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Na de brand komen brandonderzoekers regelmatig bijzondere situaties tegen die ze met de 
mensen van incidentbestrijding willen delen. In de repressieve praktijk wordt van collega’s ver-
wacht dat ze met beperkte informatie en objectspecifieke kennis onder tijdsdruk optreden. De 
brandonderzoeker kan in alle rust informatie vergaren en de brand ‘achteraf’ onderzoeken. Dat 
is natuurlijk een veel gemakkelijker perspectief, maar het biedt daarmee ook de gelegenheid om 
aandachtspunten te benoemen waarvan de brandbestrijder tijdens een toekomstige inzet baat 
kan hebben. Het zou zonde zijn om dergelijke praktijklessen niet met elkaar te delen. 

In dit casusboek hebben de brandonderzoekers van Oost 5 casussen verzameld met kenmerken 
die ook op soortgelijke incidenten in de toekomst van toepassing kunnen zijn. Elke casus omvat 
het verhaal van de brand, de brandoorzaak, foto’s en enkele aandachtspunten. Dit samen geeft 
een beeld van de oorzaak van de brand, maar ook (wellicht veel belangrijker voor de repressieve 
brandweerman / -vrouw) van veiligheidsaspecten en aandachtspunten voor de bestrijding van het 
incident.

De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de casuïstiek en het tweede deel 
bestaat uit een bestand waarin per casus de foto’s zitten. Dit materiaal kan uiteraard gebruikt 
worden voor instructie aan medewerkers in de repressieve dienst, waarbij brandonderzoekers uit 
de betrokken regio’s kunnen faciliteren. 

De personen die getroffen zijn door deze branden hebben toestemming gegeven om van het 
verzamelde materiaal gebruik te maken. Zonder hun medewerking en de medewerking van onze 
repressieve collega’s had deze publicatie niet tot stand kunnen komen. We zijn hen hier dan ook 
zeer dankbaar voor. 

Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie is het tweede deel uit de serie ‘Casuïstiek uit 
brandonderzoek’. Het eerste deel is Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig Leven. Ook 
dit casuïstiekenboek kan leerzaam zijn voor de repressieve dienst. Naast voorbeelden van diverse 
woningbranden geeft het inzicht in de verhalen van bewoners die een brand meemaken. Het 
doel is een ‘brandveilig leven’.

We hopen op deze wijze met dit document een bijdrage te kunnen leveren aan veilig repressief 
optreden!

De brandonderzoekers.

Oost 5 is een samenwerkingsverband van:

Brandweer Gelderland-Midden
Brandweer Noord- en Oost-Gelderland
Brandweer Gelderland-Zuid
Brandweer Twente
Brandweer IJsselland

Voorwoord
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Ron Daniels, Bevelvoerder

 Casus 1 | Constructie | Instortingsgevaar na gasexplosie | Brandonderzoek

Je komt aan in een chaos. Je kunt er bijna niet 
komen door het puin, schreeuwende mensen op 
balkons, een brand met kans op uitbreiding en 
vermoedelijk slachtoffers.  Zoveel indrukken, zoveel 
vragen en zoveel keuzes. 

Achteraf gezien hadden we voorzichtiger moeten zijn 
met het betreden van het pand.

CasusCasus 1 
Instortingsgevaar na gasexplosie

Constructie
De constructeur zei: “de onderzoekers 
hebben ‘mazzel’ gehad!”

In een flatgebouw heeft midden in de nacht een gasexplosie plaatsgevonden in een apparte-
ment. De kracht van de explosie heeft het puin tientallen meters weggeslingerd en er is flinke 
schade toegebracht aan de flat. Na de explosie is er brand ontstaan in het appartement en het 
bovenliggende appartement. Eenheden zijn de appartementen binnen gegaan om te zoeken 
naar mogelijke slachtoffers en de brand te blussen. De volgende ochtend hebben onderzoekers 
de flat betreden om onderzoek te doen.

Oorzaak
In de flat bleek de gaskraan open te staan. Het is onbekend waardoor het gas is ontstoken, maar 
het aanslaan van een koelkast kan dit al veroorzaken. 

Bijzonderheden / aandachtspunten
Door de drukgolf zijn de betonnen vloer-/plafondplaten gebroken. In het appartement zelf was 
de schade aan de vloerconstructie niet direct zichtbaar, maar in het ondergelegen appartement 
wel. Hier waren de onderzoekers niet geweest. Tijdens het incident is door de constructeur aan-
gegeven dat niemand de appartementen meer mocht betreden. Door een miscommunicatie werd 
echter gedacht dat het gebouw was vrijgegeven voor onderzoek. De constructeur zei hierover 
dat de onderzoekers ‘mazzel’ hebben gehad dat de betonplaten niet zijn bezweken toen er op 
werd gewerkt. 

Een gasexplosie kan in kracht toenemen vanaf de ontstekingsbron en is bolvormig. De kracht 
van de explosie is onder andere afhankelijk van de plaats van de ontstekingsbron, de mate van 
opmenging en indeling van de ruimte. De drukgolf gaat dus niet alleen rechtdoor, maar ook naar 
boven, onder en ‘om het hoekje’. Bij dit incident zijn de gevels van de aangrenzende apparte-
menten naar binnen gedrukt. 

Ga er bij werkzaamheden (repressief of onderzoek) na een gasexplosie altijd vanuit dat er niet 
direct zichtbare constructieschade kan zijn en dus instortingsgevaar.

Ron Daniëls, Bevelvoerder

BV
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Casus

Ron Daniels, Bevelvoerder

 Casus 2 | Voertuigbranden | Ontploffing CNG-tank | Brandonderzoek

TBO

Een nog geen jaar oude auto met ingebouwde CNG-brandstofinstallatie (aardgas onder hoge 
druk) is op de snelweg in brand gevlogen. De brand is begonnen in het motorcompartiment en 
verplaatste zich naar de rest van de auto. Toen de brand aan de achterzijde kwam nam, volgens 
de bestuurder, het vuur ineens in intensiteit toe waarna een explosie volgde. Vlak daarna kwam 
de brandweer ter plaatse om de brand te blussen.

Oorzaak
De oorzaak van de autobrand is onbekend. De exacte oorzaak van het bezwijken van de tank 
had nader onderzocht moeten worden. De restanten van het voertuig waren echter al voortijdig 
vernietigd.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Hoewel de exacte oorzaak dus niet meer te herleiden is, kunnen wel mogelijke aanwijzingen 
gevonden worden in de testwijze van CNG-tanks. De veiligheid van een CNG-tank wordt inclusief 
appendages (afsluiters en dergelijke) getest met de zogenaamde Bonfire-test. De tank mag niet 

catastrofaal bezwijken bij een blootstel-
ling aan hitte (> 590 0C). Het bezwijken 
moet dus voorkomen worden door het 
veiligheidssysteem. De test vindt plaats 
met een tank die in de buitenlucht 
wordt blootgesteld aan vlammen. Er  
ligt niets op of tegen de tank of de  
appendage / veiligheidssystemen. Het  

afblazen vindt ongehinderd plaats. De vlam wordt nergens door geblokkeerd of van richting  
veranderd.
De CNG-tanks zijn op twee manieren beveiligd. Een temperatuurafhankelijke smeltveiligheid 
die inkomt als deze een temperatuur bereikt van 110 0C en een drukafhankelijke breekplaat die 
inkomt als de druk hoger wordt dan 300 bar (reguliere werkdruk 200 bar). Als een beveiliging 
wordt geactiveerd begint de tank af te blazen totdat deze leeg is. Dit om te voorkomen dat de 
tank bezwijkt. Een belangrijk detail: het afblazen vindt plaats in de auto en niet rechtstreeks naar 
buiten zoals vaak wordt gedacht. 
Het brandend afblazen van één van de tanks met een druk van > 200 bar heeft vermoedelijk een 
andere tank beschadigd waardoor deze is bezweken.

Houd er rekening mee dat bij een auto met CNG-installatie er, ondanks veiligheidsvoorzieningen, 
toch een explosie kan optreden.

Voertuigbranden
Dekking nemen!

Casus 2
Ontploffing CNG-tank

De verkeersongevallenanalysedienst tipte ons over 
dit incident. Het vastleggen van risico’s voor de 
repressieve dienst is een van de taken van de brand-
onderzoeker. 
Op de vraag wat je moet doen als een CNG-tank in een auto 
afblaast adviseerde een testinstituut het volgende: 
“dekking nemen”!

Je moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt als er een 
blusploeg bij staat om te blussen.

Joost Ebus, Brandonderzoeker
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 Casus 3 | Extra gevaar | Woning zonder gas en electra | Brandonderzoek

Joop Wessels, Officier van Dienst

Tijdens de bestrijding van een binnenbrand, in een appartement in een woongebouw, wordt 
de voordeur van het brandende appartement evenals de deur van de meterkast geforceerd. 
De meterkast bevindt zich in het centrale trappenhuis naast de voordeur. De gaskraan kon niet 
worden dichtgedraaid en de electriciteit kon niet worden uitgeschakeld omdat deze al waren 
dichtgezet/uitgeschakeld en verzegeld met een slot. In het hele huis lag afval en stonden er op 
diverse plaatsen gastankjes en kaarsen. 

Oorzaak
Nader onderzoek wees uit dat de brand is ontstaan door roken in bed. Er is een smeulende 
sigaret achter het bed gevallen die een aantal uur later een uitslaande brand heeft veroorzaakt. 

Bijzonderheden / aandachtspunten
Om toch te kunnen koken maakte de bewoner gebruik van campinggasbranders. De bewoner 
was ook het pasje van de ondergrondse afvalcontainers kwijtgeraakt en om toch een goede 
‘buur’ te zijn, wilde hij het afval niet op straat gooien en ‘bewaarde’ het thuis. Hierdoor was er 
ook een enorme vuurlast in de woning aanwezig.
Na de binnenaanval en het optrekken van de rook werden de gasflesjes ontdekt. Het huis stond 
er vol mee.

Als het gas en/of de electra van een wo-
ning is afgesloten, houd er dan rekening 
mee dat er andere middelen aanwezig 
zijn om te koken, licht te maken of om 
te verwarmen.

Dit was een bijzondere ontdekking. We hebben het 
direct nabesproken in de ploeg. We hebben TBO 
gevraagd om samen met ons onderzoek te doen. Er is daarna 
aandacht gegeven aan dit incident  door het in ons kwartaal-
blad te zetten  en het door te geven aan BVL.

De bewoner probeerde te overleven, verklaarbaar en bijzonder. 
Is het nalatig, is het verstandig?
De bewoner heeft wel (onbewust) zichzelf en anderen in 
gevaar gebracht. 

De casusCasus 3
Woning zonder gas en electra

Extra gevaar
De bewoner probeerde zo te overleven, 
verklaarbaar en bijzonder. Maar verstandig?

Slot
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Casus

 Casus 4 | Hennepplantage | Illegaal stroom aftappen | Brandonderzoek

Jan Floorijp, Officier van Dienst

Na een woningbrand kwam een brandonderzoeker ter plaatse. Het bleek een brand in een  
woning met een illegale hennepplantage. Er werd aangegeven dat de woning spanningsloos was 
gemaakt. De brandonderzoeker controleert altijd voor eigen veiligheid met een voltstick of de 
stroom daadwerkelijk is uitgeschakeld. Ondanks het uitschakelen van alle zekeringsautomaten 
bleek er nog spanning op het elektrische systeem van de hennepplantage te staan.

Oorzaak
De brand is ontstaan in een elektrische component van een warmtelamp. 

Bijzonderheden / aandachtspunten
Een hennepplantage verbruikt veel stroom. Vaak wordt illegaal stroom afgetapt. Dit wordt  
gedaan om kosten te besparen. Ook valt het hoge stroomverbruik dan niet op. Dit kan op zoda-
nige wijze zijn gedaan dat niet direct te zien is dat de installatie gemanipuleerd is. Bij dit incident 
was dit pas zichtbaar toen de verzegeling bij de hoofdzekeringen werd verwijderd.

De veiligheidsvoorzieningen in de meter-
kast worden omzeild. De elektrische  
installatie voor de hennepplantage 
wordt daardoor rechtstreeks aangeslo-
ten op de aanvoerkabel van buiten. Bij 
contact kan dit een dodelijke stroom-
stoot betekenen. 

Ga er bij een illegale hennepplantage altijd van uit dat de stroom wordt afgetapt en er dus nog 
spanning op het systeem kan staan. Laat daarom de stroomleverancier ter plaatse komen. 
Met bijvoorbeeld een voltstick kan een indicatie worden verkregen of er nog spanning op het 
systeem staat.

Als geconstateerd wordt dat er toch nog spanning op 
het systeem staat baal je even. Er was niks bijzonders 
aan de installatie te zien. Je vraagt je daarna ook af 
hoe je er dan wel achter had kunnen komen met de 
beschikbare middelen (geen voltstick aanwezig op 
de voertuigen). 

Dit gaat mij niet nog een keer overkomen.

Hennepplantage
Dit gaat mij niet nog een keer overkomen!

Casus 4
Illegaal stroom aftappen

OVD
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 Casus 5 | Inzet | Inzet overdrukventilatoren | Brandonderzoek

Harry Sieben, Officier van Dienst

Inzet
Op mijn slaapkamer direct naast de brand is 
alles nog schoon.

Bij een uitslaande brand op de zolderverdieping van een rijtjeswoning in een jaren 60-70 woon-
wijk zien de bevelvoerder en de OVD veel rookontwikkeling onder de dakpannen van aangren-
zende woningen vandaan komen. Er wordt snel opgeschaald en er worden twee hoogwerkers 
ingezet om de branduitbreiding naar naastgelegen woningen van buitenaf te bestrijden. 

Oorzaak
De brand is ontstaan op de zolder van de woning. De exacte oorzaak is niet achterhaald.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Bij woningen uit de jaren 60-70 met een 
houten dakbeschot bestaat een groot 
risico op rook- en branduitbreiding naar 
de naastgelegen woningen. Vaak lopen 
de planken van het dakbeschot door 
over de tussenmuur en kan hete rook 
door gaten en kieren vrij naar de buren 
stromen waar het voor branduitbreiding 
kan zorgen. 

Omdat het aanwezige brandweerpersoneel veel ervaring had met overdrukventilatie is er direct 
voor gekozen om de rook- en branduitbreiding van binnenuit tegen te gaan door de naastge-
legen woningen op overdruk te zetten. Voor de geopende voordeuren van de naastgelegen 
woningen worden hiervoor overdrukventilatoren geplaatst.  Ook worden verdere uitstroomope-
ningen in de woningen zoveel mogelijk gesloten om vooral bovenin de woning de overdruk te 
creëren. De combinatie van een buiteninzet met de hoogwerkers op de brand en de inzet van 
ventilatoren op de naastgelegen woningen bleek ook in dit geval een succesvolle tactiek om de 
brand- en rookverspreiding te voorkomen en de brand snel en effectief te bestrijden.

Het gebruik van de ventilator kan een goed hulpmiddel zijn om verdere branduitbreiding en 
rookverspreiding te voorkomen.

Vier punten in de beeldvorming vormden de basis voor 
de inzet. Uitslaande brand uit de kap, bouwwijze 
(tussenwoning), leeftijd van de woningen en de rookversprei-
ding tussen dakbeschot en de dakpannen. Kort samengevat is de 
brand bestreden door een binnenaanval en door overdrukventi-
latie zonder uitstroomopening in de aangrenzende woningen. 
Hierdoor onstond als het ware een luchtbel met meer druk dan 
aan de brandzijde. De reactie van de buurjongen onderbouwt 
het positieve effect van overdrukventilatie in deze situatie: 
“Op mijn slaapkamer direct naast de brand is alles nog schoon. 
Ik ruik zelfs geen brandlucht”.

Casus 5
inzet overdrukventilatoren
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Door een explosie en de daarop volgende brand is een garage bij een woning volledig verwoest. 
De muren van de gemetselde garage waren omver gedrukt door de explosie en het dak was voor 
de helft opgetild en dubbel geklapt over het andere gedeelte. De zoon des huizes gebruikte het 
achterste gedeelte van de garage als werkplaats om aan rally-auto’s te sleutelen. Dit gedeelte 
was tevens voorzien van een kelder.

Oorzaak
De oorzaak van de explosie is ontsteking van benzinedampen. Vermoedelijk heeft een van de  
apparaten in de kelder (waaronder een diepvrieskist) de explosieve verbranding geïnitieerd.

Bijzonderheden / aandachtpunten
Tijdens het sleutelen aan een auto, een dag voor het incident, was er behoorlijk wat benzine 
weggelekt. De benzine was gedeeltelijk opgevangen in een plastic bak. De bak was na afloop 

niet afgedekt waardoor de benzine 
kon blijven verdampen. Benzinedamp 
is zwaarder dan lucht en was naar de 
kelder gestroomd waar het is blijven 
hangen.

Benzinedamp van (gemorste) benzine 
kan krachtige explosieve verbrandingen 

veroorzaken. Doordat benzinedamp zwaarder is dan lucht kan dit zich eenvoudig op onver-
wachte plaatsen ophopen. Wees daarom altijd alert als je bijvoorbeeld op een melding van een 
vreemde lucht afgaat en gebruik altijd een explosiegevaarmeter.

Bij een inpandige lekkage van vluchtige brandbare vloeistoffen is goed ventileren belangrijk. 

Bij aankomst stonden de bewoners aan de weg. 
De explosie moest enorm zijn geweest gezien de 
ravage. Ik dacht bij mezelf: “het is een wonder dat hier geen 
gewonden en/of doden zijn gevallen”.

Zo zie je maar weer dat brandbare vloeistoffen uitdampen
en dat deze na langere tijd nog tot een ontploffing kunnen lei-
den. Langere tijd ventileren is dus ook hier van groot belang. 

CasusCasus 6
Explosie van benzinedamp

Benzinedamp
Ventilatie is altijd belangrijk.

André Schellevis, Bevelvoerder
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 Casus 7 | Zonnepanelen | Elektrische schok door zonnepanelen | Brandonderzoek

Een brand in een schuurtje is overgeslagen naar de aangrenzende woning. Een manschap heeft 
tijdens de binnenaanval op de eerste verdieping een schok gekregen omdat hij in contact is  
gekomen met restanten van een stroomkabel. 

Oorzaak
De brand is veroorzaakt door kooltjes die na het schoonmaken van een barbeque in een kunst-
stof emmer waren gestopt. De emmer is in de schuur geplaatst.

Bijzonderheden / aandachtspunten
De kabel waarmee de manschap in contact kwam bleek van de zonnepanelen af te komen. Door 
de brand is de isolatie van de stroomkabel, die onder spanning (gelijkstroom) stond, afgesmol-
ten. Dit zorgt er voor dat je een schok krijgt als je er mee in contact komt. De gelijkstroomkabel 
liep vanaf de zonnepanelen op het dak naar een omvormer waar de gelijkstroom wordt omgezet 

naar wisselspanning zoals deze op het 
elektriciteitsnet aanwezig is. Zolang er 
licht valt op het zonnepaneel blijft deze 
gelijkstroom afgeven. Door de brand-
schade waren de stroomkabel en de  
omvormer niet herkenbaar. De stroom 
was al in de meterkast uitgeschakeld. 

Zonnepanelen kunnen niet zomaar spanningsloos worden gemaakt. Zolang er licht valt op een 
zonnepaneel geeft dit spanning af. Deze gelijkstroombekabeling loopt vanaf de zonnepanelen 
naar de omvormers toe. De plaats waar de omvormers zijn geplaatst, direct bij de zonnepanelen 
of op een andere locatie, bepaalt de lengte van de gelijkstroombekabeling. 

Schakel bij het betreden van de woning sowieso altijd de algemene stroomvoorziening in de  
meterkast uit. Dit garandeert echter niet dat je, bij aanwezigheid van zonnecellen, nergens  
bekabeling met spanning tegen kan komen. Het deel van de bekabeling tussen de omvormer  
en de zonnepanelen kan nog onder spanning staan.

Wees voorzichtig bij zonnepanelen. Ook als de

stroom van de woning is gehaald blijft er nog steeds 

spanning op (een deel van) de bekabeling van de zonne-

panelen staan. Met alle bijbehorende gevolgen. Probeer de 

plaats van de omvormer te achterhalen en de kabelloop van 

de gelijkstroom van de panelen naar de omvormer.

CasusCasus 7
Elektrische schok door zonnepanelen

Zonnepanelen
Let extra op bij zonnepanelen.

Officier van Dienst
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Tijdens een brand in een ruimte met tapijtopslag is in een aangrenzende leegstaande hal, als ge-
volg van de brand, een deel van de betonnen dakconstructie naar beneden gevallen. Het betrof 
een brand in een grotendeels leegstaande oude melkfabriek. In de voormalige melkfabriek was 
als gevolg van de brand veel rook aanwezig. 
 
Oorzaak
De oorzaak van de brand kon niet meer vastgesteld worden.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Vanuit de brandruimte zijn hete verbrandingsgassen naar de grote naastgelegen ruimte  
gestroomd. Het zicht in deze ruimte was tot 3 à 4 meter goed. De brandhaard was goed te zien 
en er was sprake van een rustige ‘neutrale’ rooklaag. Door de rooklaag was de dakconstructie 
niet te zien. De dakconstructie bestaat uit losse betonelementen die worden gedragen door een 
stalen vakwerkligger. Een vakwerkligger is een zogenaamde ‘lichte’ staalconstructie. Een derge-
lijke staalconstructie kan veel gewicht dragen maar gaat bij verhitting wel snel vervormen. Eén 
van de vakwerkligger is als gevolg van de opwarming door de rook gaan uitzetten. Daarbij is een 
gemetselde wandconstructie ingedrukt. Als gevolg van de vervorming is er meer ruimte tussen 
de vakwerkliggers onderling gekomen. Hierdoor konden betonelementen er tussenuit vallen. Tij-
dens de verkenning in de hal zijn de betonnen platen op de grond aangetroffen. In eerste instan-
tie wordt er geen relatie met de brand gelegd, totdat de hoogwerker scheuren en ontzetting van 

muren waarneemt.

Achteraf gezien heeft de ploeg geluiden 
gehoord die vermoedelijk het gevolg 
zijn geweest van het instorten. De gelui-
den zijn op dat moment niet als zodanig 
geïnterpreteerd. 

Ook bleken er diverse gaten te zijn in 
de vloerconstructie. De gaten in de vloer 

waren lastig te zien. Een manschap heeft tijdens de inzet zijn enkel verstuikt doordat hij in een 
gat stapte.

Naast het gevaar van mogelijke ontbranding van een rooklaag is het bezwijken van constructie-
onderdelen als gevolg van een hete rooklaag een risico waar je rekening mee moet houden.
Bovendien bestaat bij dergelijke leegstaande panden altijd de kans dat er mankementen aan het 
pand zijn: in dit geval gaten in de vloeren. 

Wanneer je iets door de rook niet kan zien, wil niet 
zeggen dat het er niet is. Bij het verkennen van de 
aangrenzende hal naast de brandruimte stuitten we 
als ploeg op de betonnen dakelementen op de grond. 

We hebben wel het (instortings)geluid waargenomen, 
maar niet direct een link gelegd met het falen van de 
constructie. Dit had ook tijdens de verkenning kunnen 
gebeuren.

CasusCasus 8
Vallende constructieonderdelen

Constructie
We hebben wel het (instortings)geluid 
waargenomen!

Johan Bosch, Bevelvoerder

BV
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Casus

OVD

 Casus 9 | Branduitbreiding | Branduitbreiding door harde wind en lekkende druppels dakconstructie | Brandonderzoek

In een bedrijfsverzamelgebouw was brand ontstaan in één van de units halverwege het gebouw. 
Er stond een stevige wind in de lengterichting van het gebouw. De uitslaande brand in de unit 
breidde zich binnen een half uur over het dak uit.

Oorzaak
De brand is ontstaan in een drukkerij bij een van de machines die daar in gebruik was. De exacte 
oorzaak kon niet worden vastgesteld.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Hoewel het pand volgens de toenmalig 
geldende bouwvoorschriften gebouwd 
is en de brandweer een brandscheiding 
tussen de compartimenten en de afzon-
derlijke units heeft geadviseerd, had er 
toch een snelle branduitbreiding plaats 
gevonden via het dak. Het blijkt dat 
de detaillering die de brandweer heeft 

voorgesteld om brandoverslag via het dak te voorkomen, niet geheel is overgenomen in het 
bouwontwerp.

Voor de snelle branduitbreiding zijn twee oorzaken aan te wijzen, namelijk: 
1: De harde wind die de vlammen afboog richting het dak waardoor de stralingswarmte 
 voldoende groot was geworden om het niet afgeschermde bitumen aan de andere zijde 
 van de brandscheiding te ontsteken. 
2: De bitumen dakbedekking is over de brandscheiding heen geplakt waardoor er branduitbrei-
 ding over de muur kon plaatsvinden. Tevens zijn de warme rookgassen via de cannelures van 
 de dakplaten in contact gekomen met de EPS-isolatie (piepschuim) waardoor deze is gaan 
 smelten en mogelijk is gaan branden. 

Gebruik van EPS in combinatie met cannelureplaten en brandbare afwerking op het dak geeft 
een grote kans op branduitbreidingen. Doordat brandende druppels gesmolten EPS en dakleer 
vanuit gaatjes en kieren in de cannelures en niet afgeschermde dakdoorvoeren naar beneden  
vallen, kunnen binnen het compartiment nieuwe brandhaarden ontstaan. Voor repressie  
betekent dit dat intensief moet worden gecontroleerd op branduitbreidingen die je niet direct 
zou verwachten op die plaatsen. Daarnaast vormen de vallende hete druppels een risico op  
verwondingen en beschadiging van kleding.

Onderweg zie ik grote rookwolken. Ogenschijnlijk 
staat het gebouw volledig in brand. Wat is hier mis 
gegaan? Betreft een vrij nieuw bedrijfsverzamelgebouw, 
ben bij de bouw nog betrokken geweest vanuit 
risicobeheersing. Hebben de geëiste voorzieningen gefaald?

Ik besluit tot een offensieve buiteninzet; er zijn te veel grijze 
vlekken.

Gerrit Grootkarzijn, Officier van Dienst

Casus 9
Branduitbreiding door harde wind en lekkende druppels dakconstructie (dakleer/EPS)

Branduitbreiding
Hebben de geëiste voorzieningen gefaald?
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Man

Leo van der Ent, Manschap

In een cafetaria, onder een appartementencomplex waar voornamelijk ouderen wonen, is in de 
vroege ochtend brand uitgebroken. De brand sloeg over naar een vertikale schacht, bestaande 
uit PUR-sandwichpanelen, waardoor de besloten galerijen op alle vijf de verdiepingen vol met 
rook kwamen te staan. Bij aankomst van de brandweer bleek dat de bewoners door de rook niet 
meer uit hun appartement konden vluchten. Ook bleken meerdere appartementen vol rook te 
staan. Dit maakte het noodzakelijk het totale gebouw te ontruimen. Circa 50 bewoners werden 
door de brandweer met vluchtmaskers door de rook heen of via het balkon met een redvoertuig 
naar buiten gehaald. In de dagen na de brand stierven vier bewoners als gevolg van rookinhalatie. 

Oorzaak
De brand is zeer waarschijnlijk ontstaan in de meterkast van de cafetaria. De mate van verbran-
ding was zodanig dat de exacte oorzaak van de brand niet meer achterhaald kon worden.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Met stift of krijt werd op de toegangsdeur van elk appartement op ooghoogte een kruis gezet 
als deze was ontruimd. De brand was echter nog niet uit en rookgassen bleven het gebouw in 

stromen. Op sommige plaatsen bleef 
hierdoor het zicht beperkt. Daarnaast 
kwam er een verse laag roet over de 
kruizen heen en de combinatie met het 
slechte zicht zorgde er voor dat de krui-
zen niet goed meer zichtbaar waren. 
Gevolg hiervan was dat sommige deuren 
alsnog opengebroken moesten worden 
omdat niet duidelijk was of het apparte-
ment al was ontruimd. 

Van dit incident kan geleerd worden dat een markering het beste laag op de deur geplaatst kan 
worden. Hier is over het algemeen minder roetaanslag en op deze hoogte is meer zicht.

Vaak wordt gezegd dat bewoners bij een brand buiten hun appartement toch nog veilig in hun 
appartement kunnen blijven. Dit uitgangspunt bleek in dit geval niet te kloppen. De mechanische 
ventilatie van de appartementen bleek rook van buiten de woningen naar binnen te hebben ge-
zogen. In casus 22 wordt dit nader toegelicht.

De inzet van vluchtmaskers heeft ertoe bijgedragen dat tijdens de ontvluchting verdere schade 
aan de longen door roet is voorkomen.

Bij aankomst kregen we de opdracht om volledig op 
de redding/evacuatie te gaan van de vierde verdieping. 
Omdat er veel woningen gecontroleerd moesten worden, 
hebben we op ooghoogte kruizen gezet op deuren van wonin-
gen die we verkend hadden. Dit om dubbel verkennen door 
andere ploegen te voorkomen. Nadat we later zelf weer terug 
kwamen op de gang, zagen we andere ploegen uit de door ons 
verkende woningen komen. De kruizen bleken niet meer goed 
zichtbaar. De gang was nogmaals onder dikke rook komen te 
staan en hierdoor waren de kruizen niet meer zichtbaar door 
nieuw roet op de deuren.

CasusCasus 10
Ontruimen in de rook

Rookverspreiding
De gang was nogmaals onder dikke rook 
komen te staan
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BV

Tijdens het bestrijden van een vrachtwagenbrand is er onverwachts een hydraulische grijper uit-
geklapt en naast de vrachtwagen op de grond gevallen. Gelukkig stond er op dat moment geen 
personeel op de plek waar dit gebeurde. 
Het betrof een vrachtwagen zoals gebruikt wordt in de wegenbouw. Dit is een vrachtwagen die 
tussen de cabine en de laadbak een hydraulische grijper/kraan heeft. De inzet heeft zich direct 
gericht op de cabine van de vrachtwagen, welke volledig in brand stond.

Oorzaak
De brandoorzaak is niet onderzocht.

 
Bijzonderheden / aandachtspunten
De hydraulische grijper/kraan zit tussen 
de cabine en de laadbak. Door de hitte 
van de brand is het hydraulische systeem 
van de grijper/kraan aangetast waardoor 
deze zijn druk heeft verloren. 
Hierdoor is de grijper/kraan vlak naast 
de manschappen tussen de cabine en de 
laadbak uitgevallen. Het is niet duidelijk 

of er op de grijper/kraan veiligheidsvoorzieningen aanwezig waren en/of dat de grijper/kraan op 
een oplegsteun lag.
Het was bij de ploeg niet bekend dat dit kon gebeuren. Alle betrokkenen zijn het er over eens 
dat men van geluk mag spreken dat er geen gewonden zijn gevallen.

Bij vrachtwagenbranden is het raadzaam om rekening te houden met de valschaduw van een 
eventueel aanwezige grijper/kraan.

We zijn goed weggekomen tijdens die vrachtwagen-
brand. De vrachtwagen had een grijper/kraan tussen 
de cabine en laadbak zitten. Geen van ons wist dat zo’n 
ingevouwen grijperarm ineens kon uitklappen/vallen als de hy-
draulische druk wegvalt. De collega’s van de andere post ston-
den aan de bewuste zijde te blussen toen dit met een grote 
klap gebeurde, zonder waarschuwing vooraf. De kraan miste 
deze manschappen maar net. Voor ons reden genoeg om dit 
met iedereen te delen.

CasusCasus 11
Vallende hydraulische kraan

Voertuigbranden
De kraan miste deze manschappen maar net!

Rene Spijker, Bevelvoerder
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TBO

Bij een grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw is, zoals het ook ontworpen is, de stalen 
dakconstructie van de unit ingestort. Door de brand is echter ook een dragende wand tussen de 
units gaan vervormen. Hierdoor is ook de dakconstructie in de aangrenzende unit vervormd en 
gevaarlijk geworden, waardoor in de schijnbaar veilige aangrenzende unit ook een groot risico 
op instorting is.

Oorzaak
De oorzaak van de brand was in dit geval niet meer te achterhalen. Voor het brandonderzoek 
vanuit de brandweer heeft de nadruk vooral gelegen in de analyse van het brandverloop en de 
gevolgen hiervan op de constructie. 

Bijzonderheden / aandachtspunten
Een brandwerende wandconstructie moet uiteraard 
tijdens een brand gedurende een bepaalde tijd blijven 
staan. Als de stalen dakliggers van een dakconstructie 
met een vaste verbinding aan een wand vast zitten 
dan kunnen deze, als ze door de brand gaan doorzak-
ken, de wandconstructie mee omvertrekken. Door er 

voor te zorgen dat de dakligger(s) bij brand los komen van de wandconstructie wordt de wand 
niet meer mee omvergetrokken. Vaak en al helemaal tijdens een brand is niet te zien of een  
dergelijke constructie is toegepast. In de brandruimte kan dus de dakconstructie, zoals bedacht in 
het ontwerp, bewust instorten.
Bij dit incident is de brandwerende wand zodanig gaan vervormen dat ook aan de niet-brandzij-
de de stalen dakliggers los zijn gekomen van de wandconstructie. Het gevolg hiervan is dat ook 
in deze unit sprake was van een groot risico op het instorten van het dak. Door de aanwezige 
rooklaag zijn dit soort situaties niet goed zichtbaar. Een vervorming van een wandconstructie kan 
directe invloed hebben op de bovenliggende constructies. 

Bij brandbestrijding in gebouwen met een staalconstructie kan een warmtebeeldcamera gebruikt 
worden om door de rooklaag heen te kijken. Als leek is het onmogelijk te zien wat voor soort 
staalconstructie er is toegepast. Je kunt wel kijken of je afwijkende zaken ziet, zoals vervorming 
van de staalconstructie of het loskomen van de muur. Blijf dus alert op de staat van de draagcon-
structie, zowel in als buiten het brandende compartiment!

Toen ik vanuit de hoogwerker van dichtbij de 
constructie van het dak goed kon bekijken schrok 
ik wel van wat ik zag. Het dak hing bijna vrij in de 
lucht. Een minimale invloed van bijvoorbeeld een kleine 
instorting of wat meer gewicht door bluswater op het dak had 
er voor kunnen zorgen dat ook dit dak in zou storten. Hoeveel 
risico neem je in deze schijnbaar veilige ruimte om uitbreiding 
te voorkomen of om nog even snel wat ‘kostbare’ spullen uit 
het pand te halen?

CasusCasus 12
Instortingsgevaar door vervorming gebouwconstructie

Staalconstructie
Hoeveel risico neem je?

Richard Scheerder, Brandonderzoeker

A
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BV

De brandweer werd gealarmeerd voor een vermoedelijke binnenbrand in een monumentaal 
gebouw. Nadat er toegang was verschaft bleek er brand te zijn in een pelletkachel. Deze pellet-
kachel wordt gebruikt als centrale verwarming van het gebouw. In de werkvoorraad met hout-
pellets (samengeperst houtafval) aan de bovenzijde van de kachel zat een smeulbrand. De brand 
werd geblust door de pellets uit de kachel te halen. 
Toen de brandonderzoeker de volgende dag ter plaatse kwam, waren monteurs al bezig de scha-
de te herstellen. Later, toen de brandonderzoeker alweer weg was, werden de monteurs onwel. 
De CO-meter van de opgeroepen ambulancedienst kwam in alarm. Hierop werd de brandweer 
gealarmeerd om een meting uit te voeren. Er werd op de plaats waar de monteurs bezig waren 
circa 3000 ppm CO (koolstofmonoxide) gemeten.

Oorzaak
De brand is veroorzaakt door een defect onderdeel van het doseersysteem. Geleiding van warmte 
heeft de werkvoorraad met houtpellets in brand gezet.

Bijzonderheden / aandachtspunten
De grotere houtpelletkachelsystemen 
hebben naast een werkvoorraad ook 
een bulkopslag met houtpellets. Via 
een soort stofzuigersysteem worden de 
pellets aangezogen. Er was een onder-
grondse houtpelletopslag aanwezig van 
circa 25 m3. De monteurs hadden het 
mangat geopend om te controleren of 

er ook schade was aan de opslag. Bij het mangat is de concentratie CO van circa 3000 ppm geme-
ten. Nadat het mangat 24 uur open had gestaan werd nog steeds een concentratie van ruim 200 
ppm gemeten. Eerst werd gedacht dat rookgassen zich via het aanzuigsysteem hadden verplaatst 
naar de opslag. Dat bleek niet de oorzaak te zijn. Door auto-oxidatie blijkt bij de opslag van 
houtpellets CO en CO2 te ontstaan. Zowel de uitrukdienst, de brandonderzoeker, als de monteurs 
waren niet op de hoogte van het CO-gevaar dat aanwezig is bij de opslag van houtpellets. Er zijn 
wereldwijd al enkele dodelijke ongevallen geweest bij opslagen van houtpellets.
Zowel bij de werkzaamheden als het brandonderzoek werd geen CO-meter gebruikt. 

Houd bij een houtpelletkachel altijd rekening met het gevaar van CO zowel bij de kachel als de 
houtpelletvoorraad. Maak altijd gebruik van een CO-meter. Bij 86 ppm is CO schadelijk en een 
concentratie van boven de 428 ppm kan dodelijk zijn.

We waren gealarmeerd voor een meting. Bij het 
aanrijden bleken er twee slachtoffers te zijn en de 
CO-meter van de ambu was ingekomen.

Het was een verrassing dat er een bunkeropslag was en dat 
de pellets de CO geproduceerd hadden. Nu is ook de CO die 
gemeten is op de avond van de brand te verklaren. 

Casus

Bernd Jas, Bevelvoerder

Casus 13
Onverwacht gevaar CO

Koolstofmonoxide (CO)
Het was een verrassing dat de houtpellets 
zonder brand CO veroorzaakt hadden!
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De brandweer werd gealarmeerd voor een dakbrand na blikseminslag. Bij aankomst bleek dat 
een bewoner met een tuinslang de kleine brand op het dak goed onder controle had gehouden. 
Na een uitgebreide verkenning bleek dat beide twee-onder-een-kap woningen waren getrof-
fen. In de andere woning was geen brand, maar op diverse plaatsen had er wel een verbranding 
plaatsgevonden. Het was in deze woning niet blijven branden. Aan de buitenzijde van deze wo-
ning was niets bijzonders waarneembaar. 

Oorzaak
De spanning die bij een inslag vrijkomt is enorm en zoekt de snelste weg naar de aarde toe. 
Dit is bijvoorbeeld via de metalen (signaal)kabels, leidingen of constructieonderdelen. Ook kan 
bliksem zich in de woning verplaatsen via de lucht. De temperaturen die vrijkomen zijn enorm. 
Een bliksemschicht is ongeveer 30.000 0C warm. Dit heeft tot gevolg dat met name de (signaal)
kabels en leidingen beschadigd raken door de kracht en de hoge temperaturen die hierbij vrijko-
men. De temperatuur is hoog genoeg om brandbare materialen op diverse plaatsen te ontsteken. 
Stopcontacten en leidingen kunnen door de kracht uit de muur worden geslagen.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Bij de woning waarvan het dak had ge-
brand was tijdens de eerste verkenning 
niets bijzonders waargenomen in de  
meterkast. Bij een tweede controle werd 
er een lichte rookaanslag geconstateerd 
op het kastje waarin de hoofdzekerin-
gen zitten. Deze bleken, na het openen 
door het elektriciteitsbedrijf, te zijn ver-
brand. De hele wijk zat zonder stroom.

De blikseminslag is vermoedelijk op de dakgoot ingeslagen en is vanaf een radiator door de lucht 
heen overgesprongen naar de antenne van een radio. De radio is door de kracht van de inslag 
uit elkaar geslagen. Via het netsnoer van een radio en een telefoonkabel heeft de stroom zijn 
weg gevonden naar de aarde. Het koper uit het netsnoer was door de hitte verdampt terwijl het 
kunststof nog vrijwel in tact was. 
Casus 17 gasexplosie na blikseminslag is een voorbeeld waarbij een blikseminslag gevaar voor  
repressief personeel heeft veroorzaakt doordat de gasleiding was beschadigd.

Een inslag kan meerdere woningen raken. Daarnaast kan de spanning van de inslag zich ook via 
gas- en of elektraleidingen verplaatsen naar aangrenzende woningen en daarbij de leidingen  
beschadigen. Een uitgebreide verkenning is na een blikseminslag noodzakelijk. Maak tijdens de 
verkenning ook gebruik van een explosiegevaarmeter. De inslag kan in een woning of gebouw 
op meerdere plaatsen brand veroorzaken, ook op plekken die niet direct zichtbaar zijn, zoals  
boven de plafondconstructie, achter knieschotten of in een kruipruimte. Een warmtebeeldcamera 
kan een goed hulpmiddel zijn. Houd er 
wel rekening mee dat isolatiemateriaal 
ervoor kan zorgen dat je niks bijzonders 
waarneemt met de camera. Het is dat ik al eerder bijzondere situaties heb 

gehad na blikseminslagen, zoals een gescheurde 

gasleiding in een aangrenzende woning. Daardoor

wist ik dat er meer aan de hand kan zijn dan dat je 

in een oogopslag ziet. 

Casus

Daniëlle Aalders, Officier van Dienst

OVD

Casus 14
Meerdere brandhaarden na blikseminslag

Blikseminslag
Er kan meer aan de hand zijn dan je in een 
oogopslag ziet!



34 35

Casus

Ron Daniels, Bevelvoerder

BV

 Casus 15 | Constructie | De kracht van een spuitbus(je) 1 | Brandonderzoek

Tijdens het incident hebben zowel de aanvalsploeg 
als ik, buiten en binnen, actief naar constructiescha-
de gekeken en deze niet geconstateerd. 

Eenmaal terug in de kazerne kregen we telefoon 
van de brandonderzoekers ter plaatse. Er was wel 
degelijk schade aan de constructie. Op dat moment 
snap je daar als bevelvoerder niets van….Ik had toch 
zeker twee keer gekeken? Het bleek (achteraf) dat, 
als je haaks op de buitengevel staat, je de construc-
tieschade niet of nauwelijks zag. Keek je vanuit de 
lengterichting van de gevel dan zag je de schade 
wel. Daarentegen waren aan de binnenkant wel 
duidelijk scheuren zichtbaar….  

Voor ons is deze casus een groot leermoment 
gebleken. Je merkt dat het gevaar bestaat dat 
je na een (vaak vluchtige) eerste blik een consta-
tering doet en deze voor waar aan neemt. Op het 
moment dat ik naar binnen liep om daar ook op 
constructieschade te controleren zat de gedachte 
‘geen schade zichtbaar’ schijnbaar al in mijn onder-
bewustzijn. Je ‘kijkt’ dan wel maar ‘ziet’ niet meer. 

Brandweerwerk blijft mensenwerk en fouten maken 
mag gelukkig ook, maar laten we er dan ook met 
zijn allen van leren! 

Op een zondagavond vindt er een explosie plaats in een woning. Aangezien het qua tijdstip van 
de explosie aannemelijk was dat er nog iemand in de woning aanwezig zou kunnen zijn is er  
besloten de woning binnen te gaan. Binnen bleek er op een kat na niemand meer in de woning 
te zijn. Een klein brandje dat nog woedde was snel onder controle. Door de explosie raakte een 
binnenmuur en de voorgevel van de woning ernstig beschadigd. 

Oorzaak
Een elektrisch defect in een koffiezetapparaat is de meest waarschijnlijke oorzaak van de brand. 

Bijzonderheden / aandachtspunten
Het brandende koffiezetapparaat heeft vervolgens een waterkoker en een boodschappentas  
die daar direct naast stonden aangestoken. In de boodschappentas bevonden zich zes deodorant-
bussen. Door het opwarmen van de spuitbussen vond er drukopbouw plaats. De druk is uiteinde-

lijk zo ver opgelopen dat een spuitbus 
geëxplodeerd is. 

Tijdens het incident is actief gezocht 
naar schade aan de constructie. Hoewel 
er wel scheuren waren, zijn deze niet  
gezien. In een later stadium is door de 
Brandonderzoekers (TBO) en de Foren-
sische Opsporing (FO) geconstateerd dat 

er wel degelijk sprake was van schade. Een opgeroepen constructeur constateerde dat de draag-
constructie niet beschadigd was. De schade die door de exploderende deo-bus is veroorzaakt, is 
echter groter dan men zou verwachten. Toch staat dit incident niet op zichzelf: er zijn meerdere 
gevallen bekend waarbij soortgelijke ‘kleine’ drukhouders aanzienlijke schade hebben veroor-
zaakt. Deze schade varieerde van uit het slot gedrukte deuren tot vervormde constructiedelen.

Een simpel spuitbusje kan bij explosie al grote schade veroorzaken. Schakel een expert in om 
schade aan de constructie te beoordelen.

Constructie
Je ‘kijkt’ wel maar ‘ziet’ niet meer.

Casus 15 
De kracht van een spuitbus(je) 1

Roel van de Pasch, Bevelvoerder
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TBO

De brandweer is opgeroepen voor een woningbrand. Bij aankomst blijkt het een uitslaande 
brand. Het brandt op zowel de eerste verdieping als de zolder. Tijdens het betreden van de zol-
dertrap valt een manschap van de trap doordat één van de traptredes bezwijkt. De manschap 
loopt als gevolg hiervan tweedegraads brandwonden op. 

Oorzaak
De brandoorzaak was een technisch defect in de decoder of de flat-screen tv op de slaapkamer 
op zolder.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Bij de val schuift de uitrukbroek en kazernebroek omhoog en komen er brandende delen in een 
laars en op een been terecht. Hierdoor loopt het personeelslid tweedegraads brandwonden op. 
De rits van een van de laarzen was niet gesloten. Hierdoor konden de broekspijpen makkelijker 
omhoog schuiven met de brandwonden als resultaat. 

De traptrede bezweek tijdens het be-
treden van de trap. Door luchtstromen 
(extra zuurstof) via het trapgat naar de 
brandhaard op zolder kan er een zoge-
naamd schoorsteeneffect optreden.  
Hierdoor is de trap ernstig aangetast 
door hitte en brand. Eén trede kon  
hierdoor de belasting van een persoon 
niet meer aan en bezweek. 

Wees extra alert bij het betreden van een door brand aangetaste trap. Probeer bij voorkeur het 
betreden te vermijden en zorg dat je laarzen en kleding op de juiste manier gesloten zijn.

PBM
Je beschermende kleding is er voor jou, 
gebruik die dan ook!

Bij deze inzet is een collega gewond geraakt en 
heeft daardoor weken niet mee kunnen functioneren 
op de uitruk. Het is heel waarschijnlijk dat de brandwonden 
(mede) veroorzaakt zijn door het niet sluiten van de rits 
van zijn laars. Dit is iets wat we misschien allemaal wel eens 
vergeten, maar wat dus verstrekkende gevolgen kan 
hebben. Een goede reden dus om op een goede manier 
gebruik te maken van je beschermende kleding. 

CasusCasus 16
Persoonlijke beschermingsmiddelen

 Brandonderzoeker
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Ron Daniels, Bevelvoerder

 Casus 17 | Explosie | Gasexplosie na blikseminslag | Brandonderzoek

BV

Tijdens een onweersbui is er als gevolg van een blikseminslag brand ontstaan in een vrijstaande 
woning met twee bouwlagen. De brand is ontstaan in de kruipruimte en is pas ontdekt toen de 
brand zich al uitgebreid had naar de zolder en er rook uit het dak kwam. De ingezette post werd 
gealarmeerd voor een zolderbrand. Toen de ploeg de woning betrad, stond er rook in de hal. 
De meterkast werd geopend. Deze bleek te hebben gebrand maar was uit. De ploeg hoorde een 
gesis. Daarop hebben ze de gaskraan dichtgedraaid en zijn ze naar buiten gegaan. Er volgde een 
explosie en een van de manschappen werd met kruipluik en al opgetild. 

Oorzaak
De bliksem is ingeslagen op het rookgaskanaal van de cv-installatie. Via de koperen gasleiding is 
deze naar de kelder gegaan en daar ‘overgesprongen’ naar een kabel die aangesloten was op het 
lichtnet (stroomkabel). De gasleiding bleek niet, zoals wel wettelijk verplicht is, te zijn geaard.  
Op de plek waar de bliksem de gasleiding heeft verlaten is een gaatje van enkele millimeters 
gesmolten. Het smeltpunt van koper is 1084 0C. Het uitstromend gas is door het gloeiend hete 
metaal ontstoken.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Het leek een zolderbrand te zijn maar 
uiteindelijk bleek de brand ontstaan te 
zijn in de kruipruimte en breidde zich via 
de meterkast uit naar zolder. De vloer-
constructie op de begane grond was van 
onder af al behoorlijk ingebrand. 
In de kruipruimte en de meterkast is de 
brand gestikt doordat de zuurstof op 

was. Het gas is blijven uitstromen waardoor de kruipruimte werd gevuld met gas. Door het ope-
nen van de meterkast en het dichtdraaien van de gaskraan is er een ideale mengverhouding  
ontstaan en het gasmengel is door de brand ontstoken. De vloerconstructie is door de gasexplo-
sie op meerdere plaatsen omhoog gedrukt en diverse gevelelementen zijn naar buiten gedrukt.

Vaak wordt gedacht dat een huisaansluiting voorzien is van een beveiliging die vrije uitstroom 
van gas voorkomt. Een gasaansluiting is voorzien van een zogenaamde B-klep. Dit is inderdaad 
een beveiliging. Deze komt echter alleen in werking als de gastoevoer onderbroken wordt. Als 
er bijvoorbeeld een gaspit open is blijven staan na de gasuitval dan voorkomt de B-klep dat het 
gas vrij kan uitstromen als de gastoevoer is herstart. Bij een gaslekkage in de huisinstallatie wordt 
een B-klep niet geactiveerd. Wees bij blikseminslag bedacht op schade aan leidingen!

Explosie
En dan staat alles even ...stil!

Na de klap staat alles even stil. Dan zie je manschap-
pen door de deuropening naar buiten strompelen en 
je denkt ‘dit is goed mis’. Gelukkig bleken de verwondingen 
mee te vallen. Nooit geweten dat een blikseminslag de 
gasleiding kan beschadigen met een gaslekkage tot gevolg.

CasusCasus 17
Gasexplosie na blikseminslag

René Bierman, Bevelvoerder
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OVD
In eerste instantie leek er weinig aan de hand te zijn; 
het bericht van de bevelvoerder was kleine brand en 
brand meester. Daarna kwam het bericht over drie 
slachtoffers. Eenmaal ter plaatse bleek er meer aan de hand: 
niet alleen de slachtoffers maar ook een gasfles die inmiddels 
in het water hing en een dragende muur die bezweken was. 
Vooral dat laatste viel op: hoe kan het dat een dragende muur 
er zo tussenuit gaat?!

Constructie
In eerste instantie leek er weinig aan de hand 
te zijn.

Casus

In een rijtjeswoning (jaren 50) heeft er tijdens werkzaamheden een explosieve verbranding 
plaatsgevonden in een slaapkamer op de eerste verdieping waarna een klein brandje is ontstaan. 
Als gevolg van een explosie is een dragende binnenmuur, tussen de slaapkamer en de douche-
ruimte, bezweken. Bij deze brand zijn drie mensen lichtgewond geraakt waarvan één persoon is 
afgevoerd naar het ziekenhuis met lichte brandwonden. De woning werd op het moment van de 
brand niet bewoond.

Oorzaak
Voorafgaand aan de brand/explosie waren mensen bezig om met behulp van een gasbrander 
verf te verwijderen. Vermoedelijk heeft tijdens het afbranden de aansluiting tussen reduceerven-
tiel en gasfles gelekt. Butaangas is zwaarder dan lucht en hoopt zich op boven de vloer. Op een 

gegeven moment is de ontstane gaswolk 
door de gasbrander ontstoken wat resul-
teerde in een explosieve verbranding.

Bijzonderheden / aandachtspunten
De muur die is bezweken draagt de 
draagbalken van de bovenliggende zol-
der. Na het bezwijken van de muur was 
er sprake van een onstabiele situatie. 
Hechting tussen de stenen en de mortel 

van de muur was nauwelijks meer aanwezig. De druk van de explosieve verbranding was vol-
doende om de muur te laten bezwijken. 
Opvallend was dat de bewoner bij het slopen van de schouw onbewust ook al een deel van een 
dragende muur had gesloopt. 

Houd na een melding van een (gas)explosie altijd rekening met schade aan de constructie waar-
door er sprake kan zijn van instortingsgevaar. Kijk naar de constructie en schakel bij twijfel een 
deskundige in die de constructie (of de situatie) kan beoordelen. 

Casus 18
Constructieve schade na gasexplosie

 Officier van Dienst
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Casus

 Casus 19 | Hennepplantage | Boobystaps bij hennepplantage | Brandonderzoek

OVD

Evert-Jan van Veldhuizen , Officier van Dienst

Tijdens de buitenverkenning bij een uitslaande woningbrand werd de ploeg verrast door booby-
traps. Een van de manschappen viel in een kuil die naast een schuur in de grond was gegraven. Er 
bleken meerdere kuilen te zijn. In de schuur werd een hennepplantage aangetroffen.

Oorzaak
De brand in de woning was in de meterkast ontstaan door overbelasting als gevolg van het 
aftappen van stroom ten behoeve van de illegale hennepplantage.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Soms worden er aan de buitenzijde van een gebouw voorzieningen getroffen om te voorkomen 
dat anderen in de buurt van de hennepplantage kunnen komen. Naast de gevel van de schuur 
waren enkele valkuilen gegraven. In de kuil waren houten takken rechtop geplaatst. Een brand-
weerman is in een kuil gegleden maar is daarbij gelukkig niet gewond geraakt.
Op diverse plaatsen was prikkeldraad gespannen terwijl het nut daarvan niet duidelijk was. En-
kele ramen waren voorzien van prikkeldraad en spijkers. Dit zijn signalen dat er misschien een 
illegale hennepplantage in de buurt zit. 

Koppel direct naar je bevelvoerder  
terug als je het vermoeden hebt dat er 
mogelijk sprake is van een illegale hen-
nepplantage. Zowel binnen als buiten 
kunnen boobytraps aanwezig zijn.

Het had weinig gescheeld of één van de ploegleden
had zich daar ernstig kunnen verwonden!

Hennepplantage
Eén van de ploegleden had zich daar ernstig 
kunnen verwonden.

Casus 19
Boobytraps bij hennepplantage
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Man

Een slaapkamer is door brand nagenoeg volledig leeggebrand. De brand kenmerkte zich door 
een snelle ontwikkeling, een intense hitte en het steeds weer oplaaien van de brandhaard. De 
blussende ploeg gaf aan dat de RSTV-scan afwijkend was van een standaard slaapkamerbrand. Ze 
kregen de brand niet uit met de blustechniek die gericht was op het koelen van de rookgassen/
vlammen en het verstikken van de brand door stoomvorming. De brand laaide steeds weer op.

Oorzaak
De oorzaak van de brand was niet meer te achterhalen.

Bijzonderheden / aandachtspunten
De intensiteit van de brand is naderhand te verklaren door de aanwezigheid van medicinale 
zuurstof in de slaapkamer. Naast het bed stond een apparaat (concentrator) dat zuurstof uit de 
lucht haalt. Er stonden ook twee mobiele zuurstofcilinders van twee liter inhoud naast het bed. 
Materialen die in de omgeving van het zuurstofapparatuur aanwezig waren, zoals het bedden-
goed, gaan makkelijker branden door het hogere zuurstofgehalte in de lucht. De combinatie van 

het scheuren van de ene zuurstofcilinder 
door de hitte en het afblazen van de 
andere zuurstofcilinder zorgde voor een 
snelle brandontwikkeling en het  
onderhouden van de brand.

Wees bewust van de risico’s van medici-
nale zuurstof in huizen. Controleer op 
de mogelijke aanwezigheid van zuurstof 
door te kijken naar stickers op buiten- 

deuren en meterkast (deze worden verstrekt door leveranciers van medicinale zuurstof), de 
woonsituatie en visuele aspecten. Het plaatsen van een sticker / waarschuwing is niet verplicht.
Omdat de zuurstof de brand instroomt zal het brandbeeld afwijken.

Extra gevaar
Het verraste me dat het vuur telkens weer 
oplaaide

CasusCasus 20
Brand met medicinale zuurstof

Hiernaast voorbeelden van 
zuurstofcilinders en een 
concentrator. 

Afb. 1: twee liter samengeperste 
 zuurstof in stalen/aluminium 
 cilinder. 

Afb. 2: zuurstofconcentrator. 

Afb. 3: vloeibare zuurstofinstallatie 
 met handset om mee te kunnen 
 nemen. Deze is het gevaarlijkst, 
 omdat hier veel meer zuurstof 
 bij vrij kan komen.

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3

Erwin Radix, manschap

Toen we als aanvalsploeg de kamer binnenkwamen 
dacht ik een normale kamerbrand te kunnen blussen. 
We hielden het raam en de achterdeur gesloten om de zuur-
stoftoestroom zo klein mogelijk te houden. Ik verwachtte dat 
een paar pulsen met de sproeistraal wel voldoende zouden zijn 
om de vlammen neer te slaan. Het verraste me dat het vuur 
telkens weer oplaaide en de brand toch wel veel hitte veroor-
zaakte. In tweede instantie hebben we het raam geopend om 
stoom en rookgassen weg te ventileren en hebben rechtstreeks 
op de vlammen ingezet. Gelukkig gaf dit een goed resultaat en 
kon zo het vuur snel geblust worden.
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TBO

Casus

 Casus 21 | Voertuigbranden | Gevaren bij voertuigbranden | Brandonderzoek

Er heeft een brand plaatsgevonden op een opslagterrein van een autodealer. Diverse splinter-
nieuwe auto’s zijn daarbij in vlammen opgegaan. De dag na de brand kwam tijdens het 
brandonderzoek een aantal risico’s voor de uitrukdienst in beeld. 

Oorzaak
De brand bleek te zijn aangestoken.

Bijzonderheden / aandachtspunten
De eenheid kwam aan bij het afgesloten terrein waar twaalf auto’s in brand stonden. Net op dat 
moment ging één van de brandende auto’s rijden. Deze auto botste enkele meters verderop te-
gen nog niet brandende auto’s aan. In het vuur was diverse malen een soort vuurwerk zichtbaar 
en er waren knallen te horen. 

Het vuurwerk dat was gezien werd 
veroorzaakt door airbagunits die ge-
activeerd werden. Een airbagunit kan 
voorzien zijn van pyrotechniek om met 
een explosieve verbranding de airbag op 
te blazen. Op het terrein zijn diverse air-
bagunits aangetroffen die uit de auto’s 

waren geslingerd. Omdat het stuur grotendeels van kunststof is vervaardigd kan de airbagunit 
uit het stuur losbranden en op de grond vallen. Als het vuur de explosieve stof in de airbagunit 
activeert kan dit ervoor zorgen dat de luchtzak opblaast en de unit uit de auto wordt geslingerd. 

Tijdens de brandbestrijding kun je door een airbagunit geraakt worden. Met welke kracht dit  
gebeurt bewijst de foto van de airbagunit die door het dak heen is gekomen. 

Gasveren kunnen door verhitting met behoorlijke kracht bezwijken of wegschieten. De gasveren 
gaan door het metaal van de carrosserie heen, dus ook een gevaar voor het aanwezige perso-
neel. Er zijn verspreid over het opslagterrein diverse gasveren aangetroffen.

Als een auto in de versnelling staat kan de motor door ‘sluiting’ gestart worden. De auto gaat 
dan al brandend rijden. Een risico voor personen in de route van de auto, maar ook een kans op 
branduitbreiding als de auto bijvoorbeeld tegen een gebouw aanbotst.
 

Voertuigbranden
Airbag dwars door het dak?

Auto is gaan rijden

Casus 21
Gevaren bij voertuigbranden

Als je tijdens een brandonderzoek een airbagunit 
op het dak ziet liggen die dwars door de carrosserie 
is gegaan of tijdens een ander onderzoek bij een 
opengereten auto staat vanwege een geëxplodeerde gastank  
dan denk je toch wel even terug aan die autobrandjes waar 
je zelf aan de straalpijp stond. Als bevelvoerder ben ik me 
hierdoor een stuk bewuster geworden dat een eenvoudige 
autobrand toch nog veel risico’s met zich meebrengt.

Joost Ebus, Brandonderzoeker
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Het betrof een kleine brand in de opslag voor papier.
Toen ik aankwam als OvD was de brand al uit. Toch 
was de brandweer heel druk met het controleren van de 
appartementen en het naar buiten halen van personen. Ik was 
volledig verbaasd over de rookverspreiding in het gebouw. 
Veel vraagtekens ontstonden. Stonden er deuren open? 
Stonden er ramen open? Hoe kwam de rook van beneden 
naar boven? Voor mij onbegrijpelijk dat zo’n kleine brand 
zo’n consequenties had.

Casus

Ellen Buskens, Officier van Dienst

OVD

Casus 22
Onverwachte rookverspreiding In een appartementencomplex heeft op de begane grond een brand plaatsgevonden in een berg-

ruimte met papieropslag. De bergruimte was een afzonderlijk brandcompartiment ten opzichte 
van de appartementen. De brand is bestreden door een buitendeur te openen die rechtstreeks 
toegang gaf tot de bergruimte. De rook heeft zich verspreid over de besloten galerij richting de 
appartementen. Hierdoor was het noodzakelijk een deel van het woongebouw te ontruimen. In 
het woongebouw bleken voornamelijk senioren te wonen die voor een groot deel hulpbehoe-
vend waren. Dit is van directe invloed geweest op de snelheid van de ontruiming. 

Oorzaak
De exacte brandoorzaak kon niet worden vastgesteld.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Door de brand is er overdruk ontstaan in de bergruimte en zijn de rookgassen langs naden en 
kieren van de brandwerende deurconstructies naar de besloten galerij voor de appartementen 
gedrukt. Via de meterkasten is de rook naar de bovenliggende galerij verspreid. Onder de voor-
deur door is de rook in de appartementen terechtgekomen. Vaak wordt er vanuit gegaan dat be-

woners, bij een brand buiten hun  
appartement, binnen nog veilig zijn.  
Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd 
zo te zijn, zoals ook uit casus 10 blijkt.

Een aanvalsploeg verklaarde dat ze in 
een appartement was bij een bewoner 
en dat ze de rook langzaam onder de 
voordeur door het appartement in zag 
stromen. Veel woningen en appartemen-

ten in Nederland zijn voorzien van mechanische ventilatiesystemen die voor een onderdruk in de 
woning zorgen. Hierdoor stroomt verse lucht de woning in via ventilatieroosters. Er wordt echter 
ook lucht aangezogen langs naden en kieren van bijvoorbeeld de voordeur. Dit is de verklaring 
voor de rookverspreiding onder de voordeur van het appartement door. Een brandscheiding 
wordt op dit moment niet getest op het daadwerkelijk tegenhouden van rook.

Als er rook aan de buitenzijde tegen een flatgebouw of woning aan komt, bijvoorbeeld doordat 
de rook van een brand langs de gevel van een flatgebouw stroomt, dan kan de rook via de venti-
latieroosters naar binnen worden gezogen. Dit heeft plaatsgevonden bij casus 10.

De zogenaamde kubusgedachte wordt gehanteerd als het gaat om het controleren op branduit-
breiding. De kubusgedachte kan ook gebruikt worden voor rookverspreiding. Controleer altijd de 
aangrenzende ruimten van een ruimte die onder de rook staat. 

Bij het betreden van een appartementen-
complex kan bij de ingang mogelijk al  
gezien worden dat er hulpbehoevende  
personen in het complex wonen. Bij het  
bellentableau zijn soms al meerdere  
sleutelkastjes zichtbaar. Deze kunnen  
zich ook bij de voordeuren van de  
appartementen bevinden. Met de 
sleutel uit het kluisje kan een zorg- 
verlener naar binnen. 

Rookverspreiding
Voor mij onbegrijpelijk dat zo’n kleine brand 
zo’n consequenties had!
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OVD

Branduitbreiding
De brand ging razend snel naar de andere 
appartementen.

Bij een binnenbrand was het niet zeker of er nog iemand in het appartement was. Er werd een 
binnenaanval uitgevoerd via een buitendeur van het appartement. Via de slaapkamer kwam de 
ploeg in de woonkamer. Toen ze in de woonkamer een shot gaven in de rooklaag hoorden ze di-
rect na het openen van de straalpijp alleen maar gesis. De hitte werd enorm en de ploeg trok zich 
terug. De bewoner bleek al buiten te zijn. De bewoner was naast de brand wakker geworden 
en kon op de tast nog net op tijd vluchten. Middels een offensieve buitenaanval werd de brand 
neergeslagen. De rookontwikkeling blijft daarna echter in intensiteit toenemen. De brand bleek 
zich al verspreid te hebben naar het bovengelegen appartement en het appartement op de zol-
der. Drie appartementen brandden volledig uit en de constructieve schade aan het gebouw was 
zo groot dat het moest worden gesloopt.

Oorzaak
De exacte oorzaak van de brand kon niet onderzocht worden vanwege instortingsgevaar.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Bij aankomst was het vermoeden dat 
er nog een persoon binnen was en het 
RSTV beeld was zodanig dat besloten 
werd een offensieve binnenaanval uit te 
voeren. Door het openen van de zijdeur 
en het betreden van het appartement 
kreeg de brand opnieuw zuurstof. Dit 
heeft geleid tot een snelle branduit-

breiding. Zowel de helm als de porto’s van de manschappen bleken te zijn beschadigd. De ploeg 
heeft zich net op tijd kunnen terugtrekken.
Het betrof een voormalig klooster waarin appartementen waren gerealiseerd. Elk appartement 
was een apart brandcompartimentje met een brandwerendheid van 60 minuten. Toch heeft de 
brand zich snel kunnen uitbreiden buiten het compartiment. Het gebouw was voorzien van voor-
zetwanden vanwege de slechte staat van de originele wanden (zie foto), daardoor was een soort 
spouwconstructie ontstaan. Daarnaast was er een brandwerend verlaagde plafondconstructie 
aangebracht. De brand is achter een voorzetwand en boven de brandwerende plafondconstructie 
terecht gekomen en heeft zich buiten het zicht tussen de wand- en vloerconstructies kunnen uit-
breiden naar de andere appartementen. 

Controleer altijd of een brand niet achter wand- of plafondconstructies terecht is gekomen.  
Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om een deel te slopen. Oude gebouwen hebben vaak steens 
muren. Een branduitbreiding via de wandconstructies zal hierdoor vanaf de buitenzijde niet snel 
te zien zijn met een warmtebeeldcamera.

Toen ik aankwam was er sprake van een uitslaande 
brand. Het was onbekend of er slachtoffers binnen 
waren. Een aanvalsploeg was binnen in het appartement 
geweest maar moest gauw de inzet staken.....het was te warm 
en gevaarlijk binnen. De minuten verstrijken en dan het bericht 
‘alle mensen zijn buiten’. 

De brand ging razendsnel naar de andere appartementen, snel-
ler dan ik vermoedde. 

De casus

Henk den Rooijen, Officier van Dienst

Casus 23
Onverwachte branduitbreiding
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TBO

Casus

Een bestelwagen van een klussenbedrijf heeft in brand gestaan. De brandweer heeft hetzelfde 
voertuig twee keer moeten blussen. Eenmaal op plaats incident en eenmaal bij het sleepbedrijf 
dat de auto mee heeft genomen.

Oorzaak
De exacte oorzaak van de eerste brand kon niet meer worden vastgesteld. Wel het ontstaansge-
bied. Dat was ter plaatse van de elektrische componenten van de 230 Volt omvormer. De oorzaak 
van de tweede brand was een nog aangesloten tweede accu.

Bijzonderheden / aandachtspunten
De bestelwagen bleek te beschikken over twee accu’s. Een reguliere accu en een accu als voeding 
voor de omvormer naar 230 volt. Beide accu’s waren niet afgekoppeld door de brandweer en 
tijdens het onderzoek bleek dat er nog spanning in de tweede accu aanwezig was. Steeds vaker 
zijn ook personenauto’s voorzien van twee accu’s. Iets om rekening mee te houden.

Ook was er een vijf kilogram gasfles uit 
het voertuig gehaald, deze is intact aan-
getroffen. Naast de vijf kilogram gasfles 
waren er kleinere wegwerp gaspatronen 
en spuitbussen aangetroffen die net als 
een brandblusser waren bezweken.

In voertuigen kunnen diverse gasflessen, spuitbussen of brandblussers aanwezig zijn die gevaar 
kunnen opleveren tijdens de inzet. Informatie op het voertuig (zoals bedrijfssoort) kan je een 
indicatie geven van het soort spullen dat in het voertuig zit. Als de bestuurder aanspreekbaar is, 
kun je vragen welke spullen in het voertuig aanwezig zijn.

De repressieve collega’s gaven aan dat ze tijdens de 
inzet een gasfles in het voertuig aantroffen. Deze zou 
bezweken zijn en daarmee was, in hun beleving, het gevaar 
dus geweken. Tijdens het brandonderzoek kwamen we naast 
de gasfles echter nog verschillende gaspatronen en spuitbussen 
tegen. Dus zeg niet te snel dat het veilig is, zeker in een “klus-
senbus” kun je van alles aantreffen. Meer dan één gasfles of 
andere drukhouders is geen uitzondering. Denk ook aan een 
tweede accu: veel voertuigen hebben zo’n extra accu voor de 
accessoires. Koppel beide accu’s dan ook af.

Casus 24
Accu’s en gasflessen

Voertuigbranden
In een ‘klussenbus’ kun je van alles 
aantreffen.

 Brandonderzoeker

Accu in werking 
(brandende ledverlichting)



54 5554  Casus 25 | Blikseminslag | Gaslekkage | Brandonderzoek

Het was flink aan het onweren. De ouders van een gezin met drie kinderen wilden net gaan  
slapen op het moment dat de bliksem insloeg op hun woning. Ze hoorden een hevige knal en  
roken een vreemde lucht. Samen met de kinderen gingen ze naar buiten en belden de brand-
weer. Bij verkenning door de brandweer bleek dat de bliksem in de nok was ingeslagen. In de 
slaapkamer op zolder was lichte brandschade te zien. Ook werd er in de woning een gaslucht 
geroken. Tijdens de zoektocht naar de bron werd ontdekt dat het ook in de kruipruimte gebrand 
had. 

Oorzaak
Een blikseminslag op de woning was oorzaak van de brand.

Bijzonderheden / aandachtspunten
In eerste instantie leek het alsof er alleen lichte brandschade was op een slaapkamer op zolder en 
dat er diverse elektrische apparatuur defect was. De brandschade op zolder was direct gevolg van 
de blikseminslag. In de rest van de woning was weinig schade. Door het onderzoek naar de gas-
lucht werd ook de brandschade in de kruipruimte ontdekt. De brand was op deze locatie al uit.

De oorzaak van de brand in de kruip-
ruimte was minder duidelijk. Wat wel 
zeker is, is dat de gasleiding buiten de 
woning lek was. Dit is zeer waarschijnlijk 
veroorzaakt door de blikseminslag. Deze 
koppeling is namelijk van kunststof en 
geleidt dus niet. Het kunststof wordt 
door de hitte van de blikseminslag bros 
wat lekkage veroorzaakt. Voor wat er 

daarna is gebeurd wat tot de brand heeft geleid zijn verschillende mogelijkheden. Helaas is niet 
meer na te gaan welke van de mogelijkheden de brand daadwerkelijk veroorzaakt heeft. Kort-
om: op meerdere plaatsen brandschade waarbij de oorzaak helaas niet overal duidelijk is. 
Tijdens het onderzoek bleek dat bij enkele andere huizen in de straat ook elektrische apparatuur 
defect was geraakt door de blikseminslag. Blikseminslag kan namelijk verder het elektriciteitsnet 
in gaan en dat geeft bij woningen die op dezelfde fase zitten dezelfde piekspanning. Deze kan 
zo hoog zijn dat de overspanningsbeveiliging dit niet aan kan en apparatuur defect gaat. 

Belangrijk om te onthouden is dat er bij een blikseminslag op meerdere plaatsen brand en schade 
kan ontstaan. Hier hoeft geen ‘logische verbinding’ tussen te zijn. Een goede verkenning is dus 
noodzakelijk. Zie ook casus 17.

Casus

BV

Casus 25 
Gaslekkage na blikseminslag

Blikseminslag
Bij bliksem kan er op meerdere plaatsen 
schade / brand ontstaan; goed verkennen dus.

Bij aankomst waren de bewoners al uit de woning. 
Samen met 1 en 2 heb ik de woning verkend met de 
warmtebeeldcamera en explosiemeter. Op zolder konden we 
zien waar de inslag was geweest, verder was er in de woning 
niets te zien. Toen we met de bewoner weer naar binnen gin-
gen, roken we een gaslucht terwijl het gas was afgesloten. Het 
gas bleek onder de vloer vandaan te komen. We zagen dat het 
onder de vloer in de kruipruimte gebrand had en dat alle bui-
zen en leidingen waren weggesmolten. Ik had niet verwacht 
dat een inslag in de nok van een woning, kon leiden tot een 
brand in de kruipruimte.

Bevelvoerder



56 5756  Casus 26 | Explosie | Mestgassen | Brandonderzoek

Direct nadat de boer vroeg in de morgen een alarmmelding kreeg van een installatie in een  
varkensschuur vond er een explosie plaats. Hierdoor werden de voor- en achterpuntgevel van 
de schuur eruit geblazen. Gelijktijdig was er een brand ontstaan in de schuur waar circa 2.600 
varkens verbleven. De schuur met daarin de levende have is totaal verloren gegaan.

Oorzaak
Na alle andere mogelijke oorzaken te hebben bekeken, is de vermoedelijke oorzaak van de  
explosie het ontsteken van methaangas. Sluiting of een schakeling in de elektrische installatie is 
mogelijk de ontstekingsbron. Het is aannemelijk dat de diverse gassen na de explosie een grote 
bijdrage hebben geleverd aan de snelle branduitbreiding.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Uit de gierkelder onder de schuur was de middag en avond voor het incident nog 300 m³ mest 
weggepompt. Door het leegzuigen van de kelder, komt er beweging in de mest (roeren) en 
breekt onder andere de korst bovenop de mest. Daardoor komen diverse brandbare en giftige 
gassen vrij, zoals methaan (CH4), waterstofsulfide (H2S),  blauwzuur (HCN), ammoniak (NH3) 

en kooldioxide (CO2). Het is waarschijn-
lijk dat na het leegzuigen er een concen-
tratie methaan en waterstofsulfide in 
de schuur heeft gehangen. vermoedelijk 
waren de varkens voor de explosie en 
het uitbreken van de brand hierdoor al
behoorlijk versuft. De verklaringen van 
de eerste bevelvoerder en de eigenaar, 

die het al vreemd vonden dat de varkens tijdens de brand zo rustig (lees stil) waren, onderbouwt 
deze hypothese.
Uit de aangetroffen situatie in de hokken waar de varkens zaten kan opgemaakt worden dat er 
geen paniek is geweest bij deze dieren. Ze lagen ‘mooi’ verspreid in hun hokken, in tegenstelling 
tot de jonge biggen in de naastgelegen schuur. Zij waren in paniek op één hoop in een hoek van 
hun hok gekropen, aldus de brandweerlieden. 

Wees alert op gevaarlijke gassen in en bij (het leegpompen van) mestkelders! De vrijkomende 
gassen kunnen zowel giftig als brandbaar zijn.  

Als een kelder voor een groot deel leeg is gepompt 
en de mestgassen vrijelijk uit kunnen stromen dan 
kan een gevaarlijke situatie ontstaan op boerderijen. 
Vanwege zware milieueisen die onder andere voor dit soort 
bedrijven zijn opgesteld, mag de boer niet alles losgooien om 
zijn schuur goed te kunnen ventileren. Dit vormt dan weer een 
gevaar voor mens en zoals in dit geval ook voor de dieren.

Casus

TBO

Casus 26 
Mestgassen

Explosie
Milieuwetgeving ook negatieve kanten?

Frans Dekker, Brandonderzoeker



58 5958  Casus 27 | Constructie | Kracht van een spuitbus(je) 2 | Brandonderzoek

Tijdens een woningbrand werden twee explosies gehoord. De bewoner was twee uur voor de 
brand weggegaan. Vanwege de twee explosies die waren gehoord voeren brandonderzoekers 
van de brandweer samen met Forensische Opsporing een onderzoek uit. Het bleek te gaan om 
een kleine brand die beperkt is gebleven tot de bijkeuken. De kracht van de explosies had echter 
de gehele woning beschadigd. In de aangrenzende berging was de schade zo groot dat stutten 
noodzakelijk was. 

Oorzaak
De brand is ontstaan door een elektrische kookplaat die aan stond. Op de kookplaat stond een 
pan. De inhoud van de pan is tot ontbranding gekomen (vlam in de pan). Hoe de kookplaat aan 
is gegaan is niet duidelijk geworden. Er werd niet op gekookt. 

Bijzonderheden / aandachtspunten
Nabij het kooktoestel is een geëxplodeerde verfspuitbus aangetroffen. Navraag leert dat de 
spuitbus nog ongebruikt en dus vol was. Er zijn geen andere bronnen aangetroffen die kunnen 
worden aangewezen als oorzaak van de drukopbouw waardoor de schade aan de woning is ont-

staan. De spuitbus is aangestraald door 
de brand. De druk is uiteindelijk zo ver 
opgelopen dat de spuitbus is geëxplo-
deerd.

Er is een reconstructie gehouden om te 
zien welk effect het door hitte bezwij-
ken van een identieke verfspuitbus nu 
werkelijk heeft. Alle aanwezigen waren 
‘verrast’ door het effect van de explosie 

van de spuitbus. De uitkomst was dat een verfspuitbus wel degelijk een dergelijke schade aan 
kan richten, zoals aangetroffen in de woning. 

De kracht van de explosie had forse schade toebracht aan de woning. Er bevond zich naast een 
verticale scheur ook een horizontale scheur over een groot deel van het metselwerk van de ber-
ging. Ook de oplegging van de betonnen kanaalplaat boven op de berging was onvoldoende.  
Afgesproken werd dat deze ruimte en het looppad naast de beschadigde buitengevel niet  
onnodig betreden werd voordat de ruimte gestut was. De onveiligheid van de constructie was  
bij alle betrokkenen bij het incident (derden) bekend. Hier werd echter niet continu door een  
ieder naar gehandeld.

Het is aan te bevelen om in dergelijke situaties een veiligheidsfunctionaris aan te wijzen die de 
aangebrachte afzettingen bewaakt (niemand mag de afzetting voorbij).

Voorafgaande aan de reconstructie denk je nog dat 

een verfspuitbusje nooit zulke schade kan hebben 

veroorzaakt. Als je na de klap ziet dat de container flink 

beschadigd is, dan ben je overtuigd.

Nooit geweten dat een enkel spuitbusje bij brand zulke schade 

kan veroorzaken.

Casus

Folkert van der Ploeg, Brandonderzoeker

TBO

Casus 27 
Kracht van een spuitbus(je) 2

Constructie
Nooit geweten dat een enkel spuitbusje bij 
brand zulke schade kan veroorzaken.



60 6160  Casus 28 | Asbest | Incident met asbest | Brandonderzoek

Rond middennacht hoorden bewoners van een rijtjeswoning een luide knal/dreun. Er bleek brand 
te zijn bij de buren. De brandweer werd gealarmeerd en bluste de brand. De volgende dag voer-
den brandonderzoekers van de brandweer en Forensische Opsporing gezamenlijk onderzoek uit. 
Tijdens het brandonderzoek constateerde brandonderzoekers asbestverdacht materiaal in de 
tuin. Hierop werd via de OvD-B de asbestprocedure opgestart. Het asbestverdacht materiaal was 
niet als zodanig herkend tijdens de brandbestrijding. 

Oorzaak
De exacte oorzaak van de brand kon niet worden vastgesteld. 

Bijzonderheden / aandachtspunten
Tijdens het brandonderzoek ontdekten de onderzoekers dat er asbestverdacht materiaal op de 
grond lag en in de beplating van de achtergevel zat. Dit was door de tuin heen verspreid. Aan 
de hand van de verdenking van asbest heeft TBO de OvD-B geïnformeerd. Deze is ter plaatse 

gekomen en heeft de omgevingsdienst 
gealarmeerd. Mede dankzij de schuttin-
gen in de tuin is de besmetting beperkt 
gebleven tot de tuin.

De repressieve ploegen die bij het in-
cident zijn geweest hebben het advies 
gekregen hun bluskleding te reinigen 
en de bodem van de cabine van de tank-
autospuit af te spuiten.

Asbest is in het verleden veelvuldig toegepast. Wees bij bouwwerken van voor 1993 alert op het 
gebruik van asbest als bouwmateriaal!

Tijdens diverse branden heb ik te maken gehad met 
asbest. Asbesthoudend materiaal kan je op de meest 
vreemde plaatsen tegen komen. Asbest wordt tijdens een inci-
dent niet altijd waargenomen. Ook als een brandonderzoeker 
na de brand belt vanwege asbestverdacht materiaal wordt 
de asbestprocedure opgestart, dit om verdere verspreiding / 
besmetting te voorkomen. Tevens wordt het zo keurig geregis-
treerd in het persoonlijk dossier van de betrokken collega’s.

Casus

Edwin van Deelen, Officier van Dienst

OVD

Casus 28 
Incident met asbest

Asbest
Asbesthoudend materiaal kun je op de meest 
vreemde plaatsen tegen komen!



62 6362  Casus 29 | Brandonderzoek | Jouw bijdrage aan brandonderzoek | Brandonderzoek

De informatie van de uitrukdienst is belangrijk voor brandonderzoekers. Niet alleen voor de 
brandonderzoekers van de brandweer maar ook voor brandonderzoekers van de politie en de 
verzekeraars.
De ploegen die als eerste aankomen kunnen nuttige informatie geven over de aangetroffen  
situatie bij aankomst op de brandlocatie. Waar brandde het bij aankomst, waren ramen/deuren 
op slot of stonden deze open? Is er toegang geforceerd, welke ramen/deuren zijn geopend of 
welke ruiten zijn er ingeslagen? Is er geventileerd en hoe? Was er een vreemd brandbeeld of 
brandverloop?

Oorzaak
Voor brandonderzoekers kunnen kleine dingen al belangrijk zijn. Meld bijzonderheden altijd bij 
je leidinggevende zodat de informatie bij de juiste personen terecht komt. Als je een vermoeden 
hebt dat er iets strafbaars is gebeurd, dan is het noodzakelijk om dit zo snel mogelijk door te  

geven aan de politie. De locatie is dan 
mogelijk een plaats delict.

Bijzonderheden / aandachtspunten
Als je als incidentbestrijder bij een brand 
bent geweest dan kan het zijn dat men-
sen vragen wat er aan de hand was of 

dat je het zelf vertelt. Als het gaat om een plaats delict dan is het belangrijk dat je geen (dader)
informatie verspreidt over het incident. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de vermoedelijke 
oorzaak of informatie die alleen een mogelijke dader kan weten. Verspreid ook geen beeldmate-
riaal. 

Probeer de brandlocatie altijd zoveel mogelijk intact te laten. Verplaats of sloop niet meer dan 
noodzakelijk is. Laat niet meer personen op de brandlocatie optreden dan echt nodig is. Hoe 
meer er wordt rondgelopen op een incidentlocatie, hoe meer er (on)bewust veranderd wordt en 
hoe meer sporen er onbruikbaar worden.

Als er een slachtoffer is wat al duidelijk overleden is, laat het dan liggen op de manier waarop je 
het hebt aangetroffen. Dit kan met name voor FO van grote meerwaarde zijn.

Tot slot het verzoek om aandacht te hebben voor vervuiling van de incidentlocatie. Laat geen  
afval achter op de brandlocatie zoals flesjes en sigarettenpeuken. Als er door FO gezocht wordt 
naar bewijslast kan dit cruciaal zijn.

De casus

FO

Casus 29 
Jouw bijdrage aan brandonderzoek

Brandonderzoek
Jij kunt ons helpen!

Als forensisch brandonderzoeker ervaar ik een 
positieve ontwikkeling in de communicatie tussen 
brandweer en politie. De hoofdvraag voor de 
forensisch brandonderzoeker is: hebben we hier te 
maken met een plaats incident of met een plaats 
delict? Voor de brandweeronderzoeker is de hoofd-
vraag wat kunnen we van dit incident leren.

Het is dan ook goed om te zien dat er door de 
brandweer steeds meer rekening wordt gehouden 
met het belang van een brandonderzoek. Je merkt 
dat er sneller informatie wordt uitgewisseld tussen 
OvD-B en OvD-P over de bijzonderheden of verdach-

te situaties die zijn gezien tijdens de bestrijding 
van de brand. Je ziet dat brandlocaties waar 
mogelijk intact worden gelaten en er pas over de 
brandoorzaak wordt gecommuniceerd als deze ook 
daadwerkelijk onderzocht is. Er wordt soms zelfs 
contact gezocht met de forensische opsporing als er 
gesloopt moet worden.

Daar waar mogelijk wordt er samengewerkt tussen 
de brandweer en de forensisch brandonderzoekers. 
Je kunt stellen dat er een zekere mate van forensisch 
bewustwording is ontstaan bij de brandweer.

Hans Helsen, Forensische Opsporing / Brand oorzaakanalyse

Wat te doen bij vermoedelijk gebruik van explosieven.
Pas op bij het vermoeden van het gebruik van explosieven zoals 
bij plofkraken, zelf gemaakt vuurwerk of nog erger bomaan-
slagen. Denk aan je eigen veiligheid, kom nergens aan en raap 
niets op. Na een explosie kunnen er (geïmproviseerde)  
explosieven achterblijven. Deze kunnen gevoelig zijn voor  
statische elektriciteit, wrijving, beweging en zendsignalen (GSM, 
portofoon). De plaats incident is hier dus een plaats delict, ruim 
afzetten en altijd eerst een screening door het Team Explosieven 
Veiligheid politie (TEV). De TEV zal indien nodig de Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie (EOD) inschakelen. 

bron: politie
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