacht: ‘Als je iets over de 

concurrentie wilt weten, moet je daar zijn; alle modellen liggen er open en bloot.’

naar de toekomst
Efectis groeit

Het nieuwe pand en de nieuwe test-

apparatuur van Efectis Nederland in 

Bleiswijk, aan de rand van Zoetermeer, 

zijn naar verwachting in maart klaar 

voor gebruik, lezen we in Brandveilig.

com waar Efectis in elke uitgave en-

kele pagina’s verzorgd. Efectis heeft 

dan de beschikking over een nieuwe 

oven met meer capaciteit. Naast mo-

derne testapparatuur biedt het nieuwe 

gebouw meer ruimte en voorzieningen 

voor de klanten. Alles bij elkaar gaat 

het om een investering van ongeveer 

7 miljoen euro. Volgens Rik van Bragt, 

co-directeur van Efectis Nederland, 

is deze stap hard nodig. ‘De huidige 

locatie is bijna dertig jaar oud. De 

installaties voldoen nog wel, maar 

zijn technisch aan het einde van hun 

levensduur en hebben veel onderhoud 

nodig. Daarnaast eisen klanten terecht 

andere, betere en flexibeler inbouw- en 

testfaciliteiten. De nieuwbouw zal daar 

straks volledig aan voldoen.’

Grotere testoven

Volgens Van Bragt is Efectis volgend 

jaar ook flexibeler en efficiënter omdat 

de oven groter is en voor diverse 

doeleinden inzetbaar. ‘Deze oven kun-

nen we eenvoudiger aanpassen voor 

grotere testobjecten. Uiteraard maken 

we straks gebruik van de nieuwste 

brandertechniek die beter is aan te 

sturen en betrouwbaarder is.’ Naast 

deze grote oven heeft Efectis in het 

nieuwe pand ook de beschikking over 

een nieuwe kleinere oven, geschikt 

voor indicatieve testen van circa 1,5 

x 1,5 meter en de mogelijkheid om in 

de toekomst op een relatief eenvou-

dige en kosteneffectieve manier een 

tweede verticale oven te plaatsen.

Daarnaast biedt Efectis in Bleiswijk, 

net zoals nu, de klant mogelijkhe-

den voor het laten uitvoeren van 

allerlei soorten onderzoeken naar 

materiaalgedrag (Reaction to Fire) 

en bijzondere onderzoeken in de 

nieuwe Ad-Hoc ruimte, waarin ook 

reconstructies van branden kunnen 

worden uitgevoerd. Zo is in het ver-

leden ook de brand in café De Hemel 

in Volendam gereconstrueerd. Verder 

komen er in de nieuwbouw vier voor-

bereidingsruimtes waar klanten hun 

Efectis beschikt vanaf maart over een grotere oven die gebruik maakt van de 

nieuwste brandertechniek en voor diverse doeleinden inzetbaar is. 

Het nieuwe pand van Efectis Nederland in Bleiswijk in 

aanbouw. 
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Brandveiligheid 2.0
Onderzoeksinstellingen NIFV, Efectis en TNO hebben de handen ineen 

geslagen en een route ontwikkeld om te komen tot betere systemen voor 

brandveiligheid. De drie concluderen dat er binnen het huidige systeem voor 

brandveiligheid onvoldoende ruimte is voor het oplossen van de gesignaleerde 

veiligheidsproblemen. De nieuwe benadering is verwoord in het boekje ‘Road-

map voor resultaat’ met een kennisagenda voor nieuwe brandveiligheid voor de 

gebouwde omgeving: Brandveiligheid 2.0.

Het NIFV is expert op het terrein van brandpreventie, Efectis is toonaangevend 

instituut op het terrein van brandproeven en fire safety engineering en TNO is 

expert op het terrein van brandveiligheid van de gebouwde omgeving. Road-

map voor resultaat is de concrete uitwerking van de visie van de drie organisa-

ties op brandveiligheid in ambities voor de komende tien jaar met de invulling 

van tussenliggende trajecten.

Het domein brandveiligheid is volop in beweging op verschillende abstractieni-

veaus. Er zijn veel veranderingen en ze volgen elkaar steeds sneller op, zowel 

maatschappelijk als domein specifiek. Er is de noodzaak en de motivatie om 

tot een nieuwe brandveiligheid te komen. Brandveiligheid 2.0 is gebaseerd op 

systematische brede samenwerking. Hierbij gaat het om onderzoek, analyse en 

het ontwikkelen en praktisch toepassen van kennis in de praktijk. Vervolgens 

zijn in de roadmap de huidige situatie, de uitdagingen, en de ambities weerge-

geven die voortkomen uit de invulling van Brandveiligheid 2.0. Deze roadmap is 

ontwikkeld door de gezamenlijke onderzoeksinstellingen in dialoog met de prak-

tijk en geeft een gefundeerd overzicht van het handelingsperspectief.

Dit roadmaptraject heeft vervolgens geleid tot het bepalen van kwesties van een hoge 

prioriteit. De kennisagenda is de basis waarop de gezamenlijke onderzoeksinstel-

lingen het onderzoek voor Brandveiligheid 2.0 de komende jaren zullen afstemmen 

met de praktijk. Dit zal resulteren in verschillende business-cases. De opties zijn on-

derverdeeld in vier groepen: kennisontwikkeling in de praktijk, kennisontwikkeling in de 

schoolbanken, kennis borgen en kennisontwikkeling in concrete innovatietrajecten.

‘Met de systematische benadering van Brandveiligheid 2.0 kunnen we de 

deelgebieden, dus de deelsystemen van brand-

veiligheid, analyseren en samenbrengen. Er 

kan steeds heen en weer worden geschakeld 

tussen deelgebieden en het complete domein. 

Kennis en inzichten zullen groeien en worden 

steeds optimaal toegepast in het geheel. Dit zal 

tot een nieuwe optimale brandveiligheid leiden’, 

aldus de drie in ‘Roadmap voor resultaat’.

 PERSPECTIEF  MONIQUE VAN DER DEIJL

proefstukken volledig afgescheiden 

kunnen opbouwen. Van Bragt: ‘De 

voorbereidingsruimtes zijn door een 

dubbele sluis afgescheiden van de 

ovenhal, waardoor klanten zonder on-

derbrekingen hun testobjecten kunnen 

opbouwen. Door deze afscheiding 

kunnen we ook vaker testen, zowel ’s 

ochtends als ’s middags. Dat betekent 

dat we sterk kunnen groeien in het 

aantal tests die we jaarlijks uitvoeren. 

Ook het kantoorgedeelte in Bleiswijk 

biedt meer mogelijkheden. ‘Het komt 

steeds vaker voor dat een klant die 

hier de hele dag aanwezig is, gebruik 

wil maken van onze faciliteiten en 

mogelijk zijn eigen klanten wil ont-

vangen’, weet Van Bragt. ‘Daarom 

hebben wij in de nieuwbouw kleinere 

en grotere ruimten beschikbaar voor 

vergaderingen en cursussen. Vanuit 

deze kantoren kunnen wij ook beter 

onze consultancy- en engineerings-

activiteiten uitvoeren.’ De verhuizing 

van Efectis is volgens Van Bragt goed 

voor de klanten en het bedrijf. ‘Het 

effect zal groot zijn. Ik denk dat we 

straks het modernste brandlab in 

Europa hebben en daar heeft de klant 

profijt van.’   < 

roadmap voor resultaat
brandveiligheid 2.0

De overheid presenteerde in 2009 haar ‘Visie op brandveiligheid’. Dit was startpunt voor

de gezamenlijke onderzoeksinstellingen om vanuit het kennisperspectief ook hun visie

te geven in het boekje ‘Regels voor Resultaat’.

‘Roadmap voor Resultaat’ is de concrete uitwerking van deze visie in ambities voor

de komende 10 jaar met de invulling van de tussenliggende trajecten.

Dit heeft vorm gekregen in een roadmap en kennisagenda voor nieuwe brandveiligheid

van de gebouwde omgeving; Brandveiligheid 2.0.

Met de systematische benadering van Brandveiligheid 2.0 kunnen we de deelgebieden, dus

de deelsystemen van brandveiligheid, analyseren en samenbrengen. Brandveiligheid 2.0 is het

geheel van de samenwerkende delen. Er kan steeds heen en weer worden geschakeld tussen

deelgebieden en het complete domein. Kennis en inzichten zullen daardoor groeien en steeds

worden toegepast in het geheel. Dit zal tot een nieuwe optimale brandveiligheid leiden.
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Artist impressie van de nieuwbouw  van Efectis.
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