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De Turbo-jet van 
BASF Antwerpen
De hulpdiensten van grote petrochemische bedrijven zijn meestal 

goed uitgerust met niet alledaagse en zeer gespecialiseerde 

brandweervoertuigen. Dit werd nog maar eens bewezen op maandag 

17 mei op de terreinen van BASF Antwerpen. Hier werd in aanwezigheid 

van uittredend federaal minister van Binnenlandse Zaken Annemie 

Turtelboom en de voltallige BASF directie, een  demonstratie gegeven 

met een nieuw uniek brandweervoertuig voor de brandweer van BASF: 

de Turbo-jet of op zijn Duits de Turbo-Löscher.

Door 

Henri De Beul

Het meest kenmerkende aan dit 

voertuig is dat hij beschikt over 

achteraan geplaatste vliegtuigstraal-

motoren. In principe is de werking 

vrij eenvoudig: boven de turbine(s) 

monteert men één of meerdere mo-

nitors of straalpijpen. De turbines 

zorgen immers voor een enorme 

luchtverplaatsing die het water als 

het ware meedraagt. Er wordt een 

aerosolnevel gecreëerd van water 

en/of een schuimmengsel.

 

De geschiedenis 
In 1928 werden reeds proeven ge-

daan door de brandweer van Buda-

pest om bluspoeder met een ‘turbi-

ne’ ver te spuiten. In 1942 werd een 

eerste voertuig met een gasturbine in 

dienst gesteld. Het heeft uiteindelijk 

tot in 1979 geduurd vooraleer de 

toenmalige DDR een ‘Turbo-Lö-

scher’ voorstelde die gebouwd was 

op een IFA W50 chassis. De turbine, 

een Klinov V1 turbo jet, werd van 

een MIG 15 straaljager gehaald. 

Vier jaar later was bij de Duitse 

firma GSP een dergelijk voertuig 

verkrijgbaar. Het blussysteem werd 

al op een draaikrans gemonteerd 

voor meer beweeglijkheid. Een suc-

ces was het voertuig echter niet. In 

1991, na de oorlog in Irak, gebruik-

ten Hongaarse specialisten het blus-

systeem met succes om de talrijke 

branden van oliebronnen te blussen. 

Hiervoor werden motoren van Mig 

straaljagers op een onderstel van een 

rupsvoertuig gemonteerd.

Op aandringen van het commando 

van de brandweer van BASF in 

het Duitse Ludwigshafen werd op-

nieuw naar dit blussysteem gekeken. 

Een aantal partners, waaronder de 

Duitse overheid, deelden hun en-

thousiasme en waren overtuigd van 

de voordelen. Het onderzoeken en 

testen om een Turbo-Löscher ‘ge-

bruiksvriendelijker’ te maken kon 

starten. Dit resulteerde in 1996 in 

een eerste voertuig, met als basis 

een vrachtwagenchassis (MAN 

LX 90/X43 6x6), dat bestemd was 

voor de brandweer van BASF in 

Ludwigshafen. Na uitvoerige testen 

op de BASF terreinen werd het in 

1998 in dienst genomen. Met nog 

een tweede, verbeterd, voertuig voor 

BASF in Ludwigshafen, één voor 

Bayer Dormagen, één voor Wac-

ker Chemie AG en nu ook voor de 

brandweer van BASF Antwerpen,  

heeft de firma Zikun GmbH vijf 

gelijksoortige voertuigen afgeleverd.

De inzetmogelijkheden van een 

Turbo-Löscher zijn vrij algemeen: 

brandbestrijding (water- of schuim-

blussing, tankbranden, oppervlakte-

branden), koelen van grote objecten 

zoals destillatietorens, bestrijden van 

gaswolken. Ook het snel ventileren 

en rookvrij maken van bijvoorbeeld 

tunnels behoort tot de mogelijkhe-

den. Door gebruik te maken van 

straaljagermotoren is het duidelijk 

Boven: De 

Civiele 

Bescherming 

demonstreerde 

haar superkanon 

(25.000 l/min) en 

leverde met haar 

zware pompen 

water aan de 

Turbo-Löscher.

Het voertuig in 

werking.
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dat er een hels lawaai ontstaat 

(± 130 dB). Dit is een reden waarom 

de bedieningspost geluidwerend is 

uitgevoerd.

Ook elders inzetbaar
Het nieuwe voertuig van BASF Ant-

werpen oogt op het eerste gezicht 

niet echt spectaculair maar is het 

wel, zeker wanneer het in bedrijf is.

Het ontwerp en de bouw van dit 

voertuig zijn gebaseerd op de ken-

nis en de ervaring met dergelijke 

voertuigen bij de hoofdvestiging 

van BASF in Ludwigshafen. Gert 

Van Bortel, manager Operational 

Safety Services BASF Antwerpen, 

heeft het Antwerpse project geleid. 

De vraag naar de inzetbaarheid van 

dergelijk voertuig kwam niet al-

leen vanuit BASF. Onder andere 

de industrie, de haven en de civiele 

veiligheid waren zeer enthousiast 

over een interventievoertuig met 

zo’n enorme inzetkracht. Deze 

nieuweling van BASF zal indien 

nodig gebruikt kunnen worden in 

heel België en ook in de grensstre-

ken. Daarom is ook het ministerie 

van Binnenlandse Zaken mee in 

dit project gestapt. Binnenlandse 

Zaken betaalt tien jaar lang een jaar-

lijkse beschikbaarheidbijdrage van 

110.000 euro. BASF Antwerpen zal 

met de Turbo-Löscher assistentie 

verlenen bij grote incidenten buiten 

het eigen bedrijfsterrein. Hiervoor 

zal een beroep gedaan worden op de 

Civiele Bescherming om de water-

voorziening te garanderen. Op het 

moment van dit schrijven was er nog 

geen vast protocol vastgelegd. De 

gesprekken hierover en de afspraken 

tussen BASF Antwerpen enerzijds 

en de Federale Overheid en de Ci-

viele Bescherming anderzijds zijn 

lopende en worden op korte termijn 

afgerond. Vandaar ook dat de logo’s 

van zowel brandweer, het ministerie 

(FOD) en de Civiele Bescherming 

op het voertuig zijn aangebracht. Bij 

een calamiteit bij BASF Antwerpen 

zelf zal de eigen brandweer de wa-

tervoorziening verzorgen. 

Wouter De Geest, gedelegeerd be-

stuurder van BASF Antwerpen over 

deze samenwerking: “Veiligheid is 

voor ons een topprioriteit. In eerste 

instantie zetten wij alles in op het 

voorkomen van incidenten. Indien 

er zich toch een incident voordoet 

moet dit op de meest snelle en ef-

ficiënte wijze bestreden worden 

met de juist opgeleide en getrainde 

mensen, die kunnen beschikken 

over het best beschikbare materieel. 

Maar de zorg voor veiligheid stopt 

niet aan onze sitegrens. Het is onze 

maatschappelijke plicht om onze 

expertise en knowhow in te zetten 

voor het algemeen belang. Met de 

inzetbaarheid van dit voertuig voor 

het gehele Belgische grondgebied 

bouwen we verder op de bestaande 

samenwerking met het ministerie 

van Binnenlandse Zaken in het ka-

der van Belintra1, of met spoorweg-

netbeheerder Infrabel.”

Het voertuig 
Zikun GmbH bouwde op een Volvo 

De mensen 

van BASF 

en de Civiele 

Bescherming die 

de demonstratie 

deden.

Gedelegeerd 

bestuurder 

Wouter De Geest 

en minister 

Annemie 

Turtelboom 

ook met 

oorbescherming.

Gert Van Bortel geeft uitleg over de turbine. Bedieningspanelen.

Zicht op de 

turbines.
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FM440 6x6 onderstel deze Turbo-

jet. De opbouw is gelijkwaardig aan 

de reeds door Zikun geleverde voer-

tuigen. Het enige verschil met dit 

exemplaar zijn de vernieuwde con-

trolesystemen en de nieuwe straal-

jagermotoren. De turbines zijn van 

het type Larzac 04 en afkomstig van 

de Alpha Jet straalvliegtuigen. Deze 

zijn van Russische makelij. Zij staan 

op een draaiplatform dat wendbaar 

is: 180° horizontaal en -10° tot +45° 

vertikaal. Het brandstofverbruik is 

1000 l/uur. Daarom is er een kero-

sinetank van 2800 l zodat een zelf-

standige eerste inzet van twee uur 

gegarandeerd is. Voorts is bijvullen 

tijdens het in bedrijf zijn mogelijk. 

Boven de turbines zijn vier zelfrege-

lende straalpijpen met elk een capa-

citeit van 2000 l/min gemonteerd. 

Dit geeft een gezamenlijke capaci-

teit van 8000 l/min. De waternevel 

kan men 100 tot 150 m ver verneve-

len, met een hoogte van 70 m en een 

breedte van 45 meter! De capaciteit 

is ongeveer vier keer die van een 

‘normale’ brandweerwagen. Om een 

voorbeeld te geven: de waternevel 

bedekt 3500 m2! Nog een ander 

voorbeeld: een brandende vloeistof 

op een wateroppervlak met een om-

vang van een half voetbalveld wordt 

gedoofd binnen de 3 minuten. 

In een volgende reportage over de 

werking en het materieel van BASF, 

wordt meer uitleg verstrekt over de 

huidige samenwerking tussen de 

interventiedienst BASF Antwerpen 

en de andere hulpdiensten.

1. Belgian Intervention system for 

Transport Accidents.

Info: persbericht BASF Antwerpen, 

Zikun GmbH en FeuerwehrMaga-

zin Heft 8/2005.

Met dank aan: Gert Van Bortel, 

Manager Operational Safety Ser-

vices, Philippe Heyvaert, Manager 

External Communication en Kim 

Van den Neste, allen van BASF 

Antwerpen.

Brandweer terug in 
de Stadsschouwburg

Oudere Amsterdamse brandweer-

mensen mogen graag vertellen 

over de tijd dat ze nog schouw-

burgwacht moesten lopen. Dat 

betekende rond de voorstellingen 

in de grotere theaters in Amster-

dam de wacht houden en allerlei 

preventieve voorzieningen testen. 

Tijdens de voor-

stellingen moest 

men op een spe-

ciale plek achter 

de coulissen plaatsnemen om direct 

in te kunnen grijpen als er eventueel 

brand uitbrak. Vooral Carré en de 

Stadsschouwburg zijn goed voor 

vele sterke brandweerverhalen.

De zware bewaking, die nog dateert 

van de tijd van de gasverlichting, 

werd al weer ruim twintig jaar gele-

den overgelaten aan het theaterper-

soneel zelf, dat daarvoor wél speci-

ale cursussen moest volgen. 

Wie nu de artiesten- en brandweer-

ingang van de Stadsschouwburg 

binnen wil gaan, moet sinds de ver-

bouwing onder het tegeltableau met 

het woord ‘BRANDWEER’ door. 

Dat heeft helemaal niets te maken 

met de huidige functie van die deur, 

maar met de eerste bestemming van 

het pand, waar de gevel van bewaard 

is gebleven. 

Het gebouw, dat hier in 1900 ver-

rees, was namelijk een brandweer-

kazerne, en wel post ‘L’. De voor-

ganger van deze kazerne, een com-

binatiegebouw met de politie, stond 

op de hoek van het Leidsche plein en 

de Leidschekade, maar moest plaats 

maken voor de uitbreidingsplannen 

van het American Hotel. De poli-

tie verhuisde naar het pand op het 

plein, waar nu de Bulldog zit en de 

brandweer kreeg een kavel naast de 

nieuwe schouwburg (de oude was in 

1890 afgebrand, ondanks de strenge 

controles). In 1934 werd de kazerne 

- samen met die in de Van Ostade-

straat - gesloten in het kader van de 

bezuinigingen, die nodig waren in 

een vorige recessie. Door de mo-

torisering was dat mogelijk zonder 

de brandweerzorg al te zeer aan te 

tasten. Boven de kazerne waren 

oorspronkelijk dienstwoningen voor 

officieren en onderofficieren. 

Het fraaie pand op nummer 427 da-

teert van 1900 en is oorspronkelijk 

een brandweerkazerne geweest.

In de loop van de jaren zijn de let-

ters op het tableau boven de deur 

steeds beter zichtbaar geworden en 

is ‘BRANDWEER’ gemakkelijk te 

ontcijferen.


