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1. VOORWOORD

Majoor Jan Leenknecht 
waarnemend zonecommandant Fluvia 

                Tot op heden is het onderzoek van brand(oorzaken) 
zo goed als onbestaande in België, en het wordt zeker 
niet georganiseerd vanuit de brandweer zelf. Initiatieven 
worden genomen door het parket of de verzekeringswereld. 
Dit gebeurt bij vermoeden van kwaad opzet, wanneer er 
slachtoffers te betreuren zijn, bij grote materiële schade of  
bij  zeer complexe branden.

Voormelde aanpak wordt bovendien vooral gezien vanuit het 
perspectief van verantwoordelijkheden en nooit vanuit een 
sensibiliserend, educatief of evaluerend oogpunt.

Op vraag van de twintig Vlaamse zonecommandanten 
eind 2016 diende er een verkennende studie te gebeuren 
rond de implementatie van brandonderzoek binnen de 
hulpverleningszones, met als doel: “Wij willen leren!”

Uit voorgenoemde vergadering van de zonecommandanten 
werd een mandaat toevertrouwd aan Lt. Luc De Lombaert 
(Brandweerzone Centrum / Oost-Vlaanderen) en Maj. Jan 
Leenknecht (Fluvia / West-Vlaanderen).

De praktische schakel uit de veiligheidsketen waaraan een 
hulpverleningszone het aspect brandonderzoek kan ophangen 
is evaluatie! Ons werk dient geëvalueerd te worden, zodat, wat de 
brandbestrijding betreft, we een beeld krijgen inzake leerpunten 
op het vlak van:

> repressie: zijn onze middelen en methodes toereikend en  
   zijn we genoeg voorbereid?
> preventie: bereikt de wetgeving wat beoogd wordt, zowel  
   met passieve als actieve maatregelen?
> sensibilisering: is de burger veilig in zijn doen en laten, en  
   waar kunnen we de brandveiligheid binnen onze    
   samenleving nog verhogen met tips en tricks? 

Na ruime bevraging en infoverzameling bij talrijke stakeholders 
werd eind 2018 groen licht gegeven om het voorstel van 
beide pilootzones uit te werken voor gans Vlaanderen: via een 
werkgroep bouwen aan een gestructureerd plan van aanpak 
van ‘leren uit branden’, maximaal geïntegreerd in onze reguliere 
werking.

Om duidelijk het verschil in doelstelling t.o.v. privaat of 
gerechtelijk brandonderzoek te benadrukken willen we bij de 
brandweer vooral spreken over brandevaluatie (globaal traject) 
of	brandanalyse	(specifiek	inzoomend	op	brandcases).

De werkgroep bevat ongeveer de helft van onze Vlaamse 
zones en na twee jaar constructief overleg, met afspraken 
rond een uniforme, stapsgewijze aanpak, zien we steeds meer 
enthousiaste volgelingen én hebben we zelfs zicht op de eerste 
resultaten rond zone-overschrijdende data! 

“
“

Met dit eerste jaarboek hopen we nog meer collega’s te 
overtuigen van niet alleen de noodzaak van deze boeiende taak, 
maar ook het verrijkende dat het biedt aan onze eigen werking 
en de professionele uitstraling die het geeft bij onze vele 
stakeholders.  
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jullie samenleving.  
Laten we onze goede samenwerking 
en kennisdeling voortzetten! 
Ik wens u veel ‘goesting’ toe voor 
brandonderzoek!

             ‘Hoe kunnen we leren uit branden 
wanneer we die alleen maar blussen?’ 
Een interessante vraag, die uiteindelijk 
in 2006 het startmoment markeerde 
voor brandonderzoek door Brandweer 
Nederland. Leren uit branden, het 
leren uit de praktijk, is relevant. Het 
geeft betekenis aan alles wat we in de 
brandweeropleidingen- en trainingen 
leren. Het geeft inhoud aan het veilig 
repressief optreden. Met praktijkcasussen 
in de hand maak je een sterke verbinding 
met de samenleving op het gebied van 
brandveilig leven. 

Met brandonderzoek zoeken we sporen, 
maar laten we ook onze eigen sporen 
na. We onderzoeken incidenten en 
proberen te leren uit de sporen die we 
daarbij aantreffen. Daarom maken we 
ons werk bekend. We laten onze sporen 
na via casuïstiek, onderzoek, statistiek 
en verdiepende analyses. Dit voor onze 
brandweercollega’s binnen de korpsen 
waar we werken, maar ook voor partners 
in veiligheid en voor inwoners, instellingen 
en bedrijven. Sporen maken slim!

“
                Als lid van het Bureau van Netwerk 
Brandweer superviseer ik de cluster 
‘Preventie’. Deze cluster bestaat uit drie 
netwerken: ‘Brandveilig Samenleven’, 
‘Preventie’ en ‘Brandevaluatie’. Binnen 
elk van deze netwerken zijn vaak nog 
afzonderlijke werkgroepen actief.

In elk netwerk heerst een uitermate hoge 
drive en groot enthousiasme. Mensen 
zijn blij dat ze hun kennis kunnen 
verruimen en hun expertise kunnen delen 
met anderen. Van elkaar leren, om zo te 
komen tot een veiligere brandweer (en 
dus ook een veiligere wereld), is één van 
de hoofdbestaansredenen van Netwerk 
Brandweer. ‘Alleen ga je snel, maar samen 
kom je veel verder’ is het motto.

Het mag gezegd: brandweermensen zijn 
sterk in het uitvinden van het warm water! 
Het is een hele uitdaging - voor sommigen 
zelfs een echte mindshift - 
om samen rond de haard te gaan zitten 
en dat water stoom te laten worden. Maar 
nu vele pompiers, op wat enkelingen 
na wel te verstaan, de meerwaarde van 
de hervorming beginnen te zien en te 
voelen, dringt ook door welk doel de 
wet van 15 mei 2007 nu echt had. De 
brandweer moet nu immers instaan voor 
een volledige veiligheidsketen, gaande 
van proactie, preventie, preparatie, 

“ “

repressie en nazorg (of evaluatie). Die 
evaluatie	dient	om	te	reflecteren	over	elk	
van de voorgaande stappen en te kijken 
waar we het nog beter zouden kunnen 
doen. Dat is geen bedreiging, maar een 
opportuniteit, een gelegenheid om te 
leren, om risico’s te verkleinen, zowel 
voor zij die wij beschermen, als voor onze 
eigen collega’s. 

Het leert ons ook inzien dat elke afdeling 
binnen een hulpverleningszone met 
elkaar verbonden is en dat we aandacht 
moeten schenken aan al  deze connecties 
in elk van de verbeterprocessen.

Maar ik wil jullie het leesplezier van dit 
jaarboek niet afnemen door te ver vooruit 
te kijken. Laten we even terugkeren naar 
het ‘nu’.

Hulpverleningszone Fluvia kreeg van 
Netwerk Brandweer de opdracht om als 
‘pilootzone’ het pad voor alle zones te 
effenen in het kader van brandanalyse. 
Een ruime scope: er zijn heel wat 

deelaspecten in het belang van elke stap 
van de veiligheidsketen te ‘meten’, maar 
ook veel doelstellingen om te formuleren. 
Om te analyseren heb je echter data 
nodig. En om aan data te komen, moet 
je meten. Dit gebeurt natuurlijk op een 
uniforme manier, om ten slotte deze data 
te verzamelen en te analyseren.

Zoals jullie verder kunnen lezen, 
participeren intussen al meerdere zones in 
dit proefproject. Op die manier kunnen we 
nog gerichter gaan werken. Klein starten, 
en stap voor stap bijsturen en uitbreiden, 
effent het pad naar de toekomst. En 
zo raken meer mensen overtuigd van 
deze aanpak, waardoor de analyses en 
onderzoeken nog beter worden en we 
opnieuw de veiligheidsketen doorlopen!

Graag deel ik dan ook vele woorden 
van dank en appreciatie voor al de 
medewerkers van dit project van 
Hulpverleningszone Fluvia en van 
Netwerk Brandweer. Ook mogen we het 
Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid 
zeker niet vergeten te vermelden, voor 
het faciliteren van dit werk en haar 
bijdrage aan de ontwikkeling van een 
toekomstvisie voor brandanalyse in 
België.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie 
ontdekkingsreis laat zien wat 
brandonderzoek kan bijdragen en wat 
de praktijk jullie kan leren in het veilig 
optreden en het brandveilig maken van 

Kolonel Jan Jorissen  
zonecommandant Hulpverleningszone Noord-Limburg 

“

“Het mag gezegd worden: 
brandweermensen zijn 

sterk in het uitvinden van 
het warm water!“

Ymko Attema 
voorzitter vakgroep ‘brandonderzoek’ bij Brandweer Nederland

“

“Hoe kunnen we leren uit 
branden als we alleen maar 
blussen? Een vraag waar-

mee het brandonderzoek in 
Nederland startte.“
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De term ‘brandonderzoek’ is wijdverbreid, maar 
moeten we hier toch extra duiden:

In de gerechtelijke wereld (bv. branden met 
kwaad opzet) of in de private sfeer (bv. verhalen 
van schade door een slecht werkend toestel) is 
brandonderzoek erop gericht om een schuldige 
aan te duiden (die dan eventueel moet betalen 
of gestraft wordt).

Bij de brandweer willen we met het onderzoeken 
van branden ontdekken waar we kunnen 
bijleren in het uitoefenen van onze taken (zowel 
repressief als preventief).

Onvermijdelijk en/of onbewust kan de 
term brandonderzoek ook binnen de 
brandweerwerking gebruikt worden. 

Brandevaluatie is voor de brandweer één van de vele manieren 
om te leren uit interventies. Onderzoek levert veel informatie 
op over de oorzaak van branden, het brandverloop, preventieve 
voorzieningen en de effectiviteit van onze eigen interventie. De 
resultaten uit zowel de dataverzameling als de brandanalyse 
kunnen we gebruiken om te evalueren en te leren. Leren 
om beter beleid te voeren, leren uit onze interventie, leren 
over de effectiviteit van preventieve voorzieningen, leren 
om de samenleving beter te sensibiliseren. In die zin levert 
brandonderzoek ook een bijdrage aan de veiligheid van onze 
samenleving. Het systematisch onderzoeken van brand door 
de brandweer is in andere landen allang gangbaar en dit met 
bemoedigende resultaten. Als brandweer zijn we specialisten 
in het repressieve luik van de brandbestrijding, maar wanneer 
het	specifiek	op	brandanalyse	aankomt,	vertoont	onze	opleiding	
nog duidelijke hiaten.

Dit document heeft als doelstelling een overzicht te geven van 
het traject dat binnen Hulpverleningszone Fluvia werd uitgerold 
en dit binnen het bredere kader van Netwerk Brandweer. We zijn 
er ons van bewust dat we een stukje pionierswerk leveren en 
ons dus ook een stuk kwetsbaar opstellen. Uiteraard doen reeds 
meerdere hulpverleningszones aan onderzoek en analyse van 
bepaalde interventies. Hierbij denken we aan het RETEX (RETurn 
Of EXperience) initiatief van het federaal Kenniscentrum voor de 
Civiele Veiligheid (KCCE). Het unieke aan dit project is dat Fluvia 
op een structurele manier brandinterventies analyseert, een 
leerdocument opstelt en dit terugkoppelt naar de manschappen. 
Het structureel zoeken naar de oorzaken en omstandigheden 
van een brand is voor veel hulpverleningszones nieuw. Met dit 
document hopen we dan ook een inspiratiebron te zijn voor vele 
collega’s.

Binnen Netwerk Brandweer is de werkgroep ‘Brandevaluatie’ 
actief. Een aantal hulpverleningszones stapten reeds mee in een 
proefproject. Op deze manier proberen we om meer informatie 
te verzamelen uit een aantal incidenten op hun grondgebied. 
De bedoeling is, door een extra bevraging aanvullend op het 
interventieverslag, meer informatie te bundelen over hun 
brandinterventies. De informatie die uit deze ‘leerzame branden’ 
wordt gehaald, dient om bij te dragen aan een verbetering van 
de interventies, de opleidingen en de brandpreventie. Er lopen 
momenteel projecten om deze bevraging te integreren in het 
interventieverslag. Hiernaast loopt ook een project rond het 
‘bijzondere interventieverslag’, dat dient ingevuld te worden bij 
elke dodelijke brand. Twee voorbeelden die aangeven dat er 
binnen dit domein heel wat beweegt. Dataverzameling is dan 
ook cruciaal. Meten is immers weten.

Ook op het vlak van opleiding rond brandanalyse zit men niet 
stil. Het Kenniscentrum, Netwerk Brandweer en de Waalse 
collega’s hebben een duidelijke visie ontwikkeld. In de toekomst 
zal brandanalyse aan bod komen zowel in de opleiding B01, M01 
als 0FF1. Hierbij zal de focus voornamelijk liggen op intern leren. 
Hiernaast zijn er ook plannen voor een specialisatiecursus, 
waarin tevens de link met externen benadrukt zal worden.  

VOORAF

We vatten de passende termen binnen ons 
werkveld daarom samen. 

Brandevaluatie: het geheel van educatieve 
stappen die we als hulpverleningszone nemen 
(zie laatste schakel in de veiligheidsketen) – 
het zijn allemaal INTERNE processen: 

> sensibilisering van de manschappen rond  
   het belang van sporenbehoud
> data verzamelen over onze brandinterventies
> analyseren van het verloop van bepaalde       
   brandinterventies

Het zijn ogenschijnlijk slechts woorden of 
begrippen, maar het is de doelstelling die 
ermee gepaard gaat (“Wij willen leren!”) die 
werkelijk van belang is.

2. INLEIDING
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We kunnen onze doelstellingen samenvatten als leren 
uit brandinterventies. Hierdoor kunnen we branden 
nog beter en veiliger bestrijden, gebouwen beter 
laten beveiligen en de bevolking beter sensibiliseren. 

Belangrijk is echter te vermelden dat de brandanalyse door de 
brandweer los staat van de brandexpertise in het kader van 
gerechtelijke activiteiten en/of schade-expertise. De politie 
en experts kijken naar wat er in het verleden is gebeurd (in 
functie van een eventueel strafrechtelijk kader), terwijl wij als 
brandweer analyseren met een blik op de toekomst. In een later 
traject dient zeker te worden bekeken hoe we tot een goede 
samenwerkingsvorm kunnen komen. Een multidisciplinair kader 
voor brandonderzoek is wenselijk.

De doelstelling van het project is drieledig: belang van 
sporenbehoud, opbouw van data rond brandinterventies en 
brandoorzaken en inzichten verwerven in de oorzaken van de 
brand, het brandverloop, de effectiviteit van brandpreventie, het 
gedrag van mensen bij brand en de kwaliteit en veiligheid van 
onze brandbestrijding. 

Bij elk van deze doelstellingen kunnen we vragen formuleren 
waaruit we wensen te leren. 

      Belang van sporenbehoud
Voor de operationele ploegen is het belangrijk om het nut van 
sporenbehoud te kennen. De plaats waar de brand is ontstaan 
hangt samen met de brandschade. Het komt erop aan de 
verschillende sporen van schade nauwkeurig te analyseren en 
zo de juiste conclusies te trekken. De eerste ploegen ter plaatse 
dienen er voor te zorgen dat deze sporen zo intact mogelijk 
behouden blijven. Zeker bij branden met een vermoeden van 
criminele oorzaak of dodelijke slachtoffer(s) is dit cruciaal (we 
zijn en blijven een collegiale partner voor D3).  Door behoud van 

3.1 DOEL 

de brandsporen kan de brandoorzaak beter worden bepaald, 
alsook het juiste verloop van de brand, de effectiviteit van onze 
inzet en de aanwezigheid van actieve of passieve beveiligingen.

      Opbouw van data rond brandinterventies
Gestructureerd data verzamelen na een brandinterventie is 
cruciaal als we willen leren uit onze branden. Vallen er parallellen 
te trekken tussen hulpverleningszones, tussen stedelijke, 
landelijke of industriële regio’s? Waarop moeten we inzetten 
met onze sensibilisering? Zijn er verschillen tussen leeftijden, 
bevolkingsgroepen, type woningen, type gebouw, etnische 
afkomst …? Is een nachtelijke brand dodelijker dan een brand 
overdag? Wanneer vallen de meeste slachtoffers? Wat is de top 
tien van brandoorzaken? Hebben branddeuren daadwerkelijk 
een verschil gemaakt? Was de ontrokingsinstallatie nuttig?
Op de meeste van deze vragen kunnen we vandaag slechts een 
beperkt antwoord formuleren. In dit kader is ook hier het gezegde 
‘meten is weten’ opnieuw aan de orde. Als professionele, 
betrouwbare brandweerorganisatie moeten we ons absoluut 
organiseren om dit beter te doen. Niet alleen om zelf gewapend 
te zijn naar een eventuele toekomstige, gelijkaardige case toe, 
maar ook om onze beleidsmakers te kunnen documenteren 
met cijfers en feiten rond ‘wat ons overkomen is’ (wat heeft niet 
gewerkt, wat was er tekort…?)
In hoofdstuk 4 gaan we hier dieper op in.

      Inzicht krijgen in de oorzaken van een brand
Krijgen we een beter zicht op de brandoorzaken, dan kan er ook 
beter bepaald worden hoe we deze accidentele branden in de 
toekomst kunnen vermijden. Waar moeten we onze prioriteiten 
leggen op het vlak van preventie? Kennen we het gevaar? Hoe 
kunnen we de bevolking beter en doelgerichter sensibiliseren? 
Ook mogen we de (on)opzettelijke brandstichtingen niet uit het 
oog verliezen. Op dit vlak is er binnen de brandweer onvoldoende 
kennis rond het herkennen van mogelijk strafbare feiten en 

verdachte omstandigheden. Met meer kennis terzake helpen we 
D1 en verhogen we niet alleen onze professionaliteit, maar ook 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

       Inzicht krijgen in het brandverloop
Het brandverloop in kaart brengen is een wezenlijk onderdeel 
binnen brandonderzoek. Knowhow op dit vlak is er zeker. Dit 
komt immers uitvoerig aan bod in het opleidingstraject tot 
brandweerman. Deze toepassen in brandanalyse leert ons heel 
wat. Daarom is de beeldvorming van de eerste ploeg(en) ter 
plaatse belangrijk. Stond de deur open? Was het raam al dan 
niet intact? Welke handelingen hebben de interventieploegen 
uitgevoerd? Hoe is de brand geëvolueerd?
Beeldmateriaal is hierbij een belangrijke informatiebron. De 
mogelijkheid tot het uitlezen van de beelden, gemaakt door een 
warmtebeeldcamera, is een mooi voorbeeld van hoe de steeds 
sneller evoluerende technologie ons een handje kan helpen. 
De laatste jaren is er dan ook beslist een progressiemarge 
te bemerken, denk maar aan het gebruik van dashcams, 
dronebeelden, bodycams, smartglasses …

       Inzicht krijgen in de effectiviteit van brandpreventie
Een belangrijk aspect na een brand is het evalueren van de 
genomen preventieve maatregelen. Hebben de rookmelders 
hun werk verricht? Waren de branddeuren dicht? Heeft de 
compartimentering gewerkt? Hoe is de branduitbreiding kunnen 
gebeuren? Wat was het brandgedrag van de materialen? Moet 
onze huidige regelgeving hieromtrent bijgestuurd worden? 
Welke adviezen moeten onze brandpreventieadviseurs geven? 
Allemaal vragen waaruit we kunnen leren of de wettelijke 
brandpreventie al dan niet zijn doel bereikt. 

  Inzicht krijgen in de kwaliteit en veiligheid van onze  
brandbestrijding
Bij een interventie moeten, soms met beperkte informatie, 

beslissingen worden genomen onder tijdsdruk. Deze tijdsdruk 
ervaart de brandanalist niet. Hij kan in alle rust achteraf informatie 
verzamelen om ons zo meer inzicht te verschaffen inzake 
brandbestrijding. Mogelijke vragen die hierbij kunnen gesteld 
worden zijn: Heeft onze brandweerinzet de gewenste resultaten 
bereikt? Kon de plaats vlot en ongehinderd bereikt worden? 
Wat werkte goed en wat kon beter? Volstaan onze tactieken, 
technieken en materialen? Werden de interventieplannen 
doeltreffend gebruikt? Heeft het brandweerinterventieplan 
(BIP) gewerkt bij grootschalige branden? Was de inzet van de 
rookstopper doeltreffend? Werden alle veiligheidsaspecten 
opgevolgd?
Lessen, inzichten en kennis uit deze brandanalyse delen is 
cruciaal om in de toekomst een gerichtere aanpak en inzet 
door onze interventieploegen te bekomen, dit zowel op het vlak 
van vorming, training en opleiding (VTO) als op het vlak van 
effectieve inzet. Minder arbeidsongevallen zou ook een positief 
gevolg kunnen zijn.

       Inzicht krijgen in het gedrag van mensen bij brand
Menselijk gedrag blijkt bij brand soms onvoorspelbaar. Vluchten 
de mensen direct bij het horen van een brandalarm? Maakt men 
gebruik van de nooduitgangen en de evacuatiepictogrammen, 
of vlucht men via de reguliere uitgang? Schatten de mensen 
het brandgevaar juist in? Staan ze stil bij het vluchtplan in hun 
particuliere woning? Allemaal vragen waar bijkomend onderzoek 
zeker aan de orde is. Door bij brandanalyse stil te staan bij het 
menselijke gedrag hopen we ook hier tot betere inzichten te 
komen.

3. TRAJECTEVALUATIE BINNEN 
HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 

Het is niet de bedoeling om het werk 
van politie en parket te verstoren, over te 
nemen, of de brandexpert te vervangen. Het 
opbouwen van kennis rond sporenbehoud 
binnen de brandweer wil juist het werk van de 
brandexperts ondersteunen. 

DIT IS HET NIET

Brandanalyse wil geen schuldigen aanduiden 
of de competenties van collega’s in twijfel 
trekken.

Brandanalyse blijft dus een INTERN proces 
om tegemoet te komen aan onze plicht tot 
evalueren…én leren !PR

OACTIE PREVENTIE

EVA
LUATIE REPRESSIE

PREPARATIE
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De veiligheidsketen is de kapstok van ons takenpakket. 
In de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid staan onze opdrachten opgesomd. Onder 
evaluatie verstaan we ‘alle maatregelen om proactie, 
preventie, preparatie en uitvoering te verbeteren via lessen 
getrokken uit het incident’ (Civiele Veiligheid, 2019).  
 
Deze	omschrijving	is	een	mogelijke	definitie	van	brandanalyse.	
Andere	valabele	definities	zijn:	
 
> “Onderzoek naar de oorzaken en omstandigheden van  
    een brand” (Netwerk Brandweer, 2020b);
> “Onderzoek om op een wetenschappelijk onderbouwde  
    manier, gebaseerd op de Amerikaanse referentiegids  
    NFPA 921, de plaats te lokaliseren waar de brand  
    ontstaan is, de initiële brandoorzaak te bepalen en de  
    verspreiding ervan te verklaren” (Reijman, 2019).

De veiligheidsketen omvat alle processen binnen de brandweer. 
Vanuit proactie en preventie proberen we de veiligheid zoveel 
mogelijk te garanderen en het restrisico zo klein mogelijk te 
houden. Dit restrisico wordt op zijn beurt door preparatie en 
repressie aangepakt. Dit verhaal moeten we evalueren om 
nieuwe input te verkrijgen voor proactie, preventie, preparatie en 
repressie binnen ons werkgebied.

Op zich is het vreemd dat er in het verleden zo weinig aandacht 
was voor brandonderzoek binnen de brandweer. In het algemeen 
is de brandweer in de praktijk slechts zijdelings betrokken 
bij brandonderzoek. Het wordt beschouwd als een taak van 
de politie. Bij de opstart van de hulpverleningszones in 2015 
speelde men  reeds met het idee om hiermee aan de slag te 
gaan. 

3.2 KADER

Op vraag van de twintig Vlaamse zonecommandanten eind 
2016 diende er een verkennende studie te gebeuren rond de 
implementatie van brandonderzoek in de hulpverleningszones, 
met als doel: “Wij willen leren!” Dit mandaat werd toevertrouwd 
aan Lt. Luc De Lombaert (Brandweerzone Centrum) en Maj. Jan 
Leenknecht (Hulpverleningszone Fluvia). Een trajectvoorstel 
werd voorgesteld aan de zonecommandanten in december 
2018. Er werd groen licht gegeven voor de uitrol via de oprichting 
van een werkgroep om zo via gedragen afspraken tot realisatie 
te komen.

De basis voor deze afspraken was een uitgewerkt piloottraject 
binnen Hulpverleningszone Fluvia in overleg met Brandweerzone 
Centrum. Dit was op zijn beurt gebaseerd op de in 2017 
opgedane kennis vanuit Brandweerzone Centrum en data 
verzameld uit de brandinterventies van Hulpverleningszone 
Fluvia (enkele collega’s van de dienst brandpreventie hebben 
alle brandinterventieverslagen geanalyseerd).

Vanaf 2018 startte het invullen van een enquête na elke 
brandinterventie. In de tweede helft van 2018 was er de opstart 
van het eigen team ‘Brandonderzoek’. Sinds 2019 analyseert dit 
team ook brandinterventies.

In april 2019 volgde de opstartvergadering binnen Netwerk 
Brandweer en Brandweer Brussel. Op deze vergadering waren 
reeds zeven zones vertegenwoordigd. Sindsdien kwam de 
werkgroep al vijf maal samen met wisselende vertegenwoordiging 
van veertien zones. Wegens de coronamaatregelen werden er 
twee werkwerkgroepvergaderingen geannuleerd.

Onderzoek naar het verloop en ontstaan van branden vraagt 
veel algemene en specialistische kennis. Er zijn veel partijen die 
aan brandonderzoek doen. We denken hierbij onder andere aan 
de gerechtelijke branddeskundigen die onderzoek doen voor 
de parketten en rechtbanken, en het labo van de gerechtelijke 
politie. Daarnaast zijn er ook nog de instanties die, in opdracht 
van verzekeringsmaatschappijen,  brandonderzoek verrichten in 
functie van schade-expertise.

Los van deze instanties wil Netwerk Brandweer een Belgische 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid oprichten. Een initiatief dat 
we enkel kunnen toejuichen. In het  beleidsplan 2020-2025 
van Netwerk Brandweer (2020a) lezen we: “De brandweer moet 
kunnen leren uit incidenten. Binnen Netwerk Brandweer wordt een 
eigen methodiek ontwikkeld om lessen te trekken die relevant zijn 
voor preventie, repressie en opleiding. Een Belgische Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid, naar analogie van de Onderzoeksraad die reeds 
bestaat in Nederland, kan op een onafhankelijke wijze incidenten 
onderzoeken en beleidsadviezen formuleren. De Onderzoeksraad 
kan dit volledig gescheiden van het gerechtelijke onderzoek doen. 
Dergelijke onderzoeken kunnen dan ook veel verder gaan dan het 
brandonderzoek dat Netwerk Brandweer wil uitvoeren.” 

3.3 TEAM

Een eerste aanzet van een dergelijk traject zien we in het 
onderzoek dat gebeurde in het kader van de dodelijke brand te 
Beringen eind 2018. De leercommissie die het RETEX-rapport 
opstelde, bestond uit Maj. Christian Gryspeert, Maj. Karel 
Lambert en Prof. Dr. Ir. Bart Merci, aangevuld met een grote 
klankbordgroep. Ook was er de boeiende getuigenis van Kpt. 
Marc Coenen tijdens het Fireforum Congress 2020 in het kader 
van deze brand.

Bij de Belgische brandweer staat brandonderzoek duidelijk nog 
in de startblokken. De Nederlandse brandweer bezit actueel veel 
meer expertise, niet echt verwonderlijk na een afgelegd traject 
van tien jaar.

De infographic hieronder geeft een mooi overzicht van de 
organisatie en het werk bij onze Nederlandse collega’s. Tevens 
delen we graag de proeftuinen brandonderzoek.

Proeftuinen Brandonderzoek
Sporen maken SLIM

Risicobeheersing
•  Bevindingen werking 

brandpreventieve voorzieningen

•  Bevindingen brandverloop Onderzoek en analyse
•  Onderzoek fatale woningbranden  

en reddingen

•  Analyse data brandonderzoek

Incidentbestrijding
•  Bijdragen aan incidentevaluaties

•  Casuïstiek van repressief optreden

Brandveilig leven
•  Casuïstieken ten behoeve van voorlichting

•  Input voor voorlichtingsmateriaal

Proeftuin  

Data brandonderzoek
Frank van Hooft

•  Gebruik landelijke database per 
1/1/20

•  Landelijke vragenlijst TBO 
•  Dashboard landelijke  

TBO-data 
•  Aanspreekpunt per district
•  TBO vragenlijst ontsluiten/

aanvullen met data bevelvoerders

Proeftuin  

Leren van brandonderzoek
Hans Nederhoff

•  Toolbox regio’s voor  
lerend vermogen

•  Samenwerking met kennisregie
•  Nieuwe opzet landelijke 

casuistiekboek

Proeftuin  

Vakbekwaam  
worden en blijven
Robert van den Ende

•  Kwalificatieprofiel 
brandonderzoek

•  Diploma opleiding-
brandonderzoek

• FIT 
•  Trainingsprogramma 

brandonderzoek
•  Visie opleiding irt specialisaties

Proeftuin  

Vraag- en risicogerichte 
brandonderzoek

én
Landelijk onderzoeks- 

programma brandonderzoek
Ymko Attema

•  Vaststellen welke behoefte 
er is vanuit Risicobeheersing, 
Incidentbestrijding, 
Brandveiligheid, 
Vakbekwaamheid en Kennis

•  Nieuw landelijk 
onderzoeksprogramma 
brandonderzoek

Proeftuin  

Verbreding naar  
incidentonderzoek

Kenneth van Veen

•  Werkwijze en organisatie van 
incidentonderzoek

•  Onderzoek alternatief 
aangedreven voertuigen

•  Opleidings- en trainingsbehoefte 
vaststellen

Vakbekwaamheid
•  Casuïstiek voor oefenscenario’s

•  Landelijke casuïstiekboeken:  
Trends om van te leren

Doorontwikkeling
2020-2021 
Je kunt sporen zoeken en je kunt ze achterlaten. 
Brandonderzoek doet allebei. We onderzoeken 
incidenten en de sporen die we aantreffen 
gebruiken we om van te leren. Want ons onderzoek 
maakt dat we de samenleving veiliger kunnen 
maken. Daarom maken we ons werk bekend, we 
laten onze sporen na. Via casuïstiek, onderzoek, 
statistieken en verdiepende analyses. Voor 
brandweercollega’s, binnen de korpsen waar we 
werken, bij partners in veiligheid en bij inwoners, 
instellingen en bedrijven. Onze ambitie is dat we 
nog meer aantoonbare impact gaan hebben op het 
lerend vermogen van de brandweer en daarmee 
een continue en vaste waarde worden binnen de 
brandweerorganisatie. 

Meer info over brandonderzoek vind je op www.brandweer.nl/brandonderzoek

Bron: Brandweer Nederland
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De veiligheidsketen 
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In andere Europese landen zien we een verdeeld landschap. In 
sommige landen is de brandweer allang actief op dit vlak. In 
Finland, bijvoorbeeld, is het wettelijk bepaald dat de brandweer 
het brandonderzoek verricht. In Hongarije zijn er zelfs jaarlijkse 
brandonderzoekswedstrijden. 

De oprichting van CTIF Fire Investigation (CTIF FI) in 
2017 in Hongarije is belangrijk om de samenwerking 
tussen brandonderzoeksexperts te bevorderen.  
De doelstelling is het delen en uitwisselen van resultaten van 
brandonderzoek op internationaal niveau.
 
Met dit boek focussen we ons op het traject dat binnen 
Hulpverleningszone Fluvia loopt. In 2017 werd reeds een 
pilootproject omtrent dataverzameling en brandoorzaak 
opgestart. Het hoofdstuk ‘dataverzameling brandinterventies’ 
gaat hier dieper op in. 
 
In 2018 was er ook de aanzet tot het onderzoeken van 
branden binnen onze hulpverleningszone. Hiervoor werd een 
zonale werkgroep opgestart onder leiding van de directeur 
risicobeheersing Maj. Jan Leenknecht. Het team van 
brandanalisten werd samengesteld. Voor de selectie gingen we 
op	zoek	naar	een	gezonde	mix	van	onderofficieren	met	kennis	
op het vlak van brandpreventie, brandfysica en brandverloop. 
Drie brandpreventionisten en vijf instructeurs ‘Compartment 
Fire Behaviour Training’ (CFBT) werden geselecteerd. 
Het team ‘Brandanalyse’ bestaat uit: Jan Leenknecht, 
Luk Vancauwenberghe, Brecht Vandeburie, Kurt D’Helft, 
Geert Phyfferoen, Olaf Loman, Veronique Vanseveren, Wim 
D’Haeveloose en Tim Lucker. 

Ondertussen leggen we een zeer boeiend traject af. Op 
regelmatige basis komt de werkgroep samen. Er is afstemming 
over bepaalde analyses, tweede opinies worden gevraagd, 
documenten worden opgemaakt, checklijsten worden 
bijgestuurd, vakliteratuur wordt gedeeld en bestudeerd. Het 
veldwerk is erg boeiend en uitdagend, maar vooral ook zeer 
leerzaam. 

We proberen maximaal terug te koppelen naar de 
brandweercollega’s. Zonaal waren er reeds meerdere opleidingen 
in het kader van voortgezette opleidingen. Een intranet 
‘brandanalyse’ werd opgezet. Collega’s brachten een case op 
de Nederlandse brandonderzoekdagen. Presentaties werden 
verzorgd op terugkomdagen voor brandpreventieadviseurs 
(BPA) en een wervende oproep met link naar innovatieve 
beeldvorming gebeurde op het BVV wintercongres. In het 
afgelopen coronajaar vond er een webinar ‘brandanalyse’ en 
een workshop ‘leren van gebouwbranden’ plaats op het digitaal 
brandweercongres 2020.

Het team ervaart brandanalyse als zeer boeiende materie. 
We zijn ons er echter van bewust dat dit ook voor ons een 
voortdurend evoluerend verhaal is. Het ontwikkelen van een 
opleidingstraject voor onze brandanalisten is één van onze 
prioriteiten.

Landelijk dashboard TBO

NBO
25 

natuurbrand- 
onderzoekers

31 
landelijke  

natuurbrand- 
onderzoeken

TBO
109 

brand- 
onderzoekers

1273   
brand- 

onderzoeken 
(gemiddeld per jaar)

Brandonderzoek 
Nederland 2020
Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. 
Onderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, 
brandverloop, de effectiviteit van preventieve voorzieningen en de 
effectiviteit van onze eigen inzet. De uitkomsten van brandonderzoek 
hebben we als brandweer nodig om betere voorlichting te kunnen 
geven. Daarnaast levert brandonderzoek meer inzicht op over het 
brandverloop en over ons eigen optreden. Door brandonderzoek 
kunnen we trends zien en deze vertalen naar les- en leerstof zodat  
we als brandweer veilig en op de juiste manier kunnen optreden.
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Foto met het brandonderzoeksteam met v.l.n.r.: Brecht Vandeburie, Wim D’Haeveloose, Veronique Vanseveren, Geert Phyfferoen, Olaf Loman, 
Luk Vancauwenberghe en Jan Leenknecht. Inzet: Kurt D’Helft en Tim Lucker.  



Brandanalyse	is	vertrokken	uit	de	startblokken,	maar	we	hebben	nog	een	flink	eind	te	gaan.	
Er staan ons nog heel wat uitdagingen te wachten, waarbij mogelijke valkuilen zorgvuldig 
ontweken dienen te worden. Toch zijn we ervan overtuigd dat dit een zeer boeiende 
specialisatie kan worden binnen de brandweerwereld in België.
 
Er	is	absoluut	nood	aan	een	specifieke	opleiding	voor	brandanalisten	binnen	de	brandweer.	
Het is belangrijk dat brandevaluatie zijn ingang vindt in alle hulpverleningszones. Daarnaast 
dient een gezamenlijk platform te worden gecreëerd dat een  maximale uitwisseling van 
documenten, ervaringen, methodieken en leerrijke cases toelaat. We gaan hieronder even 
dieper in op deze drie aspecten. 

Op langere termijn kunnen we kijken naar samenwerking met andere stakeholders. 

3.4  TOEKOMST

3.4.1 
OPLEIDING 

Als brandweerman ben je niet alleen een eerstelijnshulpverlener 
bij brand, maar vervul je ook die rol bij het brandonderzoek. Je 
bent de ogen en oren van de brandanalist. 
Zoals in de inleiding reeds werd aangehaald, beweegt er heel 
wat op dit vlak. Het Kenniscentrum, Netwerk Brandweer en de 
Waalse collega’s hebben een duidelijke visie ontwikkeld. Zowel 
in de opleidingen ‘basiskader’ (1 uur geïntegreerd in de opleiding 
B01), ‘middenkader’ (6 uur geïntegreerd in de opleiding M01), als 
‘hoger kader’ (16 uur geïntegreerd in de opleiding OFF1) komt 
of zal brandanalyse binnenkort aan bod komen. Hierbij zal de 
focus voornamelijk liggen op intern leren. Doelstelling van deze 
opleidingen is het belang van brandonderzoek door de brandweer 
te duiden, alsook het nut van informatie te verzamelen. Welke 
actoren zijn er? Wat is het belang van sporenbehoud? Wat is/
zijn het brandgedrag van materialen, het brandverloop en de 
brandoorzaken?

Alle bovenvermelde opleidingen zijn onderdeel van één gehele 
benadering inzake brandevaluatie bij de brandweer en zouden 
dus in de toekomst ook buiten het traject van een voortgezette 
opleiding beschikbaar moeten zijn, althans de inhoud ervan.
Parallel hieraan zijn er ook plannen voor een specialisatiecursus 
van	 72	 uur.	 Deze	 opleiding	 op	 officiersniveau	 (hoger	 kader)	
zou dan echt ‘het onderzoek’ behandelen en aldus de link met 
externen maken. 

3.4.2 
BRANDEVALUATIE IN ALLE HULPVERLENINGSZONES 

Vanuit onze pilootexpertise raden we aan om het aan de 
zonecommandanten voorgestelde traject te volgen bij de 
integratie van brandevaluaties binnen elke hulpverleningszone. 
Opvolging van deze chronologische stappen leidt tot 
een gedragen, uniforme werkwijze voor alle zones 
zonder daarbij afbreuk te doen aan hun eigenheid.  

     1. Sensibiliseren van alle manschappen met bijzondere  
         aandacht inzake sporenbehoud.
     2. Collecteren van (basis-)data via het middenkader  
         (interventieleider) i.f.v. betrouwbare statistiek.
     3. Analyseren van bijzondere branden om bij te leren  
         omtrent: het gedrag van de mens, toepassing van  
									wettelijke	preventie	en	efficiëntie	van	de	repressie.
     4. Opstellen van leerdocumenten, deelbaar onder de  
          hulpverleningszones.
     5. Connecteren met andere hoofdrolspelers in de  
          maatschappij (politie/parket, verzekeringen, onderwijs).

Belangrijk is dat de taken deels bij iedereen en deels 
geconcentreerd	bij	een	gespecialiseerd	team	liggen.	Officieren	
hebben hier vooral een coördinerende rol.

3.4.3 
GEZAMENLIJK PLATFORM

Uiteraard hopen we dat de methodiek navolging kent in andere 
hulpverleningszones. De lessons learned uit leerzame branden 
moeten gedeeld worden met alle brandweercollega’s. In die 
zin pleiten we dan ook voor een gezamenlijk platform dat ons 
toestaat kennis over de oorzaken van brand en brandanalyse  
te delen en concrete cases als voorbeeld in onze opleidingen  
te gebruiken. 

BRAND
EVALUATIE

KENNISDELING

HULPVERLENINGSZONES

INTERNE EVALUATIE

beleid BO
coördinatie

enkele o�.
specialist

onderzoek
bijzondere

o�. spec. BO
oo�. uit pool

plaatsbezoek
periodieke branden

oo�. uit pool van
brandonderzoekers

data-collect
alle branden

elke 
oo�-bevelvoerder

BRAND
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Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 
(KCCE) staat in voor de verzameling en de verwerking van 
het cijfermateriaal van brandweerinterventies. De gegevens 
die hierbij verzameld worden op het vlak van brandoorzaken 
zijn vrij beperkt. We zijn echter verheugd hier een gunstige 
evolutie te vernemen. In de toekomst zal de brandoorzaak, 
via het interventieverslag, uitgebreider worden bevraagd. Alle 
initiatieven op dit vlak moeten dan ook samenkomen, zodat een 
uniforme registratie van brandoorzaken bekomen wordt. 

Binnen de brandweerzorg is er nood aan statistiek met als 
doelstelling ‘evalueren om te leren’. Het verzamelen van data 
stelt ons in staat om te leren hoe de brandweer zich kan 

4.1 INLEIDING

4. DATAVERZAMELING
BRANDINTERVENTIES

‘verbeteren’, hoe de burger zich kan ‘verbeteren’ en hoe het 
brandweerbeleid zich kan ‘verbeteren’.

Binnen Fluvia was er reeds een project rond dataverzameling: 
‘rookmelderspeiling bij wespenverdelging’. Onder het motto 
‘meten is weten’ werd data verzameld rond rookmelders. Van 
2016 tot en met 2019 werd een rookmelderspeiling gekoppeld 
aan wespenverdelging. Deze bevraging kreeg ook navolging in 
andere hulpverleningszones. Met dit project werd reeds ervaring 
opgedaan in datacollect.

IN 2017

a.  accidenteel 
b.  falende detectie 
c.  geen brand 
d.  brandstichting (niet crimineel) 
e.  onbekend 
f.   brandstichting (crimineel)
g.  broei/ zelfontbranding
h.  verkeerd gebruik apparaat
i.   brandgev. werkzaamheden
j.   technisch defect 

Brandoorzaak top 10

393

205
136

75
43 35 30 22 13 8

a b c d e f g h i j

a.  brand buiten
b.  eengezinswoning
c.  appartementsgebouw
d.  industriële gebouwen
e.  handelszaak 

Type gebouw top 5

295 293

103
81 75

a b c d e
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      Data-analyse brandinterventies Fluvia 
In 2017 werd het gebrek aan info rond brandoorzaak en 
gerichte gegevensverzameling  door Fluvia aangepakt. 
Binnen onze hulpverleningszone hadden we dat jaar 977 
brandinterventies. 
Hierbij stelden we vast dat de brandoorzaak, in het 
interventieverslag, in 74% van de gevallen ontbrak. 

Er was een zekere terughoudendheid om de brandoorzaak in 
het interventieverslag in te vullen. Om de brandoorzaak op 
een andere manier te achterhalen hebben enkele collega’s 
van de dienst ‘risicobeheersing’ alle brandverslagen uit 2017 
bestudeerd.

719 x

34 x

38 x

38 x

39 x

technisch defect

oververhitting

onbekend

andere

niet ingevuld

Brandoorzaak top 5
uit	verslagen	Abifire
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Vanuit deze invalshoeken en vaststellingen werd er begin 2018 een 
proefproject	opgestart	rond	‘verfijnd	data	noteren’.	Doelstelling	
was het verzamelen van info na elke brandinterventie. In de 
presentaties en communicatie naar alle manschappen werd dit 
aangebracht als een deel van de interventie; “als professionele 
betrouwbare brandweerorganisatie zijn we verantwoordelijk 
voor een goede incidentregistratie” (Netwerk Brandweer, 2020b).

De intentie was dat elke bevelvoerder, naast het verslag in 
Abifire,	 ook	 een	Google	 Forms-bevraging	 zou	 invullen.	 Binnen	
het proefproject werd gekozen voor een afzonderlijk platform. 
Bij de manschappen was er initieel weerstand omwille van de 
bijkomende administratie. Via zonale presentaties, opleidingen, 
het aanstellen van een postcontactpunt ‘datacollect’ binnen elke 
kazerne en maandelijkse opvolging steeg het invulpercentage. 

Tijdens de eerste helft van 2018 kwam er veel nuttige feedback. 
Tevens was er de vaststelling dat de bevraging geoptimaliseerd 
kon worden. Een eerste bijsturing kwam er op 1 juli 2018. Binnen 
Netwerk Brandweer kreeg de werkgroep ‘Brandanalyse’ in 2019 
stilaan vorm. Vanuit de verschillende zones kwamen nuttige tips 
en suggesties. Begin 2020 werd de bevraging uitgebreid met 
vragen rond preventieve voorzieningen. Ook was er in diezelfde 
periode de integratie in het interventieverslag binnen Fluvia. 
Geen aparte bevraging meer via Google Forms. Fluvia is begin 
2020	 overgestapt	 van	 Abifire	 naar	 Magenta.	 Onderstaande	
figuur	geeft	een	overzicht	van	de	tijdslijn.	

In enkele andere hulpverleningszones werd ook gestart met 
bijkomende datacollect rond brandinterventies. Onder andere 
van de zones Midwest (regio Roeselare), Waasland en Centrum 
(regio Gent) ontvingen we gegevens. Dit stelt ons in staat 
om regio’s met elkaar te vergelijken. Is er een verschil tussen 
landelijke gebieden, verstedelijkte gebieden en industriële 
regio’s?

Deze bijkomende datacollect wordt als positief ervaren binnen de 
zones. Initieel was er het scepticisme voor extra administratie. 
Uit de data-analyse komt zeer nuttige info met nieuwe interne 
aanbevelingen. Verdere doorontwikkeling is zeker aan de orde. 
Naast de standaardbevraging, identiek voor alle zones, zou er 
meer	 flexibiliteit	 moeten	 komen,	 zodat	 men	 lokale	 accenten	
kan leggen. Verdere stappen, samen met Netwerk Data-
analyse, zijn een must voor de toekomst. Het uiteindelijke doel 
is uniforme bevraging over alle zones, dit geïntegreerd in het 
interventieverslag.

Volgende boomstructuur biedt een overzicht van items die 
momenteel bevraagd worden. Deze lijst is geenszins limitatief. 
Aanpassingen aan de bevraging worden afgestemd, zowel 
inhoudelijk als naar timing toe. Op deze manier kunnen 
de verkregen data goed geanalyseerd worden over de 
hulpverleningszones heen. 

Terugkoppelen naar de zone en manschappen gebeurt aan de 
hand van infographics op de volgende pagina’s. 

4.2 RESULTATEN VAN FLUVIA
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via normale uitgang

via abnormale uitgang

defend@place tot redding

Vlucht-evacuatie-plan?

We vergelijken Hulpverleningszone Fluvia met de zones Midwest, 
Centrum en Waasland. We wensen deze zones uitdrukkelijk te 
bedanken voor het ter beschikking stellen van hun statistiek 
rond brandinterventies.

Graag delen we ook nog de infographics van Hulpverleningszone 
Midwest en Brandweerzone Centrum.

Voor de vergelijking tussen de zones doen we een beroep 
op onze data-analist, een nieuwe rol en functie binnen onze 
hulpverleningszone. Een absolute meerwaarde om gegevens 
wetenschappelijker te benaderen. We zijn dan ook enthousiast 
over het toekomstig verbeteren van onze data. 

De brandevaluatiedata die door zones Fluvia, Midwest en 
Waasland werden aangeleverd, zijn gebaseerd op dezelfde 
boomstructuur. De verschillende zones hebben kleine 
aanpassingen doorgevoerd, maar over het algemeen laten zij 
zich gemakkelijk vergelijken. Brandweerzone Centrum gebruikt 
een verschillende structuur met belangrijke punten van overlap. 
Om vergelijking tussen Brandweerzone Centrum en de andere 
zones mogelijk te maken, werd de data van de zones omgezet in 
één gemeenschappelijk datamodel. Het model is gebaseerd op 
een aantal ‘kernelementen’ van de brandevaluatieboomstructuur: 
wel/geen brand, loos alarm/vals alarm/nazicht brandalarm, 
type brand, soort gebouw, woningtype, ruimte, brandoorzaak bij 
gebouwbrand ...

4.3 RESULTATEN VAN VERSCHILLENDE ZONES

Het gebruik van de boomstructuren binnen de drie zones 
leverde weinig problemen op. Toch kwamen frequent verschillen 
in interpretatie of categorisatie naar boven (bv. brand van een 
tuinhuis: brand gebouw of buitenbrand?), dit zelfs binnen de 
respectievelijke zones. Hieruit blijkt het belang van goede 
documentatie	 en	 duidelijke	 definities.	 De	 toevoegingen	 en	
verschillen in interpretatie leveren opportuniteiten om van elkaar 
te leren, maar maken het moeilijker om de zones met elkaar te 
vergelijken.

De data van Brandweerzone Centrum vertalen kostte meer 
werk.	 Uiteindelijk	 konden	 alle	 kernelementen	 geïdentificeerd	
en verwerkt worden, op het woningtype na. Er bestaan extra 
bronnen buiten het verslag om ook het woningtype te bepalen, 
zoals visuele inspectie met Google Street View. Hier dient 
een afweging te worden gemaakt tussen het extra werk en de 
toegevoegde waarde.

Bruikbare	 cijfers	 en	 grafieken	 publiceren	 is	 een	
multidisciplinaire onderneming. We hebben terreinkennis 
nodig (hoe werd de data verzameld?), kennis van het 
brandweerlandschap om relevante vragen te stellen, 
datawetenschappen en communicatiewetenschappen om  
ons doelpubliek te leren kennen.

Brand Geen brand

Buitenbrand Voertuigbrand SchoorsteenbrandBrand gebouw

41% 

10% 7% 

42% 

29% loos alarm 

3% valse melding

68% nazicht alarm

55% 

Brandoproepen in 2020 

45% 

Slachtoffers

0 overleden
10 gewond

brandweer

4 overleden
46 gewond

burgers

Totaal aantal 
brandoproepen: 
2194

42

Zulte

21

40

25

26
32

37

31

38

27

Assenede

De Pinte

Deinze

Destelbergen

Evergem

Gavere Oosterzele

1262

134

Gent

Lievegem

Lochristi

Melle

Merelbeke

Moerbeke

Nazareth

Zulte

Zelzate

Wachtebeke

Sint-
Martens-

Latem

90
68

62

54

48

53

83

Hoe leef je 
brandveilig?

Hang rookmelders 
en test ze regelmatig.

Ze alarmeren je 
tijdens je slaap.

Hou je deuren dicht.
Zo verspreidt

eventuele brand zich 
minder snel.

Maak een evacuatieplan, 
zodat je snel kan 

vluchten als het nodig is.

Waar brandde het?
W

on
in

g

keuken
woonkamer

andere
schuur/tuinhuis

garage
dak

studio/kot
gang

aanbouw
zolder

stookplaats
slaapkamer

kelder

      30,72%
   19,44%
     11,91%
               9,72%
             4,39%
             4,39%
            4,08%
            4,08%
       2,82%
      2,51%
      2,51%
     2,19%
  1,25%

Wat was de brandoorzaak?
accidenteel

overige
brandgevaarlijke werkzaamheden

vuurtje stoken
criminele brandstichting

broei/zelfontbranding
constructiefout

kinderen spelen met vuur
onbekend

roken
technisch defect

verkeerd gebruik apparaat
vuurwerk

        24,67%
              21,02%
                   17,16%
                    12,18%
              5,18%
              5,08%
         3,55%
        3,25%
        3,25%
     2,13%
 1,12%
0,71%
0,71%

4% 

21% 

75% 

kamerwoning

appartement

eengezinswoning

Publieke gebouwen

7% 

Ondernemingen

33% 60% 

Woning

18% afval

13%  natuur

10%  andere

infografiek_brandweer_liggend_variant.indd   1 28/01/2021   9:46:2121



WAAR niet waar

56% 44%

49% loos alarm

49% nazicht alarm

2% vals alarm

31%36%21% 8%

vo
er

tu
igb

ra
nd

sch
oo

rst
ee

nb
ra

nd

bu
ite

nb
ra

nd

br
an

d g
eb

ou
w

40%

afvalbrand

natuurbrand

andere (vuilbak, brom�ets, ...)

33%

25%

42%

ondernemingen woningen

werkplaats
opslag
keuken
technisch lokaal
andere

keuken
woonkamer

berging
garage

bijgebouw
andere

OBJECT BRANDSTART

een realisatie van hulpverleningszone Midwest i.k.v. brandanalyse  I  jaaroverzicht 2020

57%

BRANDOORZAAK

27%

33%

  6%

5%

22%

8%

13% 11%

elektrisch
toestel

verwarm-
ingstoestel

machine opslag

koken

broei, zelfontbranding

technisch falen

accidenteel 

27%

16%

15%

40%

2%

rijwoning

halfopen woning

vrijstaande woning

appartement

 studentenkamer 3% publieke gebouwen

editie 2020

  5%

6% brandgevaarlijke werkzaamheden

brandstichting

31% 31%

20%11%

7%

34%

25%

18%12%
3%

8%

4%

vr
ijs

ta
an

d g
eb

ou
w 

m
ax

. 1
 bo

uw
laa

g

WAAR niet waar

53% 47%

45% loos alarm

50% nazicht alarm

4% vals alarm

39%36%14%11%

vo
er

tu
igb

ra
nd

sch
oo

rst
ee

nb
ra

nd

bu
ite

nb
ra

nd

br
an

d g
eb

ou
w

33%

afvalbrand

natuurbrand

andere (vuilbak, brom�ets, ...)

46%

26%

28%

ondernemingen woningen

werkplaats
opslag
keuken
technisch lokaal
andere

keuken
woonkamer

berging
garage

dak
andere

OBJECT BRANDSTART

een realisatie van brandweerzone Midwest i.k.v. brandanalyse  I  jaaroverzicht 2019

60%

BRANDOORZAAK

19%

36%

  9%

10%29%

10%

 5%

14%

3%

elektrisch
toestel

verwarm-
ingstoestel

machine opslag meubel

koken

broei, zelfontbranding

technisch falen

accidenteel 

25%

24%

16%

35%

 0%

rijwoning

halfopen woning

vrijstaande woning

appartement

 studentenkamer 7% publieke gebouwen

editie 2019
vanaf april 

17%

39%
3%

11%

28%
24%

42%

5% 7%

13%

9%

23



Aantal brandevaluaties Was er effectief brand?

Brandweerzone Centrum nam meer dan de helft van alle ingevulde evaluaties voor haar rekening en had daarmee ongeveer drie 
keer zoveel evaluaties als de andere zones. 

Bij slechts de helft van de oproepen voor brand was er ook echt brand. Brandweerzone Centrum kende een groter percentage 
brandinterventies die uiteindelijk geen brand bleken te zijn. Het aantal valse alarmen (resulterend uit kwaad opzet) vertegenwoordigde 
slechts een klein deel van de oproepen zonder brand. Het aandeel loze alarmen varieert van ongeveer 50% in Hulpverleningszones 
Midwest en Waasland tot 70% in Brandweerzone Centrum. 

Type brand Brand gebouw: soort gebouw

De zones hadden een vergelijkbare verdeling van brandtypes. Hulpverleningszone Midwest had relatief veel schoorsteenbranden, 
brandweerzone Centrum weinig. Hulpverleningszone Waasland had relatief gezien veel voertuigbranden. 

Het merendeel van gebouwbranden betrof woningbranden. Dat is zo voor alle zones. Brandweerzone Centrum had relatief veel 
branden in publieke inrichtingen. 

Woningbrand: soort woning Woningbrand: ruimte

Brandweerzone Centrum leverde data aan in een ander formaat dan de andere zones. De data waren niet vergelijkbaar. 
Hulpverleningszone Waasland had relatief veel branden in meergezinswoningen, maar in totaliteit van alle zones vonden de meeste 
branden plaats in eengezinswoningen. 

De woningbranden startten meestal in de keuken, woonkamer of garage. Door het beperkt aantal datapunten en het relatief groot 
aantal opties was het moeilijk om trends waar te nemen. Bovendien kwam tijdens de verwerking van de data naar voren dat ruimtes 
vaak	moeilijk	te	definiëren	zijn.	Sommige	ruimtes	zijn	immers	multifunctioneel.	

Brand gebouw: oorzaak Aanwezigheid van rookmelders

Soms had een brand verschillende oorzaken. Zo waren branden tijdens het koken vaak accidenteel. Dat deze oorzaken door elkaar 
gebruikt	werden,	konden	we	afleiden	uit	de	aangeleverde	beschrijvingen.	Goede	definities	kunnen	helpen	om	de	data	vergelijkbaar	
te maken. Hulpverleningszone Waasland voegde een extra categorie toe, namelijk ‘constructiefouten’. Brandweerzone Centrum 
categoriseerde dergelijke onder de categorie ‘andere’. 

Brandweerzone Centrum nam de aanwezigheid van rookmelders niet op in haar dataverzameling. 
Hulpverleningszone Waasland registreerde niet consistent de aanwezigheid van rookmelders. In 
Hulpverleningszone Fluvia had 31% van de gebouwen een rookmelder. In Hulpverleningszone Midwest was dit 42%.   
 
Waar rookmelders aanwezig waren, bleek het grootste deel ook te hebben gewerkt (75% en meer). Maar door het lage aantal 
meetpunten was het moeilijk om de zones te vergelijken. 
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Naast de dataverzameling bij brandinterventies delen we graag 
onze ervaringen rond het proefproject ‘brandanalyse’. We zijn 
ons bewust dat we een stukje pionierswerk leveren. Op deze 
manier stellen we ons kwetsbaar op. Het leertraject is echter 
zeer boeiend. Hoe meer we ons in de materie verdiepen, hoe 
meer we beseffen dat onze kennis beperkt is. Meteen een 
mooie uitdaging voor de toekomst. We zijn dan ook hoopvol 
dat de reeds eerder besproken opleidingen hun vruchten zullen 
afwerpen.

De vele feedback en vragen die we tot nu toe hebben 
mogen ontvangen, stemmen ons hoopvol dat ook andere 
hulpverleningszones brandanalyse zullen opstarten. 

      Wanneer brandanalyse?
Binnen onze zone hebben we ongeveer duizend brandinterventies 
op jaarbasis. Data-analyse leert ons dat het in ongeveer de helft 
van deze interventies ook echt om brand gaat (zie hoofdstuk 

5.1 INLEIDING

5. BRANDANALYSE
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‘dataverzameling brandinterventies’). 40% van de effectieve 
branden betreft gebouwbranden, dit stemt ongeveer overeen 
met tweehonderd gebouwbranden op jaarbasis. Wanneer uit 
de eerste ‘Sitrep’ blijkt dat het een bevestigde gebouwbrand 
betreft, stuurt de zonale dispatching een brandanalist, dit in 
samenspraak	met	de	aanwezige	officier.	Betreft	het	een	leerrijke	
brand van een ander type dan een gebouwbrand, dan kan de 
officier	eveneens	een	brandanalist	oproepen.	

In 2019 werden er 33 brandanalyses uitgevoerd. Voor 2020 
kwamen we op 80 brandanalyses. Ook hier spreken we van een 
groeiend verhaal. Onze bevelvoerders zien steeds meer het nut 
in van brandanalyse. De initiële terughoudendheid evolueert 
naar een evidentie. Een brandanalist die ter plaatse komt maakt 
deel uit van de interventie én is de verzekerde hulp voor de 
officier	om	zijn	verslag	en	communicatie	rond	brandverloop	en	
-oorzaak met grotere zekerheid te kunnen invullen.

     Longitudinale analyse 

Hulpverleningszone Fluvia 
Voor zone Fluvia is er drie jaar aan data beschikbaar. Er zijn 
geen opmerkelijke verschuivingen op te merken, ondanks de 
coronacrisis. Schoorsteenbranden en buitenbranden hebben 
een sterke weersafhankelijke component wat het moeilijk maakt 
om de verdeling van de brandtypes over de verschillende jaren 
heen te vergelijken. 
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Hulpverleningszone Midwest 
Ook in Midwest zijn er geen duidelijke verschuivingen op 
te merken. In tegenstelling tot Fluvia, is het aandeel van 
schoorsteenbranden gestegen in vergelijking met het 
voorgaande jaar, maar het is te vroeg om van een trend te 
spreken. 
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Het proefproject binnen Hulpverleningszone Fluvia kent een 
leerrijke evolutie. Initieel was er een omvangrijke analyse van 
elke brand. Deze analyse bestond uit meerdere pagina’s, met 
als basis een uitgebreide checklijst. Erg leerzaam voor de 
brandanalisten, alleen was de hoge werklast bij elke analyse wel 
een nadeel. 

Dit bracht met zich mee dat er pas laat kon worden 
teruggekoppeld naar de  manschappen toe. Ander argument 
voor bijsturing was dat deze zeer uitgebreide analyse niet voor 
elke brand relevant was.  Ook was er, door de vele informatie in 
dit lijvige document, een zekere noodzakelijke gereserveerdheid 
inzake verspreiding van de verkregen gegevens (het blijft een 
intern leerdocument). Zo zijn we gekomen tot het beknoptere 
infodocument. Een korte analyse met foto’s en enkele vaste 
items volgens een vast sjabloon. Deze wordt opgemaakt bij elke 
brandanalyse, met het oog op maximale verspreiding binnen 
onze organisatie. Spreken we over een leerrijke brand, dan 
kunnen we naast dit infodocument ook de uitgebreide analyse 
opstarten. Het voordeel hiervan is dat het snelle terugkoppelen 
naar de manschappen nu wel mogelijk wordt. We streven ernaar 
om dit document binnen de veertien dagen na de brand  te 
publiceren op ons brandanalyseplatform, toegankelijk voor 
iedereen van onze hulpverleningszone.

5.2 INFODOCUMENTEN

Een infodocument wordt vaak gebruikt bij leermomenten voor de 
manschappen. Een analyse bekijken van een brandinterventie, 
waar je als brandweerman bij betrokken was, is zeer waardevol. 
In het kader van voortgezette opleiding kan een brandanalist 
ook steeds een opleidingsmoment verzorgen in de verschillende 
brandweerposten. Hierbij wordt dan dieper ingegaan op enkele 
cases.

Een infodocument is opgebouwd uit vaste items en bestaat 
standaard uit één A4 in landscape. Hiervoor gebruiken we vaste 
sjablonen. Aan de linkerzijde delen we beeldmateriaal. 
De rechterzijde bestaat uit vaste rubrieken:
  > basisinformatie over de brandinterventie;
  > korte omschrijving van de brand;
  > bijkomende duiding bij het beeldmateriaal;
  > vermoedelijke brandoorzaak;
  > info rond preventieve voorzieningen;
  > leermomenten op het vlak van menselijk gedrag (BPA),  
     preventieve regelgeving (BPT) en operationeel optreden.

Graag delen we enkele voorbeelden van dergelijke 
infodocumenten (Team ‘Brandanalyse’ Fluvia, 2020). In  sectie 
5.3. is een uitgebreide bespreking van deze cases terug te 
vinden.
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INFODOCUMENT BRANDANALYSE 

LEREN UIT DE PRAKTIJK  INTERN LEERDOCUMENT 

 

 
Foto 1 Foto 2 

 
Foto 3 

  

 CASE 1 JAARBOEK 2020 
 

 

BASISINFORMATIE: 

Aard oproep: “BRAND GEBOUW” 
Adres: Wervikstraat 203, Menen 
Datum oproep: 30 december 2019 
Tijdstip oproep: 21u34 
Meteo: Windstil, temperatuur 3°C, droog 
Type gebouw: Gerenoveerde rijwoning 
Uitvoerder(s): Sergeant-majoor Phyfferoen Geert 

 

 

1. OMSCHRIJVING 

Het betreft een gerenoveerd herenhuis in een 
rij woningen. De woning bestaat uit :  
gelijkvloerse, eerste verdieping en zolder. 

De zolder is ingericht als slaapkamer en bestaat 
uit een plankenvloer en is volledig uitbekleed 
met gipskarton platen. In de ruimte is een 
rookkanaal aluminiumflexibel in een 
cellenbeton koker, een technische koker is 
tevens voorzien naast het rookkanaal. 

Volgens de eigenaar valt de stroom uit, hij 
schakelt zekering per zekering, de getroffen 
kamer lukt niet. Bij het gaan kijken naar de 
zolder,   stelt hij vlammen vast ter hoogte van 
de kanalen en de plankenvloer. Hij onderneemt 
een eerste bluspoging en belt de brandweer.  

Bij aankomst stelt de brandweer hevige rook 
vast en start de blussingswerken. 

 

2. INFO FOTO’S 

Foto 1: 

Zicht op de ruimte onder de plankenvloer, 
bovenaan rechts de weggesmolten kabels 
(pijl). De carbonisatie (cirkel) duidt de plaats 
van hevigheid aan. Dezelfde inbranding zien we 
aan de linkerzijde van het kanaal. 

Foto 2:  

Duidelijke carbonisatie op de plankenvloer en 
hun plaats rond het kanaal. 

Foto 3: 

De weg van uitbreiding onder de plankenvloer 
en carbonisatie van een tussenligger (cirkel). 

 

3. VERMOEDELIJKE BRANDOORZAAK 

Vermoedelijke oorzaak is conductie en 
opwarming van brandbaar materieel ter 
hoogte van het rookkanaal. 

 

4. PREVENTIEVE VOORZIENINGEN 

Rookmelders waren aanwezig. Tijdelijk was 
deze uit de slaapkamer afwezig door een lege 
batterij. 

 

5. LEERMOMENT 

Menselijk gedrag (BSL vroeger BPA) 

Oppassen met rookontwikkeling bij het starten 
van een eerste bluspoging. 

Aanraden om rookmelders met Lithium-ion 
batterijen  (10 jarige ) te plaatsen. 

Operationeel optreden 

De plankenvloer verder verwijderen tot zuiver 
hout zichtbaar is (uitbreidingsweg 
controleren). De kennis van de WBC en de 
mogelijkheden bewezen hier hun meerwaarde. 
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 CASE 2 JAARBOEK 2020 
 

 

BASISINFORMATIE: 

Aard oproep: “INDUSTRIEBRAND” 
Adres: Zuidhoekstraat 20 - Ledegem 
Datum oproep: 05 juni 2020 
Tijdstip oproep: 11u47 
Meteo: Regenachtig, hevige noordwestenwind 
Type gebouw: Loods 
Uitvoerder(s): Sergeant-majoor Phyfferoen Geert 

 

1. OMSCHRIJVING 

Alleenstaande loods, metaalstructuur met 
betonelementen, steeldeck met PU-isolatie. 
Een totale oppervlakte van ongeveer 300m². 
De loods doet dienst als stalling van 
vrachtwagen en materieel en een opslag van 
brandhout is aanwezig. In de loods staat een 
PE-dubbelwandige opslagtank van 
brandstoffen (inhoud 3000l). Deze staat rechts 
van de poort ALFA- zijde. De tank was voor ½ 
gevuld met brandstof en neemt deel aan de 
verbranding. 

 

2. INFO FOTO’S 

Foto 1: 

Situatie bij aankomst brandweer. De brand zit 
in een ondergeventileerde fase (alles was 
dicht). En de hevige wind staat op de DELTA-
zijde. Onderste beeld na het openen van de 
poort op de DELTA-zijde. 

Foto 2: 

Evolutie van de brand, let op de donkerbruine 
rook rechts, de PU neemt deel aan de 
verbranding. Onderste beeld toont duidelijk 
waar de brand het hevigst woedt. Hier is ook de 
opstelplaats van de opslagtank. 

Foto 3: 

Beeld genomen aan de poort ALFA-zijde, met 
de vernielde vrachtwagen, een V-patroon is 
zichtbaar. Let op de totale vernieling rechts. 

 

Foto 4: 

Thermische belasting op de bouwelementen 
voornamelijk rechts op de ALFA-zijde. 
Duidelijke vervorming van de muur en de 
buitengevel is reeds naar beneden gekomen. 

3. VERMOEDELIJKE BRANDOORZAAK 

Moeilijk te bepalen gezien de totale 
vernietiging. 

4. PREVENTIEVE VOORZIENINGEN 

Enkel snelblusser aanwezig, anders geen 
preventieve middelen. 

5. LEERMOMENT 

Menselijk gedrag (BSL vroeger BPA) 

Openen van poorten en vooral aan de loefzijde 
kan zware gevolgen hebben.  

Preventieve regelgeving (BPT) 

Aandacht besteden aan detectie, in deze 
situatie met brandcentrale gezien de opstelling 
van het gebouw. 

Operationeel optreden 

Een gevaarlijke situatie, de brand vertelt ons 
iets. Deze signalen kunnen begrijpen en 
handelen in functie. Een uitgebreide analyse 
volgt. 

Hoog ventileren voor het openen van de poort 
was hier een must, communicatie. 
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Foto 1: Locatie brand Foto 2: ontstaan van brand 

 
Foto 3: grondplan  

CASE 3 JAARBOEK 2020 

 

BASISINFORMATIE: 

Aard oproep: Brand gebouw 
Adres: Ringlaan 11 te 8520 Kuurne 
Datum oproep: 29 september 2019 
Tijdstip oproep: 17u21 
Meteo: Regenachtig – matige NW-wind 
Type gebouw: Winkel 
Uitvoerder(s): Geert Phyfferoen – Tim Lucker 

 

1. OMSCHRIJVING 
Brand in het magazijn waar een voorlopige de winkel (wegens verbouwingswerken) werd 
ondergebracht. Bij aankomst wacht medewerker van de winkel de brandweer op met sleutel waardoor 
brandweer snel tot bij de brandhaard kan komen. Brand bleef beperkt tot zelf gemaakte toog uit 
europaletten.  

2. INFO FOTO’S 
Foto 1 toont het resultaat van de brand. Een printer en etiquetteprinter zijn volledig weggebrand. 
Enkele boeken en potten met kindervoeding zijn aangestraald. 

Foto 2 toont duidelijk de locatie en het ontstaan van de brand. 

Foto 3 toont de weg waarlangs de brandweer zijn aanval (diepe aanval) heeft gedaan. Tijdens hun 
aanval was een grijze rooklaag tot op de grond aanwezig. 

3. VERMOEDELIJKE BRANDOORZAAK 
Op de camerabeelden van de winkel is duidelijk te zien dat er rook opstijgt tussen de printer en de 
etiquetteprinter. Het vermoeden is dan ook dat een toestel met een lithium-ion batterij ontbrandt. 
Een tweede optie kan een condensator in een toestel zijn. 

4. PREVENTIEVE VOORZIENINGEN 
De winkel is uitgerust met  branddetectie. Op die manier is de brand ook ontdekt. 
De winkel is uitgerust met een sprinklerinstallatie.  

De sprinklers zijn niet opgegaan wat wijst op een beperkte temperatuurontwikkeling.  
Tussen het magazijn en de winkelruimte zitten brandwerende deuren. Op die manier heeft de rook 
zich niet kunnen verspreiden. 

5. LEERMOMENT 
Menselijk gedrag (BSL vroeger BPA) 
Na de brand geen brandlast naar buiten brengen. Voor de mensen van de brandanalyse wordt het 
immers moeilijker om de oorzaak te achterhalen. 

Preventieve regelgeving (BPT) 
Branddetectie heeft een snelle ontdekking van de brand mogelijk gemaakt. 

Branddeuren zorgden er voor dat verspreiding van rook en warmte beperkt bleef. 

Operationeel optreden

Belang van het correcte adres door te geven 
aan interventieploegen. 
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 CASE 4 JAARBOEK 2020 
 

 

BASISINFORMATIE: 

Aard oproep: BRAND, GEUR en CONTROLE 
Adres: Walle 214, Kortrijk 
Datum oproep: 26 oktober 2020 
Tijdstip oproep: 19u13 
Meteo: Windstil, droog 
Type gebouw: Rijwoning 
Uitvoerder(s): Sergeant majoor Phyfferoen Geert 

 

 

1. OMSCHRIJVING 

Het betreft een gerenoveerde  rijwoning 
daterend uit de jaren 30. De brand ontstaat in 
een slaapkamer onder de dakconstructie ter 
hoogte van een muurradiator op gas. In de 
oproep spreekt men van vlammen uit een 
gasleiding. De vuurhaard werd geblust door de 
bewoonster, veel rook aanwezig. Bij aankomst 
van de brandweer was de ruimte reeds 
natuurlijk geventileerd. De bewoonster werd 
preventief naar het ziekenhuis overgebracht. 

2. INFO FOTO’S 

Foto 1: 

De gasradiator waar vermoedelijk de brand 
ontstaat. De pijl wijst op de vervorming van de 
radiator, in de cirkel zien we de plaats waar een 
pakje met kaarsen lag. Het gesmolten kaarsvet 
is duidelijk zichtbaar onder de radiator. 

Foto 2: 

De vlamverspreiding onder de vensterbank in 
beide richtingen en de plaats waar een 
kledingstuk hing dat vuur vatte en op de grond 
viel. 

Foto 3: 

Overzichtsbeeld, de rode pijlen duiden de 
vlamverspreiding aan, de gele pijl de plaats 
waar het kledingstuk viel. Let op de vervorming 
van het stopcontact en de brandlast rechts. 

 

 

3. VERMOEDELIJKE BRANDOORZAAK 

Technisch defect aan de muurradiator 

 

4. PREVENTIEVE VOORZIENINGEN 

Geen rookmelders aanwezig in de getroffen 
ruimte. 

 

5. LEERMOMENT 

Menselijk gedrag (BSL vroeger BPA) 

Leg geen brandbare producten op een 
gasradiator. 

Jaarlijks onderhoud van individuele toestellen. 

Preventieve regelgeving (BPT) 

Het nut iedere ruimte te voorzien van 
branddetectie. 

Operationeel optreden 

Het preventief gebruik van de explosiemeter 
en warmtebeeld in deze situatie door de ploeg 
was een meerwaarde om de omgeving en 
ruimte  vrij te geven. 
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 CASE 9 JAARBOEK 2020 
 

 

BASISINFORMATIE: 

Aard oproep: BRAND INDUSTRIE 
Adres: Industrielaan 75, Menen 
Datum oproep: 30 oktober 2020 
Tijdstip oproep: 01u41 
Meteo: Windstil, droog 
Type gebouw: Industriegebouw   
Uitvoerder(s): Sergeant-majoor Phyfferoen Geert 

 

1. OMSCHRIJVING 

Het bedrijf ontvangt bakken met afgedankte 
elektrische toestellen aangeleverd door 
containerparken. Zij ontmantelen de toestellen 
en sorteren de grondstoffen. De loods was 
opgetrokken in een betonstructuur en de 
dakconstructie was voorzien van lichtstraten. 
Niemand was aanwezig in het bedrijf en de 
vuurhaard werd opgemerkt door de 
veiligheidsagent op patrouille bij het openen 
van de deur. De brandende bakken stonden 
voor rekken gevuld met zakken gerecycleerd 
materiaal. Alles vindt plaats op een 25- tal 
meter van de toegangspoort. Andere kleuren 
zijn waar te nemen in de vlammen tijdens de 
blussingswerken.  

 

2. INFO FOTO’S 

Foto 1: 

Beeld van de plaats waar de bakken stonden in 
de loods en een zicht op de zakken gevuld met 
gerecycleerde materialen. Onderaan: de loods 
met aanduiding (pijl) van de toegangsweg 
gevolgd door de brandweer. 

Foto 2: 

Een voorbeeld van een door brand aangetaste 
bak met afgedankte elektrische toestellen. 

Foto 3: 

In de resten zijn veel lithium-ion batterijen aan 
te treffen, deze hebben gereageerd 
(onderaan). 

 

Foto 4: 

Zelfde beeld vast te stellen met aangeleverde 
GSM: batterij nog aanwezig en gereageerd.  

 

3. VERMOEDELIJKE BRANDOORZAAK 

Reagerende lithium-ion batterijen ten gevolge 
van beschadiging. 

 

4. PREVENTIEVE VOORZIENINGEN 

Enkel blustoestellen en haspel waren 
aanwezig. 

 

5. LEERMOMENT 

Menselijk gedrag (BSL vroeger BPA) 

Batterijen uit aangeleverde toestellen halen, 
deze horen namelijk thuis in de BEBAT-bak. 

Preventieve regelgeving (BPT) 

Mensen wijzen dat het onzacht behandelen 
en beschadigen van lithium-ion batterijen kan 
leiden tot brand.  

Operationeel optreden 

Het gebruik van whiteboard en symbolen bij 
de CB bewijzen hun nut. 

Officieren houden rekening met de omvang 
van het gebouw en de mogelijke gevaren. 

Samenwerking tussen twee zones was prima. 
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CASE 12 JAARBOEK 2020 
BASISINFORMATIE: 

Aard oproep: Brand gebouw  
Adres: Molentjesstraat 10, te Kooigem 8510 (Kortrijk)  
Datum oproep: 09.12.2020 
Tijdstip oproep: 22u24  
Meteo: Droog – 2C° - weinig tot geen wind waarneembaar 
Type gebouw: Notabelenwoning BJ 1858 in gerenoveerde staat 
Uitvoerder(s): Sgt-Maj Olaf Loman  

 

1. OMSCHRIJVING 

Melding van een uitslaande brand van een geïntegreerde serre, gebruikt als schuilhok/slaapplaats voor honden. In het hok 
hing een constructie met infraroodlampen boven de hondenslaapplaatsen. De hondenmanden bestonden uit houten paletten 
met houten zijwanden en opgevuld met dekens. De 1ste autopomp trof een volontwikkelde brand aan  in de aanbouw op de 
achterzijde van de woning. 
 
2. INFO FOTO’S 

Foto 1 zicht op de getroffen serre die gebruikt werd als hondenschuilhok 
Foto 2 zicht op hoek met meest significante brandschade = plaats hondenslaapplaatsen 
Foto 3 infraroodlamp tussen puin aangetroffen 
Foto 4 zekeringkast met gesprongen zekering 
Foto 5 infraroodlamp uit brand gerecupereerd 
 
3. VERMOEDELIJKE BRANDOORZAAK 

Vaststelling: De brandschade wijst op het ontstaan van brand thv de zelfgemaakte constructie met infraroodlampen die 
boven de hondenslaapplaats hingen. De infraroodlampen waren, volgens de verklaring van de eigenaar, in werking op 
moment van de brand. Nazicht van het type lamp leert dat deze temperaturen tussen de 300 à 490 °C genereren. Zekering 
circuit lampen bleek gesprongen. Het type lampen dat werd aangetroffen wordt eveneens gebruikt in reptielenterrariums. 
 

4. PREVENTIEVE VOORZIENINGEN 

Particuliere woning – geen rookmelders aanwezig - poederblussers 
 
5. LEERMOMENT 

Menselijk gedrag (BSL vroeger BPA) 
De bewoner werd gealarmeerd door een blaffende hond – stelt brand vast - belt brandweer en doet zelf een bluspoging 
met 9kg poederblusser(s), de brand was echter reeds volontwikkeld en niet meer te blussen met dit middel. 
 
Brand preventie advies 
Infrarood lampen dienen gemonteerd te zijn volgens de voorschriften van de  fabrikant. Er dient voldoende afstand 
bewaard tov voorwerpen en dieren. Een rookmelder in de getroffen ruimte had brand in vroeg stadium kunnen signaleren. 
Vermijd gebruik  verlengkabels van verdeeldoos naar verdeeldoos. 
 
Operationeel optreden 
360° verkenning – LD-afleg via voordeur – branduitbreiding werd vermeden - nazicht WBC. Opstelling autoladder was 
niet aan de orde.  
 

 

Foto 1 

 
Foto 2 

Foto 3  

Foto 5 Foto 4 
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CASE 12 JAARBOEK 2020 
BASISINFORMATIE: 

Aard oproep: Brand gebouw  
Adres: Molentjesstraat 10, te Kooigem 8510 (Kortrijk)  
Datum oproep: 09.12.2020 
Tijdstip oproep: 22u24  
Meteo: Droog – 2C° - weinig tot geen wind waarneembaar 
Type gebouw: Notabelenwoning BJ 1858 in gerenoveerde staat 
Uitvoerder(s): Sgt-Maj Olaf Loman  

 

1. OMSCHRIJVING 

Melding van een uitslaande brand van een geïntegreerde serre, gebruikt als schuilhok/slaapplaats voor honden. In het hok 
hing een constructie met infraroodlampen boven de hondenslaapplaatsen. De hondenmanden bestonden uit houten paletten 
met houten zijwanden en opgevuld met dekens. De 1ste autopomp trof een volontwikkelde brand aan  in de aanbouw op de 
achterzijde van de woning. 
 
2. INFO FOTO’S 

Foto 1 zicht op de getroffen serre die gebruikt werd als hondenschuilhok 
Foto 2 zicht op hoek met meest significante brandschade = plaats hondenslaapplaatsen 
Foto 3 infraroodlamp tussen puin aangetroffen 
Foto 4 zekeringkast met gesprongen zekering 
Foto 5 infraroodlamp uit brand gerecupereerd 
 
3. VERMOEDELIJKE BRANDOORZAAK 

Vaststelling: De brandschade wijst op het ontstaan van brand thv de zelfgemaakte constructie met infraroodlampen die 
boven de hondenslaapplaats hingen. De infraroodlampen waren, volgens de verklaring van de eigenaar, in werking op 
moment van de brand. Nazicht van het type lamp leert dat deze temperaturen tussen de 300 à 490 °C genereren. Zekering 
circuit lampen bleek gesprongen. Het type lampen dat werd aangetroffen wordt eveneens gebruikt in reptielenterrariums. 
 

4. PREVENTIEVE VOORZIENINGEN 

Particuliere woning – geen rookmelders aanwezig - poederblussers 
 
5. LEERMOMENT 

Menselijk gedrag (BSL vroeger BPA) 
De bewoner werd gealarmeerd door een blaffende hond – stelt brand vast - belt brandweer en doet zelf een bluspoging 
met 9kg poederblusser(s), de brand was echter reeds volontwikkeld en niet meer te blussen met dit middel. 
 
Brand preventie advies 
Infrarood lampen dienen gemonteerd te zijn volgens de voorschriften van de  fabrikant. Er dient voldoende afstand 
bewaard tov voorwerpen en dieren. Een rookmelder in de getroffen ruimte had brand in vroeg stadium kunnen signaleren. 
Vermijd gebruik  verlengkabels van verdeeldoos naar verdeeldoos. 
 
Operationeel optreden 
360° verkenning – LD-afleg via voordeur – branduitbreiding werd vermeden - nazicht WBC. Opstelling autoladder was 
niet aan de orde.  
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Foto 1: A-zijde 11u38        Foto 2 en 3: zelfsluitende branddeur keuken 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: locatie kookpot        Foto 4: branduitbreiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CASE 14 JAARBOEK 2020 
 

 

BASISINFORMATIE: 

Aard oproep: Brand gebouw / keukenbrand 
Adres: Kortrijk Zwevegemstraat 
Datum oproep: 29 juli 2019 
Tijdstip oproep: 11u26 
Meteo: Droog - 20°C – zeer matige wind 
Type gebouw: Studentenwoning 
Uitvoerder(s): Luk Vancauwenberghe 

 

 

1. OMSCHRIJVING 

Keukenbrand studentenresidentie met 19 
kamers. Onderaan bevindt zich een 
stoffenwinkel. Op het moment van de brand 
waren 5 studenten aanwezig 
(vakantieperiode).  

Bij aankomst bevestiging dat alle studenten 
geëvacueerd zijn. 

Volgende middelen komen terplaatse; 2AP + 
LW + TW + CW. 

De brand bleef beperkt tot de 
gemeenschappelijke keuken met gedeeltelijke 
uitbereiding naar het dakgebinte boven het 
kookfornuis. 
 

2. INFO FOTO’S 

Foto 1 toont het beeld net na het springen van 
het velux dakvenster. Hierdoor krijgen we een 
veranderend ventilatieprofiel. 

Foto 2 en 3: zelfsluitende branddeur met 
duidelijk verschil tussen condities in de gang en 
het brandend compartiment.  

Foto 4 toont dat de branduitbreiding zou 
plaatsvinden door de vide onder het dak door 
het wegbranden van de plafondbekleding 
(wanden EI60?). 

3. BRANDOORZAAK 

Vergeten kookpot op het vuur.  

Student was aardappelen aan het koken en 
ging terug naar zijn kamer.  

4. PREVENTIEVE VOORZIENINGEN 

Brandattest studentenhuis was beschikbaar. 
Zelfsluitende branddeur gemeenschappelijke 
keuken heeft branduitbreiding voorkomen. 

Evacuatiealarm werd geactiveerd door gebruik 
te maken van brandmeldknop. 

 

5. LEERMOMENT 

Brand preventie advies 

Laat potten en pannen niet onbewaakt achter. 

Kookpotten afleggen bij verlaten van de ruimte 
(aanbellen aan de deur, telefoneren,…) 

Gebruik kookwekker. 

Bouwtechnische preventie 

De zelfsluitende branddeur heeft uitbereiding 
naar de gang voorkomen. 

Branduitbreiding zou eerst plaatsvinden door 
vide onder het dak. Verborgen gebreken aan 
compartimenten (EI60) zijn moeilijk op te 
sporen. 

Operationeel 

Communicatieproblemen door falende Astrid 
zender + omschakelingsissue GATEWAY. 

 

 



In dit hoofdstuk behandelen we enkele cases uit onze 
Hulpverleningszone Fluvia. 

Deze uitgewerkte cases werden geschreven door onze 
brandanalisten. Door de cases onder de brandanalisten te 
bespreken en erover te discussiëren leren we zelf veel bij op het 
vlak van benadering van interventies, aanpak op de plaats van 
het incident, het nemen van kwalitatieve foto’s, hoe we kunnen 
optimaliseren op het vlak van rapporteren … 
Tevens staan we stil bij de vraag: hoe verspreiden we dit alles 
naar de collega’s? 
Het opstarten van een dergelijk project vereist dan ook veel 
overleg, opvolging en bijsturing.

Elke case beschrijft het verhaal van de brand en de brandoorzaak. 
Aan de hand van foto’s en eventueel een schets verduidelijken 
we de case. Eveneens delen we operationele invalshoeken en 
preventieve tips.

Deze cases zijn bedoeld als informatiebron in het kader van ‘leren 
uit onze branden’. Onze analisten kregen telkens toestemming 
voor het maken van foto’s en het gebruik van de case van en 
door de brandweer. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we deze 
info mogen delen.

We hopen dat deze cases een inspiratiebron mogen zijn om met 
de brandweercollega’s verschillende aspecten en invalshoeken 
te bespreken. Hoe zouden wij dit aanpakken? 
Wat zouden wij adviseren? 
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6. CASES



CASE 1

PR
OACTIE PREVENTIE

EVA
LUATIE REPRESSIE

PREPARATIE

BRAND ONDER EEN PLANKENVLOER

INLEIDING 

Bij de NC112 komt om 21.34 uur een melding binnen voor een 
brand in een woning. Er is sprake van rookontwikkeling op 
de zolderverdieping en men ziet vlammen ter hoogte van de 
elektrische kabels. De elektriciteit in de woning is uitgevallen. 
De eigenaar onderneemt een bluspoging met een draagbare 
ABC snelblusser. De brandweer rukt uit volgens de geldende 
procedure van toepassing bij Hulpverleningszone Fluvia.

Het betreft een gerenoveerde rijwoning, 
daterend uit eind 19de of begin 20ste 
eeuw. De woonst is opgetrokken uit volle 
bakstenen muren. Kenmerkend voor 
de tijd waarin het werd gebouwd, is de 
houtconstructie tussen de verschillende 
bouwlagen en de aanwezigheid van 
plankenvloeren. De eigenaars realiseren 
op dat moment een masterbedroom op 
de zolderverdieping, wat wijst op een 
grote open ruimte. Een kleine badkamer 
is tevens voorzien in deze ruimte en om 
esthetische	redenen	wordt	de	flexibel	van	
de verwarming uitbekleed met ‘YTON’-
stenen. Deze zijn op de plankenvloer 
geplaatst; een belangrijk gegeven in de 
ontwikkeling van de brand.  

Wanneer we de foto bekijken, zien we duidelijk de 
twee kanalen (links vermoedelijk het afvoerkanaal van 
de rookgassen en rechts het technisch kanaal voor 
nutsleidingen). De elektrische leidingen zijn ingewerkt in 
de houten constructie en zitten onder de plankenvloer. 
De isolatie van de leidingen onder de plankenvloer is 
volledig weggebrand. De melding van de eigenaar van 
brand aan de elektrische leidingen klopt. Het is de 
elektrische bedrading in de technische koker die hij 
ziet. Hier start hij dan ook zijn bluspoging. Het is nu ook 
duidelijk dat de brand woedt onder de plankenvloer en 
de aanvoer van zuurstof bepalend zal zijn. Laten we nu 
even verder zoeken naar het vermoedelijke ontstaan 
van de brand.

De interventieploeg is zich bewust van het probleem en bij 
aankomst van de analist nemen ze samen de beslissing om 
de plankenvloer verder te verwijderen tot niet aangetast hout 
zichtbaar wordt. Ze maken geen gebruik van de reddingszaag, 
maar de planken zijn gemakkelijk met een breekijzer te verwijderen. 
Door gebruik van de warmtebeeldcamera op ‘THERM-SCAN’ kan 
men de temperatuur instellen (in ons voorbeeld 50°C) en krijgen 
we een verkleuring op de display, door de geleiding kunnen we 
ongeveer bepalen waar de aangetaste zone zich bevindt. 

Op de foto is duidelijk carbonisatie te zien onder de plankenvloer, 
evenals waar glaswolisolatie aanwezig was (geen aantasting 
van het hout).De aantasting aan de onderzijde van de planken 
is duidelijk zichtbaar (carbonisatie). Gezien de constructie en de 
aantasting van de planken manifesteert de voortplanting van de 
vuurhaard zich tussen de balken ter hoogte van de schoorsteen 
richting de scheidingsmuur. Hierdoor wordt beslist om de 
naastliggende planken te verwijderen om zo de situatie onder 
controle te krijgen.

Op de foto zien we een detail van de afvoer van 
de rookgassen in de gemaakte constructie op de 
zolderverdieping. We zien duidelijk een metalen 
flexibel,	 die	 tegen	 de	 houten	 constructie	 leunt.	 De	
inbranding en carbonisatie van de houten balk 
wijst op hoge temperaturen en doet ons vermoeden 
dat de brand hier is ontstaan. Wanneer we nu de 
andere zijden van de schoorsteen bekijken, zullen 
we hetzelfde fenomeen vaststellen. Op de foto is 
reeds een deel van de plankenvloer ter hoogte van 
het kanaal verwijderd. We kunnen nu met zekerheid 
bepalen dat er zich een vuurhaard bevindt onder de 
plankenvloer. Dit wijst dan ook op een gevaar : de 
primaire brand is niet zichtbaar, enkel de secundaire 
brand (elektrische kabels) is te zien.
Het is een wijze beslissing van de interventieploeg om 
de plankenvloer te verwijderen om zicht te krijgen op 
het probleem. Gezien de oproep en de vaststellingen 
ter plaatse worden geschikte blusmiddelen 
meegenomen en afgelegd (AB-snelblussers en lijn Ø 
45 mm).

BESLUIT

Rookmelders waren aanwezig op alle verdiepingen, uitgezonderd op zolder. Hier was men aan het werken, waardoor deze 
tijdelijk ontbraken. Het uitvallen van de elektriciteit en het niet kunnen herbewapenen van de zekeringen wekte onrust bij de 
eigenaar. Door alle verdiepingen te controleren, ontdekte hij de vuurhaard.

De interventieploeg legde de juiste middelen af in deze situatie. Hun alertheid en inzicht in de constructie (zie plankenvloer) 
wist erger te voorkomen. Enkel de secundaire brandhaard was duidelijk zichtbaar. 

Het juiste gebruik van een warmtebeeldcamera was in deze situatie een meerwaarde. Het visueel zichtbaar maken van niet 
aangetast hout door verwijdering was een must om met een gerust hart huiswaarts te kunnen keren.
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CASE 2

PR
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PREPARATIE

BRAND IN EEN ALLEENSTAAND
INDUSTRIEEL PAND

INLEIDING 

Op 5 juli 2020 om 11.47 uur komt bij de NC112 een melding binnen van 
rookontwikkeling in een alleenstaand industrieel pand. Onmiddellijk 
worden twee autopompen, een ladderwagen, een tankwagen en een 
commandovoertuig uitgestuurd volgens de procedure geldend binnen 
Hulpverleningszone Fluvia. Het eerste voertuig ter plaatse is de 
autopomp van post Ledegem. De bevelvoerder ziet rookontwikkeling, 
afkomstig van onder de dakconstructie van het volledig afgesloten 
gebouw. De eigenaar is aanwezig en weet te vertellen dat er een 
vrachtwagen in de loods staat.

BESCHRIJVING GEBOUW

Het gebouw is opgetrokken uit prefab 
betonelementen voorzien van een 
steeldeck dakbedekking met isolatie. Het 
dakgebinte bestaat uit metaalliggers en 
is voorzien van een lichtstraat over de 
volledige lengte. In het gebouw zijn twee 
poorten aanwezig (A- en B-zijde), tevens 
is er op de A- en C-zijde een gewone 

toegangsdeur. De totale oppervlakte 
van de loods bedraagt ongeveer 375 m². 
Inpandig is er een mezzanine, gebouwd 
uit metaalliggers en betongewelven 
(10 m bij 5 m rechts van de poort op de 
B-zijde). Onder de verdieping staat een 
dubbelwandige opslagtank met diesel, 
enkele machines en allerlei materieel. Op 
de verdieping staan voornamelijk metalen 
bakken met brandhout. Ter hoogte 
van de poort aan de B-zijde staan een 
vrachtwagen en een heftruck. Verder is er 
opslag van brandhout en ander materiaal, 
waaronder bakstenen. 

Bij aankomst spreekt de bevelvoerder van 
rookontwikkeling, afkomstig van onder de 
dakconstructie, en ter hoogte van de bovenzijde van 
de poort op de B-zijde. De beslissing wordt genomen 
om via de toegangsdeur een aanval te starten op de 
A-zijde. Een belangrijk gegeven is de zeer strakke 
wind op deze zijde.

Bij het openen van deze toegangsdeur is er volgens de 
bevelvoerder nog zichtbaarheid en een mogelijkheid 
tot een inpandige inzet. Toch geeft onze brand 
signalen terwijl de bevelvoerder informatie inwint bij 
de eigenaar. De volledige opening wordt gevuld met 
rook en deze wordt kortstondig naar buiten gedrukt. 
Een volledig gevulde opening met rook en een druk 

Ventilatie en het maken van openingen, bewust of onbewust, hadden een groot gevolg bij de verdere ontwikkeling van de 
vuurhaard.
 
Hoog ventileren voor het openen van de poorten en gebruik maken van stijgkracht en drift van hete gassen kon ons in deze 
situatie soelaas brengen.

Het inzetten van de fognails (poorten) zou hier een meerwaarde zijn geweest.

binnen groter dan de winddruk op de zijde zegt ons hier 
te maken te hebben met een ONDERGEVENTILEERD 
BRANDVERLOOP in een industrieel pand; een zeer 
gevaarlijke situatie. 

Het openen van de deur, de oppervlakte en de winddruk 
moeten ons een idee geven van de hoeveelheid lucht 
die door de opening binnenstroomt naar de brandhaard. 
De bevelvoerder breekt zijn inpandige inzet af. Bij het 
buitenkomen wordt door een persoon de volledige 
poort geopend. Laten we nu kijken naar het verschil 
in oppervlakte van de openingen en de toevoer van 
zuurstof. Op de foto is de poort nog maar net geopend. 
Korte	tijd	nadien	zal	het	ventilatieprofiel	wijzigen	na	het	
begeven van de poort op de B-zijde.

Het openen van de poort op de A-zijde, het begeven 
van de poort op de B-zijde en de wijziging in het 
ventilatieprofiel	zal	de	snelle	evolutie	in	de	ontwikkeling	
versterken.

Het ontstaan van de vuurhaard kunnen we situeren 
rechts van de poort op de B-zijde, gezien de aantasting 
van de constructie van het ingebouwd verdiep. De 
vloeibare brandstof (diesel) zal zeker deelgenomen 
hebben aan de verbranding en gezorgd hebben voor de 
uitbreiding. Het schadebeeld op de vrachtwagen kan 
dat enkel maar bevestigen.
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PREPARATIE

BINNENBRAND IN EEN APPARTEMENT

INLEIDING 

Op 1 november 2019 rond 12.00 uur komt in de NC112 een oproep binnen voor een brand 
in een appartementsgebouw. De beller is een bewoner op de eerste verdieping en weet te 
vertellen een brandalarm te horen. Hij drukt het algemeen evacuatiealarm in en de overige 
bewoners beginnen het pand te verlaten. De brandweerdienst rukt uit volgens de geldende 
procedure binnen Hulpverleningszone Fluvia. Bij aankomst is het niet echt duidelijk in welke 
wooneenheid de calamiteit zich voordoet. Na verkenning van de interventieploeg komt men uit 
bij het appartement op de gelijkvloerse verdieping. De nodige handelingen starten. 

Het betreft een recent 
appartementsgebouw, gelegen langs 
een drukke weg. Het gebouw is 
opgetrokken uit een betonstructuur en 
voorzien van gevelsteen. Het gebouw 
bestaat uit een gelijkvloerse verdieping 
en vier bouwlagen en is opgesplitst in 
verschillende woonblokken, elk met 
eigen inkomhal, liften en trapzaal. Het 
gebouw voldoet aan de basisnorm en alle 
preventieve voorzieningen zijn aanwezig.  

Gezien de evacuatie van de overige bewoners gestart 
is en de bevelvoerder een gedegen kennis van het 
gebruik van de rookstopper bezit, plaatst hij deze in 
de deuropening voor het openen van de brandwerende 
deur van het getroffen appartement. Zo voorkomt 
hij uitstroom van rookgassen in de evacuatieweg en 
beperkt hij de toevoer van zuurstof. Ze leggen lagedruk 
Ø 45 mm af.

Volgens de geijkte deurprocedure en rookgaskoeling 
vorderen ze in de ruimte. Gebruikmakend van de 
warmtebeeldcamera stellen ze de stroming en de 
te volgen weg naar de beperkte vuurhaard vast. 
Op de foto is duidelijk te zien dat rookgaskoeling is 
toegepast. Op de muur kunnen we de neutrale zone 
waarnemen. 

Het snel gedetecteerd worden van rook door een rookmelder heeft hier duidelijk zijn nut bewezen.
Bij aankomst bevond de brand zich nog in de ontwikkelingsfase.

Het vermijden van het onbewaakt achterlaten van kookpotten is zeker een aandachtspunt voor de bewoners. 

Het doeltreffend gebruik van de rookstopper, warmtebeeld en het perfect beheersen van de aanvalstechnieken was een 
meerwaarde.

De vuurhaard wordt snel gelokaliseerd in de open 
keukenruimte en wordt met een directe blussing 
aangepakt. Nablussing en ventilatie van het pand kan 
worden gestart.

De oorzaak van de brand is accidenteel: het aanzetten 
van een keramische kookplaat met daarop een 
kunststoffen pot. We kunnen op de foto duidelijk een 
V-patroon zien richting afzuigkap en een verspreiding 
onder de keukenkasten bovenaan.
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PREPARATIE

BRANDGEUR EN CONTROLE

INLEIDING 

Op 26 oktober 2020 om 19.13 uur komt een oproep voor brandgeur en 
controle binnen bij de meldkamer. Een autopomp wordt onmiddellijk 
uitgestuurd. Het betreft een rijwoning en de bevelvoerder wordt 
opgevangen door de bewoonster bij aankomst. Zij is bevangen door de 
rook en er wordt onmiddellijk een ziekenwagen ter plaatse gevraagd. 
Ze vertelt aan de bevelvoerder het volgende: “Brand in de kamer op de 
zolderverdieping aan de achterzijde. De brand situeert zich ter hoogte 
van een gasleiding. De brand is reeds geblust, maar er is nog rook 
aanwezig.”

Het betreft een gerenoveerde rijwoning 
uit het begin van de 20ste eeuw. De 
brand situeert zich in een kamer op 
de zolderverdieping achteraan. In de 
leefruimte is centraal een trap voorzien en 
de vloerconstructies van de verdiepingen 
zijn opgebouwd uit houten liggers met een 
plankenvloer voorzien van vloerbedekking.

De brand is reeds geblust en de interventie betreft nog 
enkel ventilatie van de rook en nazicht. Toch is het een 
belangrijke case om te bespreken.

Bij het betreden van de betrokken kamer zien we het 
volgende beeld. Wat opvalt, zijn de twee plaatsen van de 
vuurhaarden. Dankzij de informatie van de bewoonster 
- zij wist ons te vertellen het vuur aan een gasleiding 
te hebben vastgesteld - kunnen we gaan zoeken waar 
deze gasleiding zich bevindt. Bij ontsteken van gas 
hebben we een warmtebron nodig; een leiding op de 
muur zal immers niet spontaan ontbranden. Het is dan 
ook duidelijk dat de oorzaak in de omgeving van de 
gasradiator te zoeken is. 

Een rookmelder in iedere kamer is zeker een meerwaarde. Het snel detecteren van een vuurhaard wordt hiermee 
bewerkstelligd.

Het is ook duidelijk dat de opstelling, de mogelijke brandlast en het tijdstip van ingrijpen bepalend is geweest voor het 
verder verloop van een brand.

Het ontstaan is toe te wijzen aan een defect aan 
de gasradiator. Een vlam moet via de rooster 
bovenaan het verdere verloop hebben bepaald 
(pilotbrand). Op de radiator moet iets gelegen 
hebben. Hier zien we  lonten van kaarsen liggen.  
 
De positie en hoeveelheid van de lonten maakt ons 
duidelijk dat het hier gaat over een pakje. Onder de radiator 
vinden we dan ook gesmolten stearine terug. Gezien de 
fysische eigenschappen weten we dat een deel van de 
stearine deelnam aan de verbranding (primaire brand).  
 
We hebben nu vlamuitbreiding links en rechts onder 
de plank. Rechts hangt een kledingstuk aan het 
venster. De vlamuitbreiding onder de plank ontsteekt 
het kledingstuk. De kleerhanger begeeft het, het 
kledingstuk valt gedeeltelijk op de plank en de vloer 
(secundaire brand). Hier grijpt de bewoonster in. Ze 
dooft de vuurhaard en sluit de gastoevoer af, wat erger 
voorkomt.
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INDUSTRIEBRAND

INLEIDING 

Op 8 juni 2020 om 19.53 uur komt een oproep binnen voor een industriebrand. De uitruk, zoals bepaald binnen 
Hulpverleningszone Fluvia, vertrekt naar deze interventie. Het zicht bij het  aanrijden is een omvangrijke 
grijs-zwarte rookpluim. De bevelvoerder schaalt onmiddellijk op. De Oliemolenstraat is een parallelweg aan 
de drukke Meensesteenweg. Het gebouw ligt achter de woningen van deze drukke weg en is via deze te 
bereiken. De bevelvoerder rijdt aan via de Oliemolenstraat en ziet een volontwikkelende brand ter hoogte van 
de toegangspoort tot de ruimte, alsook een uitbreiding onder de luifel. Daar het een opslagplaats van een 
decoratiebedrijf betreft, wordt er rekening gehouden met de opslag van verven en solventen. De bevelvoerder 
geeft opdracht tot een massieve aanval aan deze zijde. De vlammen onder de luifel worden neergeslagen en er 
wordt verder gevorderd naar de toegangspoort. De vuurhaard breidt zich verder uit in de ruimte en naar 
de dakconstructie. 

BESCHRIJVING GEBOUW

Het gebouw is een oude smidse, 
daterend uit eind 19de eeuw. Het 
gebouw is opgetrokken uit massieve 
bakstenen muren in een vol verband. 
De dakconstructie is een houten 
structuur met klassieke dakpannen. 
Inpandig is links van de poort op de 
kant Oliemolenstraat een verdiep 
gebouwd. Het gebouw bevat tevens een 
handbediende rolbrug op metaalliggers. 
Via de tuin van de naastliggende woning 
(Meensesteenweg) kan de achterzijde 
van het gebouw bereikt worden. Het 
gebouw is hier van ramen voorzien op 
een hoogte van 3 m. Onder de luifel 
(steeldeck en lichtstraten) wordt hout 
opgeslagen en staat een rolcontainer 
voor afval. Rechts staat nog een 
gebouw met houtbewerkingsmachines. 
Belangrijk in het gebeuren is de 
toegangspoort tot de ruimte, welke 
bestaat uit metaal en glas.

Hier hebben we zicht op de achterzijde van het 
gebouw en de toegang tot de werkplaats via de 
Oliemolenstraat. De luifel is duidelijk te zien, alsook het 
bijgebouw (links) met de houtbewerkingsmachines. 
Langs deze weg wordt de eerste aanval ingezet. 

Gezien de brand aan deze poort uitslaand was en 
zich al tot onder de luifel had uitgebreid, kunnen we 
hier beginnen met het zoeken naar aanwijzingen. 
Belangrijk is te kijken naar de toegangspoort en de 
wijze waarop het ingewerkte glas is vernield. 

De brand is met grote zekerheid ontstaan ter hoogte 
van de rolcontainer voor de poort. Dit kan worden 
afgeleid uit de wijze van vernieling. 

BESLUIT

De vuurhaard is ontstaan in de container en/of de omgeving ervan. Of deze al dan niet voortkwam uit reacties tussen 
materialen en solventen is niet langer te bepalen. 

Het is duidelijk dat een brand van een rolcontainer buiten en de plaatsing ervan zware gevolgen kan hebben naar uitbreiding 
toe. Tal van omstandigheden, alsook het tijdstip van opmerken, zijn bepalend geweest in het verloop.

Ook de bereikbaarheid tot de interventieplaats speelt een belangrijke rol. 

De informatie van de bevelvoerder en de eigenaar 
bevestigt deze stelling. 

De vorm van de inbranding op het stapelrek naast 
de container toont waar de primaire vuurhaard is 
ontstaan. Het begeven van de glazen panelen in de 
toegangspoort in combinatie met een lichte bries 
maakt de weg van de uitbreiding gemakkelijk te 
volgen. Links inpandig bevindt zich een verdieping 
met meubelopslag. De potentiële brandbelasting is 
aanwezig; een tweede belangrijke factor is een uit 
houtspaanderplaten opgetrokken, verlaagd plafond. 
We hebben hier te maken met een decoratiebedrijf 
en een grote hoeveelheid opslag van verven en 
solventen. Deze spelen zeker een rol bij de uitbreiding 
van de vuurhaard tot het volledige gebouw. De enkele 
toegang en de ingesloten ligging zijn ook bepalend 
voor de verdere ontwikkeling.
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WONINGBRAND VAN 
ELEKTRISCHE OORSPRONG

INLEIDING 

Op 26 februari 2019 om 17.16 uur breekt brand uit in een woning. De brandweer wordt met een basisuitruk 
uitgestuurd naar deze calamiteit. Tijdens het aanrijden is er al van ver een rookpluim waar te nemen. Dit wordt 
gemeld aan de meldkamer. Bij het inrijden van de straat is het beeld op de foto te zien. We kunnen hier spreken 
van een uitslaande woningbrand, meer bepaald een dakbrand. Gezien de situatie en de kennis van het gebied 
door de bevelvoerder weet deze met watertekort te zullen worden geconfronteerd. Onmiddellijk worden een 
aantal tankwagens gealarmeerd. De woning is rechts aangebouwd en door de omvang van de calamiteit zetten 
de ploegen de rechtse woning in overdruk. Deze handeling voorkomt uitbreiding naar de naastliggende woning. 
De bluswerken starten met een massieve aanval om nadien de woning te betreden en verder deze klus af te 
handelen.

BESCHRIJVING GEBOUW

Het betreft een woning daterend 
uit de jaren ‘30 van de 20ste eeuw. 
Op het gelijkvloers bevindt zich de 
inkomhal met de elektriciteitsmeter, 
woongelegenheid, keuken en berging 
waarin een trap is voorzien voor 
bediening van de zolderverdieping. De 
slaapgelegenheden bevinden zich onder 
de dakconstructie en zijn te bereiken 
via vernoemde trap. Aanpalend aan de 
keuken en berging is nog een ruimte voor 
opslag te vinden. Deze is toegankelijk 
via een deur in de berging van de woning 
en via twee buitendeuren. De vloer van 
de zolderverdieping bestaat uit houten 
liggers, voorzien van een plankenvloer.

We starten onze analyse bij de voordeur, in de 
inkomhal. Wanneer we verder onze weg door de 
woonkamer vervolgen, stellen we enkel waterschade 
vast. De deur tussen de berging, keuken en 
woonkamer moet dicht zijn geweest. Gezien het 
beeld bij aankomst verwachten we enkel een brand 
op de zolderverdieping.
Als we langs de linkerzijkant van de woning gaan en 
de achterzijde en de aangebouwde berging bekijken, 
komen we tot een ander beeld. Hier zien we een 
schadebeeld op de gelijkvloerse verdieping. Op basis 
van de vervorming en het wegsmelten van bepaalde 
materialen (aluminium deurframe) kunnen we een 

Een gesloten deur voorkomt uitbreiding van de brand naar een naastliggende ruimte, zoals de keuken of leefruimte.
Defecten aan een elektrische installatie kunnen een brandoorzaak zijn. Een goed onderhouden installatie is dus een 
pluspunt.
De 360° verkenning van de bevelvoerder leverde een totaalbeeld van de calamiteit op en was bepalend voor zijn inzet.
Het in overdruk plaatsen van de naastliggende woning voorkwam uitbreiding.

inschatting maken van de temperatuur in deze 
ruimte (belangrijk: hier hangt ook de zekeringskast). 
De carbonisatie van de trap, het afgebrande gedeelte 
en het schadebeeld in de keuken tonen aan dat de 
vuurhaard in de berging van de woning is ontstaan, 
meer bepaald door een technisch defect aan de 
elektrische installatie. 

In de keuken is de neutrale laag zichtbaar. Aan de 
hand van de vervorming van bepaalde objecten 
kan een inschatting van de temperatuur worden 
gemaakt. Op de kast onderaan zien we de richting 
van waaruit de grootste stralingswarmte (radiatie) 
afkomstig is. Het wegsmelten van het aluminium 
deurframe, de uitbreiding naar de keuken, de richting 
en de uitbreiding naar de aangebouwde berging 
tonen aan dat de vuurhaard ter hoogte van de open 
trap moet zijn ontstaan. Rekening houdende met de 
weg die hete rookgassen volgen en het feit dat de 
zolderverdieping open is (wat direct vlamcontact 
met de plankenvloer mogelijk maakt) is het logische 
gevolg een uitbreiding naar de slaapgelegenheden. 
Dat is het beeld dat de aanrijdende voertuigen zien. 

In de aangebouwde berging, op een viertal meter 
van de deur met aluminium frame, zien we een krat 
staan. Het wegsmelten van het HDPE is een ideale 
parameter om de temperatuur in deze ruimte in te 
kunnen schatten. 
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APPARTEMENTSBRAND
FRITUREN IN KLASSIEKE KOOKPOT

INLEIDING 

Op 2 februari 2019 is er om 16.51 uur een melding van een brandalarm. Daar op het moment van de oproep 
reeds een andere kleine interventie plaatsvond, wordt een autopomp (4), aangevuld met een autopomp 
(6), uitgestuurd. Tijdens het aanrijden krijgt de bevelvoerder van de autopomp (4) de melding van brand in 
plaats van brandalarm. De zichtbaarheid bij het aanrijden in de straat is nul en wanneer men de rookwolk is 
voorbijgereden, is  het beeld op de foto zichtbaar. Het is duidelijk een uitslaande brand op het tweede verdiep 
en de bewoner spreekt over de keuken. Bij het verlaten van de woonst trekt hij de toegangsdeur dicht. Hij heeft 
geen sleutels bij zich. De bevelvoerder van de autopomp post Kortrijk neemt de beslissing om een ‘transitional 
attack’ in te zetten. Hij zet hierbij een leiding diameter 45 mm in. Een snelle knockdown wordt door deze actie 
bekomen. In tussentijd is de tweede autopomp ter plaatse en kan de inzet binnenin het pand beginnen. 
Op de foto is duidelijk te zien dat de deur tussen de keuken en de woonkamer openstaat 
(uitbreiding naar rechts). 

Het gebouw is opgetrokken in baksteen en 
bestaat uit een gelijkvloerse verdieping en  
twee bouwlagen met woongelegenheden. 
De vloerplaten zijn vervaardigd uit beton 
met betegeling. Via een centrale hal 
komen we in de trapzaal. De deuren tot 
de verschillende woongelegenheden 
zijn voorzien van brandwerende deuren, 
rookdetectie en blusmiddelen conform de 
wetgeving. Op de plattegrond is de indeling 
van het getroffen appartement te zien, 
met rechts de inkom en toegangsdeur. 
De ligging van de keuken ten opzichte 
van de inkomhal en de weg gevolgd door 
de interventieploeg worden in het rood 
weergegeven. 

Op de foto is te zien dat de opening niet volledig 
gevuld is met vlammen en rookgassen. Links 
onderaan is nog toevoer van lucht mogelijk (zie pijl). 
Onze vuurhaard neemt langs deze zijde zuurstof.

 Op de tweede foto is men nog bezig met de 
‘transitional attack’ en is de knockdown bekomen. 
Hier stopt men en kan de inzet inpandig gebeuren. 
Een goede communicatie tussen beide teams is 
essentieel bij deze manier van werken. 

Zoals reeds blijkt uit de foto in de inleiding worden 
de interventieploegen geconfronteerd met een 

Olie op een klassieke manier verwarmen op een kookplaat houdt risico’s in. De olie laat zich gemakkelijk opwarmen tot 
boven zijn zelfontbrandingstemperatuur, met alle gevolgen van dien.

Een blusdeken was in deze situatie een meerwaarde geweest. Het gebruik van een doek volstond niet.
Het sluiten van deuren voorkwam verdere uitbreiding.

De manier waarop de interventieploeg te werk ging, was ideaal. Met een knockdown wonnen ze  genoeg tijd om op te 
bouwen naar het tweede verdiep. Ze waren namelijk in de beginfase ook maar met vier manschappen.

uitslaande brand in de keuken, met mogelijke 
uitbreiding naar de woonkamer. De bewoner zegt 
vlam in de pan te hebben gehad. Hij ondernam een 
bluspoging met een doek, maar zonder succes.

Kijken we  vanuit de deuropening in de woonkamer 
richting keuken, dan zien we het schadebeeld. De pot 
met hete olie staat nog op de elektrische kookplaat, 
zoals bij de start van het incident. De inbranding en 
carbonisatie zijn duidelijk te zien op de houten wand 
en de keukenkasten. De ernst hiervan wijst naar het 
ontstaan van onze vuurhaard: de pot met hete olie. 
Wanneer we naar de onderste kastenrij, de oven en 
het schadebeeld kijken, dan zien we dat onze analyse 
van ontstaan klopt. Zo wordt ook meteen duidelijk 

dat	het	niet	om	een	flash-over	ging	en	de	brand	nog	in	
de ontwikkelingsfase zat. Het begeven van het raam 
gaf ons een ander beeld.

Het schadebeeld aan de deur tussen de woonkamer 
en de keuken wijst erop dat de deur openstond. De 
pijl duidt de richting van de uitbreiding aan. Let op het 
afspringen van het pleisterwerk aan het plafond en het 
wegbranden van de muurbekleding in de woonkamer. 
Dit geeft ons een idee van de temperatuur. De vuurhaard 
zichtbaar op de foto gebruikt in de inleiding werd 
veroorzaakt door het naar beneden gevallen brandend 
overgordijn in de woonkamer. 
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CASE 8

PR
OACTIE PREVENTIE

EVA
LUATIE REPRESSIE

PREPARATIE

BRAND IN EEN WINKELPAND

INLEIDING 

Op 29 september 2019 om 17.21 uur loopt een melding binnen van ‘BRAND GEBOUW’. Bij aankomst wordt de 
interventieploeg	opgevangen	door	een	opgeroepen	personeelslid.	Deze	persoon	was	door	de	bewakingsfirma	
op de hoogte gesteld van een brandalarm. 

Bij aankomst ziet hij rook uit een ventilatierooster komen. Hij opent de deur 10 m verder aan deze zijde. Hij 
stelt vast dat de volledige ruimte gevuld is met rook en sluit de deur opnieuw. Hij verwittigt de brandweer. Een 
bepalend	element	in	deze	analyse	zijn	de	werken	in	uitvoering	in	het	filiaal.	Het	magazijn	is	momenteel	ingericht	
als winkelruimte en de beelden van de bewakingscamera van het magazijn worden niet extern gedeeld.

De herinrichting (opstelling rekken), de plaats van toegang tot de ruimte en de weinige zichtbaarheid 
zorgen voor een lange aanvalsweg van de interventieploeg. 
Het doeltreffend gebruik van de warmtebeeldcamera maakt een snelle lokalisatie van de beperkte vuurhaard 
mogelijk.

Het betreft een winkelpand opgebouwd 
in een volledige betonstructuur en 
voorzien van een geasfalteerd dak, 
met op bepaalde plaatsen lichtstraten. 
Het	 filiaal	 is	 opgedeeld	 in	 twee	
compartimenten die brandwerend 
van elkaar zijn gescheiden. Het 
volledig gebouw is voorzien van een 
sprinklerinstallatie en branddetectie.
Het gedeelte vooraan is een 
winkelruimte, achteraan bevindt 
zich het magazijn. Het magazijn is 
toegankelijk via een deur waar klanten 
materialen kunnen afhalen. Deze deur 
wordt gebruikt bij de eerste aanval.

Op de foto bij de inleiding stellen we een kleine 
vuurhaard vast. We weten uit de analyse dat deze 
reeds een tijdje aan de gang was (rekening houdend 
met de verlopen tijd die het verwittigen van de 
werknemer,	 het	 zich	naar	het	filiaal	begeven	en	het	
tijdstip van verwittigen van de hulpdiensten vraagt). 
Oorzaak hiervan zijn de  werkzaamheden. Op de foto 
hiernaast is duidelijk het ontstaan van de vuurhaard 
te zien (cirkel). De printer rechts neemt momenteel 
nog niet deel aan de verbranding. 

Na onderzoek van de teruggevonden materialen 
bleek naast de printer een elektrische toestel voor het 
drukken van etiketten te staan. Deze was op het net 

BESLUIT

De brandbelasting en de schikking zijn belangrijk bij de uitbreiding en evolutie van een brand. In de beginsituatie van deze 
calamiteit is er voldoende zuurstof aanwezig in de ruimte. We kunnen hier spreken van een brandstofgecontroleerde brand.

De hoogte van het plafond, de plaatsing van de sprinklerkoppen en de omvang van de brand zijn bepalend bij het activeren 
van het blussysteem.
Rookmelders en een brandmeldcentrale bewijzen hun meerwaarde.

Brandwerende compartimentering en de gesloten deuren in deze wand voorkomen rookverspreiding en mogelijke uitbreiding. 

aangesloten. Een technisch defect aan het toestel is 
de oorzaak van de brand.

Hoe een brand uitbreidt en zal evolueren is van 
een aantal factoren afhankelijk, waaronder de 
brandbelasting, schikking en de beschikbare 
zuurstof. Op de foto zien we een uit europallets 
opgebouwde toonbank. Op deze plaats staat de 
printer en het toestel voor het drukken van etiketten. 
In de onmiddellijke omgeving vinden we babyvoeding, 
pudding in potjes, een stapel met folders en boeken 
(deze zijn reeds door de interventieploeg naar buiten 
gebracht). De radiatie en het direct contact met de 
vlammen van de primaire brand beperkt zich in 
eerste instantie  tot de printer, boeken en folders. Als 
we nu kijken naar het schadebeeld aan de paletten 
en rekening houden met de kubusgedachte lijkt het 
verhaal te kloppen. 
Uit de analyse blijkt ook geen enkele sprinklerkop te 
zijn geactiveerd. Rekening houdend met de materialen 
die deelnemen aan de verbranding, de hoogte van 
de ruimte en de plaatsing van de sprinklerkoppen is 
dit ook niet vreemd. Deze vaststelling kan ons iets 
vertellen over de temperatuur van de rookgassen. 
Het is normaal convectie te hebben, maar de warme 
rookgassen geven hun temperatuur af aan de 
koudere lucht in de omgeving en het gebouw. De rook 
koelt af, zakt uit en zal zich verspreiden. Deze stelling 
klopt met de beelden van de werknemer en de eerste 
interventieploeg ter plaatse.

Nadat de vuurhaard onder controle is gebracht, wordt 
de beslissing genomen om de rook te evacueren 
uit de ruimte. Om de verspreiding van rookgassen 
naar de winkelruimte te voorkomen, plaatst men 
de rookstopper. De combinatie inlaat/uitlaat en het 
gebruik van de rookstopper is in deze situatie ideaal.
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CASE 9

PR
OACTIE PREVENTIE
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PREPARATIE

BRAND IN EEN INDUSTRIEEL PAND

INLEIDING 

Op 30 oktober 2020 om 1.41 uur wordt er melding gemaakt van een brand in een industrieel complex. We 
zitten hier op de grens met Hulpverleningszone Westhoek. Om zo snel en adequaat mogelijk hulp te bieden, 
wordt als eerste een autopomp van Hulpverleningszone Westhoek uitgestuurd, aangevuld met  middelen uit  
Hulpverleningszone	Fluvia.	Het	is	de	nachtwaker	van	de	beveiligingsfirma	op	patrouille	die	alarm	slaat.	Bij	het	
betreden	van	de	terreinen	stelt	hij	rookontwikkeling	vast	ter	hoogte	van	het	gebouw.	De	firma	is	gespecialiseerd	
in het ontmantelen van afgedankte elektrische apparatuur aangeleverd door de burger op het recuperatiepark. 
De aangeleverde apparatuur wordt opgeslagen in houten bakken en in de loods geplaatst om nadien te worden 
ontmanteld. Het is in deze bakken dat de vuurhaard is ontstaan, met overslag naar de opslag in de stapelrekken 
aan de muur. In het uitrukformulier is reeds melding gemaakt van de aanwezigheid van batterijen. 
De	officier	ter	plaatse	gaat	dan	ook	omzichtig	te	werk.

Het gebouw is onderverdeeld in 
drie loodsen en opgetrokken uit een 
betonstructuur. De dakconstructie is 
voorzien van lichtstraten; op het dak 
zijn zonnepanelen aanwezig. Toegang 
tot de loods kan via twee poorten en 
een deur. De getroffen loods dient voor 
de opslag van ontmantelde toestellen 
en de aanvoer van nog te verwerken 
toestellen. Bij aankomst is een van de 
lichtstraten reeds gesmolten en de 
aanval wordt ingezet aan de achterzijde 
(zie pijl).

Zoals reeds vermeld, worden de afgedankte, 
elektrische toestellen aangeleverd in houten bakken. 
De inhoud van deze bakken is van groot belang. Bij 
nadere inspectie vinden we er een diversiteit aan 
toestellen in terug. 

De aanwezigheid van gsm-toestellen en apparatuur 
werkend op lithium-ion batterijen was opvallend 
(aangezien dergelijke batterijen normaal gesproken 
via BEBAT ingezameld worden). Verder zoeken in 
de resten was dus een must. We kennen  allemaal 
de gevaren van het type batterijen, gebruikt in gsm-
toestellen. Tijdens de zoekactie in de resten zien 
we verschillende gsm-toestellen liggen waarbij 

Lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijk reageren bij beschadiging en/of extreme hitte. 

Het	tijdstip	van	controle	door	de	bewakingsfirma	is	hier	bepalend	geweest	voor	de	ernst	van	de	calamiteit,	gezien	de	ligging	
van het complex.

de  lithium-ion batterijen nog aanwezig zijn. Het is 
algemeen bekend hoe deze  reageren bij beschadiging 
of blootstelling aan hitte.         

We weten dat er bij nacht niemand aanwezig is in 
de	 firma	 en	 er	 enkel	 op	 geregelde	 tijdstippen	 door	
een	 beveiligingsfirma	 een	 controleronde	 wordt	
uitgevoerd. De manier van stockeren en deponeren 
van dergelijke batterijen in het recuperatiepark is 
ons wel bekend. Spontane ontbranding van een 
beschadigde batterij in een van deze bakken valt als 
mogelijke oorzaak niet uit te sluiten. 
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CASE 10

PR
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PREPARATIE

UITSLAANDE BRAND  
VAN EEN BIJGEBOUW

INLEIDING 

Op 9 december 2020 om 22.24 uur ontvangt de NC112 melding van een uitslaande brand in het bijgebouw 
van een herenhuis. Volgens de oproeper staan er binnen geen gevaarlijke producten en is iedereen reeds 
geëvacueerd. Hij onderneemt zelf een bluspoging met poederblussers. 
Voor deze interventie worden twee autopompen, een ladderwagen, een tankwagen en een commandowagen 
uitgestuurd. In een later stadium wordt de ondersteuning van het deconteam gevraagd voor de decontaminatie 
en de vervanging van interventiekledij.
Bij aankomst van de autopomp wordt de bevelvoerder door de eigenaar geïnformeerd over hoe hij het brandende 
bijgebouw kan bereiken om te blussen. De bevelvoerder stelt daarbij vast dat het bijgebouw in lichterlaaie 
staat. De brand is al volontwikkeld.

BESCHRIJVING GEBOUW

Het betreft een burgerwoning die als 
beschermd monument geregistreerd 
staat. De woning is opgetrokken uit 
bepleisterd, traditioneel metselwerk 
en heeft een mansardedak (houten 
vakwerk afgewerkt met leien). Het 
bijgebouw bevindt zich aan de C-zijde 
van het hoofdgebouw. Het bestaat 
uit een gedeelte dat vast aan woning 
is gebouwd en omvat twee ruimtes 
die door een glaswand worden 
gescheiden(zie ook rode aanduiding). 
Het voorste gedeelte grenst aan de 
tuin en is in gebruik als hondenhok. 
Het dak bestaat uit glazen beplating 
en is omwille van zijn slechte staat op 
meerdere plaatsen dichtgemaakt met 
multiplexplaten. 

Bij aankomst van de autopomp op de A-zijde 
stelt de bevelvoerder samen met de eigenaar een 
volontwikkelde brand in het bijgebouw op de C-zijde 
vast.	De	bevelvoerder	geeft	bevel	 tot	 ‘afleg	dubbele	
bundel’ en zet via de voordeur een massieve aanval in 
door middel van twee straalpijpen (45 mm). 

De brand wordt snel onder controle gebracht. De 
eerste bezorgdheid gaat daarbij uit naar eventuele 
branduitbreiding naar het eerste verdiep via het 
bovenliggende raam, en dieper het pand in via de 
tweede glaswand, in de richting van de A-zijde. Na 
controle blijkt dit echter niet het geval. 

Op deze foto zien we de C-zijde van het bijgebouw. 
Het raam (rood vierkant) vormt hier een mogelijk 
gevaar voor branduitbreiding. 

In het bijgebouw/hondenhok staan twee europallets 
met zijranden, die bedoeld zijn als slaapplaats voor 
de honden (zie foto). Boven deze twee europallets 
heeft de eigenaar een zelfgemaakte constructie gezet 
waar per europallet één keramische infraroodlamp 
hangt.  

Deze worden door een elektrische verlengkabel 
gevoed, afkomstig uit een ander gedeelte van de 
woning. Van de kabel worden uiteindelijk alleen 
restanten teruggevonden (zie foto links). 

Tevens wordt vastgesteld dat de automatische 
zekering van dit circuit is uitgesprongen (zie foto 
midden). Na enig zoekwerk worden twee lampen 
teruggevonden onder het puin. Deze trekken  
meteen de aandacht, daar normale lampen de  
hoge temperaturen niet zouden hebben overleefd. 
De gevonden lampen zijn, ondanks de hitte, op 
wat smeltschade na volledig intact, wat wijst op 
bestendigheid. 
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De restanten van de paletten.  
Deze lagen plat bij aanvang bluswerken. 

Het grootste schadebeeld situeert zich t.h.v. hoek 
onderaan. Het raamwerk en keperwerk bovenaan 
zijn meest ingebrand. Dit doet vermoeden dat de 

brand dicht in deze buurt/hoek is ontstaan.

Dit type lamp betreft keramische infraroodlamp 
en genereert na 10 min. werking temperaturen 

tot wel 490°C, wordt o.a. gebruikt in terrariums en 
broedkassen. 

De vaststellingen op het terrein stemden overeen met de verklaringen van de eigenaar, die werd gealarmeerd door het geblaf 
van zijn honden. De aanwezigheid van rookdetectoren had de brand wellicht sneller doen opmerken. De interventieploeg 
nam	de	juiste	beslissing	op	basis	van	de	situatie,	namelijk	afleg	lagedruk	in	combinatie	met	een	massieve	aanval.	

De zeer hoge temperaturen die door dit type lampen wordt veroorzaakt, wijst erop dat het ontstaan van de brand vermoedelijk 
te zoeken is in richting van de aanstraling of het contact met onderliggend hout of ander materiaal. 
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CASE 11

PR
OACTIE PREVENTIE
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LUATIE REPRESSIE

PREPARATIE

KEUKENBRAND
(STRUCTUURBRAND)

INLEIDING 

Op 11 juni 2020 om 12.18 uur ontvangt de NC112 een melding van een keukenbrand in een halfopen bebouwing. 
De oproeper is een voorbijganger die de brand heeft opgemerkt. 
Voor deze interventie worden drie autopompen, een ladderwagen, een tankwagen en een commandowagen 
uitgestuurd. In een later stadium vraagt men tevens de ondersteuning van het deconteam voor de 
decontaminatie en de vervanging van de interventiekledij. 
De politie komt eerst ter plaatse en hoort binnen de geactiveerde rookdetector. Bij aankomst van de autopomp 
stelt de bevelvoerder een structuurbrand in ontwikkelingsfase vast aan de B/C-zijde van de aanbouw. Er zijn 
vlammen zichtbaar ter hoogte van de dakrand. 

BESCHRIJVING GEBOUW

Het gaat hier om een halfopen bebouwing, 
bestaande uit traditioneel metselwerk 
en een schilddak met stormpannen. 
De keukenbrand woedt in een nieuw 
aangebouwd gedeelte met plat dak, aan de 
B/C-zijde.  

Het nieuwe gedeelte doet dienst als keuken. 
Het bestaat uit een opgemetselde muur 
die aan de B-zijde 1 m hoog is, met een 
houtskeletbouw en isolatie binnenin. Er 
bevindt zich een dubbele deur aan de C-zijde 
en een groot enkel raam aan de B-zijde. 
Het geheel is afgewerkt met houten siding 
(planchetten). 

De binnenzijde bestaat uit keperwerk en 
vezelplaten, afgewerkt met gyprocplaat. 
Het dak is opgebouwd uit houten balken 
met roostering, beplating en isolatie, en 
vervolgens afgewerkt met staaldakplaten.

De eigenaar had een pelletkachel aangezet voor het 
warmhouden van een zestal blauwfazantkuikens. 

Het grootste schadebeeld in de aanbouw/keuken 
situeert zich aan de opstelplaats van de pelletkachel 
in de hoek van de B/C-zijde.

Onze vaststellingen wijzen in de richting  van 
oververhitting van het bouwmateriaal ter hoogte van 
de doorvoer van de rookgasafvoerbuis.

In de woning was een rookmelder aanwezig. Indien de eigenaar thuis was geweest, zou hij deze gehoord hebben en zou een 
snellere tussenkomst mogelijk zijn geweest. 

Het grootste schadebeeld situeert zich rond de doorgang van de rookgasafvoer van de pelletkachel. De pelletkachel werd 
door de eigenaar zelf geïnstalleerd. Het is aangewezen om de montage van dergelijke toestellen te laten uitvoeren of te 
laten controleren door een vakman. Het schadebeeld wijst in de richting van oververhitting van bouwmaterialen rond de 
rookgasdoorvoer.

De interventieploegen van verschillende posten speelden goed op elkaar in door de buiten- en binnenaanval op elkaar af te 
stemmen. De keuze voor een lagedrukopstelling was een correcte inschatting.
De brand bevond zich in de ontwikkelingsfase en breidde inpandig uit naar boven, zowel verticaal als horizontaal. Daardoor 
was het noodzakelijk om een groot deel van de sidings weg te nemen om er zeker van te zijn dat de brand overal goed 
gedoofd werd. 
Onderschat de gevaren van een structuurbrand nooit. Ze worden vaak laat ontdekt en leveren extra gevaren op omdat soms 
niet duidelijk is in welke richting de brand zich aan het verspreiden is! Wees bedacht op onverwachte uitbreiding.

De brand breidde inpandig uit in de hoogte en 
vervolgens in de breedte, langs de plafondroostering 
en daksponde (= afwerking dakrand)

Bij aankomst van de autopomp op A-zijde stelt de 
bevelvoerder samen met politie een structuurbrand 
in de aanbouw op de B/C-zijde vast. Vlammen zijn 
op dat moment zichtbaar aan de dakranden. De 
bevelhebber beslist over te gaan tot een buitenaanval 
met	‘afleg	dubbele	bundel’.	Door	de	tweede	autopomp	
werd bijna gelijktijdig een binnenaanval ingezet via 
de voordeur op de A-zijde.
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CASE 12

PR
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PREPARATIE

WONINGBRAND DOOR KAARSEN

INLEIDING 

Op dinsdag 3 december 2019 ontvangt de NC112 een noodoproep voor een zolderbrand. Drie autopompen, een 
ladderwagen, een tankwagen en een commandowagen worden naar dit incident gedispatched.
Bij aankomst van de autopomp wordt de bevelvoerder opgewacht door de eigenaar en door een vrijwillige 
brandweerman die op het moment van brand toevallig voorbijkwam. 
De bevelvoerder stelt over het volledige dakoppervlak geel-bruine rook vast die hevig stuwend onder 
de dakpannen en uit alle kieren en spleten vandaan komt. De brandweerman laat weten deuren binnen 
dichtgetrokken te hebben, nadat hij de bewoners en het huisdier aanspoorde om de woning te verlaten.  
Hij is zeker dat er niemand meer aanwezig is in het pand.

BESCHRIJVING GEBOUW

Het betreft een rijwoning met winkelruimte 
(waar esoterische producten enz. verkocht 
worden). Die winkelruimte is vooraan in 
de ruimte gesitueerd; achter en boven de 
winkelruimte ligt een privégedeelte. 

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen, 
zijnde het gelijkvloers en de eerste 
verdieping toegankelijk via een open trap die 
uitkomt in de winkelruimte. 

Het is opgetrokken uit traditioneel 
metselwerk, met een binnen- en buitenmuur. 

Hiernaast (linkse schets) wordt de indeling 
van het gelijkvloers weergegeven. Het 
privégedeelte achter de winkelruimte  bleef 
onaangeroerd (rood vierkant). De gele lijnen 
tonen het aanvalstraject. 

Bij aankomst neemt de bevelvoerder ‘hevig stuwende 
geel-bruine rook’ waar dat uit het dak komt. Er is op 
dat moment nog geen sprake van uitslaande brand. 
Na een korte verkenning geeft hij het bevel tot een 
binnenaanval lagedruk met ‘dubbele bundel’. Men start 
de binnenaanval via de A-zijde.

Door middel van rookgaskoeling banen ze zich via de trap 
een weg naar de eerste verdieping. Tijdens de aanval valt 
het beeld op de warmtebeeldcamera van de bevelvoerder 
weg. Men wordt geconfronteerd met extreme hitte. 
Daarop wordt besloten om de aanval ter hoogte van 
de overloop te pauzeren en aan de ladderwagen wordt 
gevraagd om zo hoog mogelijk te ventileren. 

Op de foto hiernaast zien we hoe een rook- en 
warmteafvoer wordt gecreëerd met behulp van de 
ladderwagen. 

Na het maken van een rook- en warmteafvoer in het dak 
op de B-zijde breekt het glas van het rechtse dakvenster, 
waarop de rook hevig turbulent naar buiten stuwt en tot 
slot tot ontbranding komt. 

Op dat moment wordt met een buitenaanval (lagedruk) 
geblust in de dakvensteropening tot er geen vlammen 
meer zichtbaar zijn. 

Daarna worden de omstandigheden beter en wordt de 
binnenaanval verdergezet, zodat men de brand verder 
kan afblussen. 

Deze tactiek wordt in het vakjargon ‘transitional attack’ 
genoemd. 

Na de bluswerken stelden we tijdens de brandanalyse 
volgende zaken vast:

De eigenaar verklaart op het moment van de brand 
boven bezig te zijn met administratief werk. Hij doet 
dit aan zijn bureau. Vaak ontsteekt hij daarbij een 
geurkaarsje in een metalen potje. Dit staat in één van de 
bureaulades.	Bij	het	nuttigen	van	een	kop	koffie	beneden	
met de echtgenote doet de hond vreemd aan de trap 
en blaft. Wanneer de eigenaar terug naar boven gaat, 
stelt hij rookontwikkeling vast. Hij raakt niet verder dan 
de overloop en moet terug naar beneden gaan. Hierna 
worden hij en zijn echtgenote naar buiten gesommeerd 
door een brandweerman die toevallig voorbijkomt en ziet 

dat er brand is uitgebroken.

Hiernaast is het bureaumeubel met de openstaande lade 
te zien. In de bovenste lade had de eigenaar de gewoonte 
om een geurkaarsje te plaatsen in een metalen potje. Na 
dit van naderbij bekeken te hebben, wordt vastgesteld 
dat het grootste schadebeeld zich situeert aan het 
bureaumeubel. 

De verklaringen van de eigenaar komen overeen met 
deze stelling. Volgens hem lagen er bovenop het bureau 
diverse mappen open en lag het werkblad vol met 
documenten. 

[rechts] Indeling van de eerste verdieping (slaapkamer in het 
privégedeelte + opslag/archief). Het rode vlak duidt het dak van 
het privégedeelte op het gelijkvloers aan. Dit bleef bij de brand 
onaangeroerd. 
De trap komt uit op de overloop van de eerste verdieping, die 
bestaat uit een slaapkamer en een opslag/archiefruimte met 
bureel.
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1/ Ondergeventileerd brandverloop
Het beeld dat we zien, wijst op een ondergeventileerd brandverloop. Niet alleen de zwaar stuwende rook uit de kieren en 
openingen van het dak, maar ook de kleur van de rook (bruin-geel) vertelt ons iets over het brandverloop. De temperatuur 
was enorm hoog op het moment dat de brand in zuurstofnood kwam, waardoor het gevaar op een ventilatie geïnduceerde 
flashover	(VIFO),	die	deel	uitmaakt	van	het	rijtje	RFP’s	(Rapid	Fire	Progress),	reëel	was.	De	ervaringen	van	de	aanvalsploeg,	
die spraken over een drukkende hitte ter hoogte van de overloop, onderschrijven deze hypothese. 

Het was dus een goede keuze om eerst zo hoog mogelijk te laten ventileren, vooraleer verder aan te vallen. Door het principe 
van rookgaskoeling toe te passen voorkwam men dat de rookgassen ontstaken. Het herkennen van deze fenomenen 
wordt aangeleerd door een aantal parameters om de brand te leren ‘lezen’. Daarvoor gebruikt de brandweer tegenwoordig 
het GO-RSTV model. G-gebouw en O-omgeving, met daarnaast de letters R -rook, S – stroming, T – temperatuur en tot 
slot de V – vuur.

Kort na het maken van een rook- en warmteafvoer door de ladderwagen is door ventilatietoevoer het vermogen en 
temperatuur van de brand dermate opgelopen dat het glas van het dakvenster het begaf, en de brand evolueerde naar 
volontwikkeld. Hierna werd het principe van ‘transitional attack’ toegepast.

2/ Warmtebeeldcamera
Warmtebeeldcamera’s zijn tegenwoordig onmisbare instrumenten geworden bij brandbestrijding. Het is een aanvullende 
tool die ons een beter beeld kan geven tijdens een brand. Ze bestaan in tal van modellen met verschillende opties.

Bij de analyse kwam ter sprake dat het beeld van het gebruikte toestel op een bepaald moment wegviel. Het betrof een 
ouder toestel waar naar eigen zeggen reeds in het verleden al wat opmerkingen over waren. Ondertussen werd naar 
aanleiding	van	dit	voorval	het	toestel	definitief	uit	dienst	genomen	en	vervangen	door	een	nieuw	toestel.	Het	wegvallen	
van het beeld kan meerdere oorzaken hebben: 
 > De accu is leeg. Dit wordt aangegeven door een waarschuwing. 
 > De omgeving kan dermate warm zijn dat het beeld vervaagt.
 > De interne elektronica krijgt te warm. 

Een warmtebeeldcamera is slechts een hulpmiddel! Het is belangrijk om bij de reeds afgelegde aanvalsweg steeds de 
oriëntatie te behouden. Het aanhouden van muren en de aanvalsslang vormen de basis tot een veilige terugtrekking als 
de noodzaak zich aandient. 

3/ Kaarsen
Kaarsen hebben een open vlam die zeer hoge temperaturen kan bereiken. Aanraking en/of stroming dicht bij voorwerpen 
kan leiden tot brand. Kaarsen dienen bij voorkeur steeds op voldoende afstand geplaatst te worden van voorwerpen en in 
een pot waardoor de wind geen invloed heeft op de richting van de vlam.

4/ Rookmelders
Er waren geen rookmelders aanwezig. We zijn van oordeel dat rookmelders hier het verschil konden maken. De bewoners 
waren aanwezig in het pand. De in 2020 ingevoerde verplichting van rookmelders is dan ook een goede zaak. 

5/ Binnendeuren-compartimentering
Gesloten binnendeuren zullen niet noodzakelijk brand tegenhouden, maar het volgende is wel zeker:

Het sluiten van binnendeuren zorgt voor minder zuurstoftoevoer. Het vermijden en verminderen van de zuurstoftoevoer 
zorgt voor minder vermogen van een brand. 
Het sluiten van binnendeuren gaat het verspreiden van rook naar andere niet betrokken ruimtes in het pand tegen. 
Daarom verdient de tussenkomst van de collega-brandweerman die daar toevallig passeerde op het moment van de brand 
meer dan waardering. 

6/ Pandgrootte
Bij het zien van de voorgevel is er niets dat laat vermoeden hoe groot het pand is. Dat beeld krijg je pas als je de 
overzichtsfoto bij de beschrijving van het gebouw op pagina 71 bekijkt. Het onderstreept het belang van een 360° 
verkenning bij aankomst. Dit is echter niet altijd mogelijk of evident, zeker niet bij rijwoningen. Daarom is de inzet van een 
ladderwagen steeds nuttig om een beter inzicht te krijgen van bovenaf.
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[links]

In deze opslag/archiefruimte zijn er 
duizenden boeken en strips opgeslagen 
in rekken tegen de wanden. De eigenaar 
blijkt een verwoed verzamelaar te zijn. De 
brandlast is bijgevolg enorm.



CASE 13

PR
OACTIE PREVENTIE

EVA
LUATIE REPRESSIE

PREPARATIE

FONDUE OP KERSTAVOND

INLEIDING 

Op kerstavond wordt omstreeks 21.00 uur een autopomp van post Belgiek uitgestuurd voor brand/geur/
controle. De oproep betreft een controle van onze diensten na een keukenbrand. De buurman slaagt erin om 
het vuur te doven met een poederblusser. Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen de bewoners nog 
een nacontrole door de brandweer. 

Wat een gezellige avond met twee moest worden.

Tijdens kerstavond wordt door de bewoners gekozen 
voor een fondueschotel. Wanneer ze het fonduestel 
aanzetten in de living, merken ze op dat de hoeveelheid 
olie in de kom aan de lage kant is. De man beslist om 
een extra hoeveelheid olie op te warmen in een kookpot 
op het elektrisch kookfornuis in de keuken, terwijl alvast 
gestart wordt met eten. De bewoner verklaart nadien 
aan de brandanalist dat de kom in de keuken aan zijn 
aandacht was ontsnapt. 

Wanneer er een knetterend geluid hoorbaar is in de 
keuken, gaat het stel een kijkje nemen en merken ze 
direct vlammen op ter hoogte van het kookfornuis. De 
pot met fondueolie is overgekookt en de olie heeft zijn 
ontbrandingstemperatuur bereikt. De bewoner doet 
de deur onmiddellijk terug dicht en vlucht met zijn 
echtgenote naar buiten. 

Er wordt aangebeld bij de buurman en hulp gevraagd. 
Deze buurman twijfelt niet en neemt een poederblusser 
mee om een eerste bluspoging te ondernemen. Samen 
met de bewoner betreden ze opnieuw de keuken, nu via 
een achterdeur, met als doel de vlammenzee neer te 
slaan. 

Bij activiteiten in de keuken is het aangeraden om steeds in de buurt te blijven en een oogje in het zeil te houden. 

Tweede keer, goede keer! 

Bij een tweede bluspoging wordt het bluspoeder 
via het uitlaatrooster van de dampkap naar binnen 
gespoten. Het vuur lijkt onder controle. De brandweer 
wordt voor alle zekerheid toch nog ter plaatse 
gevraagd. 

Inzet collega’s

De inzet van de opgeroepen brandweerploeg beperkt 
zich tot het rookvrij maken van de twee getroffen 
bouwlagen met behulp van een overdrukventilator. 
Ook het elektrisch kookfornuis wordt voor alle 
zekerheid losgekoppeld van het voedingsnet. Beide 
foto’s tonen duidelijk het schadebeeld. 

Alles rond het kookfornuis is zwartgeblakerd en 
zal verwijderd moeten worden. We kunnen stellen 
dat de bewoners veel geluk hebben gehad dat de 
koelbloedige buur succesvol enkele bluspogingen 
heeft kunnen ondernemen. 

Toch wordt er aangeraden om steeds EERST de 
hulpdiensten te alarmeren, vooraleer een veilige 
bluspoging te wagen, om op die manier de interventie-
interval zo kort mogelijk te houden! 

De foto toont duidelijk het loslaten van het gips 
gebruikt als plafondbekleding. Door de sterke 
opwarming van dit product verdampt het aanwezige 
water in het gips, en zorgt voor uitdroging, dit met 
loslating tot gevolg. 

De woning werd dus door onze diensten geventileerd 
en er werd de bewoners aangeraden om de nacht 
ergens anders door te brengen.
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PREPARATIE

KEUKENBRAND IN EEN 
STUDENTENHUIS

INLEIDING 

Op 29 juli 2019, een rustige zonnige zomerdag, wordt post Kortrijk opgeroepen voor een keukenbrand in 
een studentenwoning. De negentien studentenkamers bevinden zich op de eerste verdieping, boven een 
textielwinkel. Op het moment van de brand zijn omwille van de zomervakantie slechts vijf studenten aanwezig. 
De volgende middelen worden uitgestuurd: twee multifunctionele autopompen, een ladderwagen, een tankwagen 
en een commandowagen. Bij aankomst van de hulpdiensten zijn alle aanwezigen reeds geëvacueerd.

BESCHRIJVING GEBOUW

Op de gelijkvloerse verdieping is er 
uitbating van een textielwinkel en op 
de eerste twee verdiepingen bevinden 
zich de studentenkamers. Het gebouw 
dateert vermoedelijk uit de jaren ‘80 – 
‘90. 
Het werd in 2001 verbouwd tot 
handelsruimte en in 2012 kwam de 
realisatie van de studentenkamers. 

Tien kamers bevinden zich op niveau 
1, de overige vijf kamers op niveau 
2. Deze zijn deels in het dakgebinte 
geconstrueerd. Aan de B-zijde van 
het gebouw is een doorgang naar een 
achterliggende binnenkoer. De eigenlijke 
ingang tot de studentenkamers bevindt 
zich in deze doorgang. De toegang naar 
de bovenliggende verdiepingen gebeurt 
via een trapzaal.

De brand situeert zich in de gemeenschappelijke 
keuken, die zich op de tweede verdieping bevindt. 
Deze is door een zelfsluitende, brandwerende deur 
van de gang en de overige delen van het gebouw 
gescheiden. Even voor elven heeft een bewoner 
aardappelen opgezet in de gemeenschappelijke 
keuken. Hij keert terug naar zijn kamer en verliest de 
aardappelen uit het oog. Veertig minuten later pas 
herinnert hij zich dat er nog iets op het vuur staat. 
Bij het openen van de keukendeur is reeds veel rook 
aanwezig. De kom met aardappelen is drooggekookt 

en vormt de brandoorzaak. De bewoner onderneemt 
een eerste bluspoging met een snelblusser, 
opgehangen op de gang naast de keukendeur. De 
poging mislukt; een tweede poging is omwille van 
de hevige rookontwikkeling in de keuken niet langer 
mogelijk. De bewoner verklaart zijn medebewoners 
via een handbrandmelder gealarmeerd te hebben. Dit 
kan echter in vraag worden gesteld gezien geen enkel 
drukglaasje van een drukknop gebroken is.

Vermoedelijk activeert een rookmelder, aanwezig 
juist buiten de keuken, de evacuatiesirene en 
zorgt op die manier voor het in werking treden van 
het evacuatiealarm (het gebouw is uitgerust met 
automatische algemene branddetectie).

Opmerkelijk is de beperkte brandschade in de gang 
die naar de keuken toe leidt. 
De beperkte aftekening van de rooklaag in de gang 
(openen branddeur voor bluswerkzaamheden) is 
tevens waar te nemen. Een beeld dat er helemaal 
anders zou hebben uitgezien mocht deze deur in haar 
werking verhinderd zijn geweest.

De keuken is uitbekleed met decoratieve MDF-panelen 
(A- en C-zijde + plafond) en tussen de dakgebinte zit 
isolatie. Bepleistering en behang vinden we terug aan 
de B- en D-zijde (zie ook grondplan).

De bijgevoegde foto’s tonen ons de schade aan 
het eigenlijke keukenblok. De rode pijl geeft het 
verwarmingselement aan waarop de kom onbewaakt 
werd geplaatst. De rode pijlen op de rechterfoto wijzen 
op de plaats waar mogelijk branduitbreiding kan 
gebeuren via de vide onder het dak, dit door convectie 
van hete rookgassen en/of het wegbranden van de 
plafondbekleding en direct vlamcontact. Hierbij kunnen 
we ons de vraag stellen of de plafondbekleding wel 
degelijk een EI 60 waarde had.

De interventie wordt na de verkenning opgestart met 
een binnenaanval. In tweede instantie wordt, na de 
binnenbrandbestrijding, met de ladderwagen het 
dakgebinte verder afgeblust. De inzetopdracht wordt 
gegeven: ‘CASSETTE EN BUNDELS’, bij iedereen bekend. 

Ondertussen is de ploeg met de bundels reeds 
aanwezig op het getroffen verdiep. De watervoorziening 
loopt vertraging op door het falen van de 
communicatiemiddelen.

Eenmaal water op de leidingen wordt de deurprocedure 
uitgevoerd, gevolgd door een indirecte aanval vanuit de 
deuropening in de keukenruimte om de vlammen neer 
te slaan (zie voordeel tweede opening velux: afvoer 
rookgassen en stoom). Deze actie wordt onmiddellijk 
gevolgd door een directe blussing (afkoelen 
brandstoffen). De ruimte wordt betreden om verder af 
te blussen.
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11.38u

11.39u

De bovenste foto toont het moment waarop het velux-raam dat 
zich in de keuken bevindt het omstreeks 11.38u begeeft. Dit 
zorgt voor een veranderend ventilatieprofiel. 
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We kunnen bij deze case onmogelijk negeren dat de menselijke factor een grote rol heeft gespeeld. Het blijft zeer risicovol 
om tijdens het koken potten en pannen onbewaakt achter te laten. Het uitzetten van warmtebronnen bij het verlaten van 
de keuken schakelt reeds heel wat risico’s uit. Het gebruik van een kookwekker kan helpen om de aandacht bij de zaak 
te houden. Ook technische hulpmiddelen, zoals een tijdschakelaar of het afsluiten van de energietoevoer bij een vooraf 
ingestelde temperatuursgrens, konden hier een meerwaarde zijn. 

We kunnen echter niet ontkennen dat de preventieve regelgeving hier erger heeft voorkomen. Het valt niet te betwijfelen 
dat de zelfsluitende brandwerende deur hier haar functie meer dan vervuld heeft. Maar, we dienen tevens alert te zijn voor 
eventuele verborgen gebreken, denk hierbij aan de branduitbreiding die plaats zou vinden via de vide onder het dak. Voldeed 
de plafondbekleding wel aan de gestelde EI 60 eis? Iets wat op het eerste zicht soms moeilijk vast te stellen is.
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PREPARATIE

BRAND IN EEN FIETSENWINKEL

INLEIDING 

Op	maandagavond	1	februari	2021	om	21.33	uur	krijgt	men	melding	van	een	brand	bij	een	fietsenhandelaar.	
Bij de melding spreekt men van hevige rookontwikkeling in de winkel en werkplaats. Bij aankomst is de 
eigenaar reeds gestart met een bluspoging (d.m.v. twee poedersnelblussers en een tuinslang). Hij houdt de 
vuurhaard onder controle tot de aankomst van de brandweer. Zij nemen de taak over en voeren verder de 
bluswerkzaamheden met één lijn lagedruk uit. 

Men stelt hier een brand van lithium-ion batterijen vast. De brand- en rookschade in de werkplaats en winkel 
zijn enorm.  

BESCHRIJVING GEBOUW

Het winkelpand bestaat enkel uit een 
gelijkvloerse verdieping en is  vooraan 
voorzien van een inkomdeur en twee 
vensters. Beiden zijn afgesloten met 
metalen rolluiken. Via de zijkant kan men 
de achterzijde van het gebouw bereiken. 
Hier is een poort met toegang tot de winkel. 
Inpandig is links t.o.v. de straatzijde de 
werkplaats voorzien. Vanuit de woning is 
toegang tot de werkplaats via een deur. De 
winkelruimte is voorzien van lichtkoepels. 
De vuurhaard ontstaat in de werkplaats 
ongeveer ter hoogte van de poort aan de 
achterzijde (zie grondplan). Het gebouw 
bezit een branddetectiecentrale en 
bewakingscamera’s.  

Bij aankomst wordt contact opgenomen met de 
eigenaar	en	uitbater	van	de	fietsenhandel.	Hij	kreeg	
een melding van brand via de brandcentrale en 
probeert via de toegangsdeur tussen de woning en 
werkplaats het pand te betreden. Door de hevige 
rookontwikkeling is dat niet meer mogelijk. Hij 
onderneemt een tweede poging via de poort aan de 
achterzijde welke te bereiken is via de buitenzijde. 
Bij het openen van de poort ziet hij onmiddellijk  een 
vuurhaard links van de poort achter een gedeeltelijke 
wand met de werkplaats (zie foto). Hier staat een 

Onbewaakt lithium-ion batterijen laten opladen houdt gevaren in. De rookdetectie doet hier haar werk.
De	fietshersteller	wist	perfect	welke	de	gevaren	van	deze	batterijen	waren	door	een	opleiding	bij	een	gespecialiseerde	firma.	
Onbeschermd betreden van een ruimte, gevuld met rook, is risicovol en kan dodelijk zijn. De actie vanuit de deuropening 
buiten was een juiste beslissing van de eigenaar.
Weggekatapulteerde brandende cellen kunnen in de omgeving andere brandbare materialen ontsteken en laten ontbranden, 
met meerdere vuurhaarden tot gevolg.

Voor de brandweer: kijk goed na met de warmtebeeldcamera of er nog hete cellen in de ruimte aanwezig zijn.

werkbank	en	is	een	fietsbatterij	aan	het	laden.	De	pijl	
wijst naar de plaats waar de ontbrande lithium-ion 
polymeer batterij aan het laden was en in de cirkel 
zien we opslag van lithium-ion cellen. 
De uitbater is op de hoogte van de gevaren van 
lithium-ion batterijen en kreeg hieromtrent een 
opleiding bij ‘BEBAT’.

De gevaren van lithium-ion batterijen en lithium-ion 
polymeer batterijen is reeds bekend bij de brandweer. 
Men is er zich van bewust dat deze bij opwarming weg 
worden gekatapulteerd. In deze case hebben we hier 
een schoolvoorbeeld van: er zijn drie vuurhaarden. 
Het is tevens belangrijk de samenstelling van deze 
elementen te bekijken, alsook datgene wat we 
terugvinden op de plaats van het incident. We weten 
met zekerheid dat de opladende batterij (lithium-
ion polymeer) voorzien was van een BMS-systeem 
(Battery	Management	System).	De	fietshersteller	had	
deze uitgemeten en gecontroleerd vooraleer aan de 
lader aan te sluiten. De batterij lag reeds drie uur aan 
de lader en had niet warm.

Bij verder onderzoek, en reeds hierboven aangehaald, 
hebben we drie vuurhaarden gevonden. Deze worden 
primair, secundair en tertiair genoemd. Door de 
ontbranding van de lithium-ion polymeer batterij, 
welke aan het laden was, worden de opgeslagen 
cellen (lithium-ion) in het rek in de directe omgeving 
opgewarmd. Deze reageren en ontbranden; ze 
worden in alle richtingen weggekatapulteerd. Het 
gevolg is twee nieuwe vuurhaarden: rechts in een 
kunststof rek met nieuwe laders in verpakking en 
aan de overzijde (ongeveer 6 m) in een ander rek met 
elektrisch materieel en diversen. Op beide plaatsen 
zijn dan ook stukken kathode en anode terug te 
vinden (foto genomen vanaf de werkbank met 
primaire vuurhaard).
Het is dan ook duidelijk dat cellen in contact met vuur 
opwarmen en reageren. Kunnen we hier spreken van 
een ‘thermal runaway’?
De detectie en eerste acties hebben erger voorkomen. 
We	 spreken	 hier	 over	 fietsbatterijen,	 laat	 ons	 eens	
nadenken over een elektrische wagen aan het 
opladen in een garage en de mogelijke gevolgen. 

81 82

Ruimte waar de 
vuurhaard woedt.



CASE 16
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PREPARATIE

WONINGBRAND IN WAREGEM

INLEIDING 

Deze case wordt op een andere manier benaderd. We zullen niet enkel analyseren, maar ook de beeldvorming 
van de eerste bevelvoerder ter plaatse bespreken.
Om 10.29 uur komt een melding binnen, namelijk brand in een gebouw met aanwezigheid van één slachtoffer. 
De normale procedure van uitruk ‘BRAND GEBOUW’ is de volgende: twee autopompen, een hoogwerker, een 
tankwagen en een commandovoertuig. 
Laten we nu het beeld bekijken uit het perspectief van de bevelvoerder. Hierbij kan hij gebruik maken van het 
GO-RSTV model. Het model laat ons toe een aantal parameters te bekijken en deze samen te evalueren om 
onze strategische en tactische inzet te bepalen. We moeten ons bewust zijn dat de evaluatie een continu 
proces is: strategie, tactiek en techniek moeten aangepast worden aan nieuwe gegevens.

BESCHRIJVING GEBOUW

Het betreft een klassieke woning, 
opgetrokken uit baksteen en links 
aangebouwd. Aan de rechterkant is een 
doorgang tot de garage en de achterzijde 
van het gebouw. De woning dateert uit 
de jaren ‘60 van de vorige eeuw en aan 
de achterzijde is een aanbouw voorzien 
(één bouwlaag) van een keukenruimte en 
een aantal opbergruimtes met klassieke 
dakconstructie. De woning is voorzien van 
enkel glas en de rolluiken aan de voorzijde 
zijn neer. Het rechtse venster betreft 
een slaapkamer, links is de woonkamer. 
Daartussen ligt een centrale inkomhal. De 
vloerplaat van het eerste verdiep bestaat 
uit een houten constructie (zie ankers in 
de achtermuur). Deze is voorzien van een 
verlaagd plafond in houten lamellen. De 
aanbouw beschikt over een venster en 
een deur welke toegang verschaft tot de 
keuken en leefruimte. Aan de achterzijde 
(woonkamer) is er een venster van 1,5 m op 
2 m. In de leefruimte is een mazoutkachel 
aanwezig en er staan klassieke meubelen. 

Omgevingsfactoren
Het is een windstille dag en buiten is het ongeveer 8°C. 
Het gebouw ligt langs een gemeenteweg en is vlot 
te bereiken. Op 20 m van de plaats van het incident, 
langs dezelfde zijde, zit een hydrant. De straat is reeds 
in beide richtingen afgesloten door de politie. Naast 
de woning rechts is de toegang tot de achterzijde van 
de woning geen enkel probleem.

De rook
Tijdens het aanrijden is reeds op een ruime afstand de 

rookpluim waar te nemen. Bij aankomst op de plaats 
van de interventie is aan de straatzijde een lichtgrijze 
rook te zien met een laminair stromingspatroon. Aan 
de achterzijde komt er zwarte rook uit een dakvenster 
van de aanbouw. Deze rook is stuwend en heeft een 
goed stijgvermogen, wat wijst op hoge temperaturen.
Aan de toegangsdeur van de keuken komt de rook uit 
de kieren links van de deur, en aan de barsten in de ruit 
van de woonkamer is tevens rook waar te nemen.  
Bij het openen van de deur (zie deurprocedure) is 
onmiddellijk een dichte zwarte rook met stuwend 
karakter te zien. De rooklaag zit ongeveer op 50 cm 
van de vloer.
De waarneming naar de rookvorming en kleur wijzen 
reeds naar een vlammende verbranding en naar de 
vermoedelijke locatie van de vuurhaard, namelijk de 
achterzijde van de woonkamer.

De stroming
Bij aankomst is het volgende te zien: op de voorzijde 
een laminaire stroming en aan de achterzijde een 
zwarte stuwende rook uit het dakvenster van de 
aanbouw. Tevens is er stroming van zwarte rook uit 
de kieren aan de toegangsdeur naar de keuken. Bij het 
openen van de deur is onmiddellijk een gravitationele 
stroming waar te nemen. Er ontstaat stroming van 
koude lucht richting de woonkamer en uitstoot van 
zwart rookgas (zie pijl foto). Een tweede parameter: 
met zekerheid is nu de locatie van de vuurhaard te 
bepalen aan de achterzijde van de woonkamer.

De temperatuur
De stuwende en stijgende rook aan de achterzijde 
zegt ons iets over de temperatuur van de rookgassen. 
De zwartgeblakerde en gebarsten ruit in de gevel 
aan de achterzijde van de woonkamer kan ons 
ook iets vertellen. Enkel glas barst immers bij een 
temperatuurverschil van 70°C. Dezelfde vaststelling 
is te zien op de toegangsdeur van de keuken. De 
verkleuring, waar te nemen aan de kieren van de deur, 
geven enkel bevestiging op de eerdere locatie van de 
vuurhaard (namelijk de achterzijde van de woonkamer, 
vermoedelijk rechts gezien van de achtergevel). 

De vlammen
Bij aankomst zijn nergens vlammen te bekennen. Bij 
het uitvoeren van de deurprocedure zijn vlammen 
waar te nemen ter hoogte van het plafond, komende 
vanuit de woonkamer.

Analyse van het incidident en toepassing op de 
interventie
De locatie van het ontstaan van de brand is met 
zekerheid naast de kachel te situeren (zie pijl). Hier 
moet een sofa hebben gestaan, die als eerste object 
vuur heeft gevat. Ook tijdens het vorderen wordt hier 
een smeulende massa aangetroffen. De aftekening op 
de	muren	(fig.	1	en	fig.	2)	bevestigt	deze	conclusie.	

Op de schoorsteenmantel ligt een houten tablet. 
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De foto’s tonen duidelijk de weg van uitbreiding in de 
richting van de keuken en de tegenovergestelde zijde van 
het eerste object dat vuur vatte.  Aan de hand van het 
patroon en de plaats van verbranding op de sofa laat de 
locatie zich makkelijk bepalen.
                                                                                                                                                     

De kamer is voorzien van een verlaagd plafond, 
bestaande	uit	 houten	 lamellen.	De	metaalprofielen	 zijn	
nog	zichtbaar	op	de	muur	 (fig.	2).	De	 foto	 is	genomen	
vanaf de toegangsdeur (richting voorzijde). De pijl wijst 
naar de plaats van het ontstaan van de vuurhaard.
De deuren naar de slaapkamer beneden en de inkomhal 
zijn	 dicht	 (fig.	 3	 en	 4).	 De	 deur	 naar	 de	 keuken	 staat	
open. Ter hoogte van deze deur, in de keuken, treffen we 
het slachtoffer aan, nadat deze een vluchtpoging had 
ondernomen. 

De schade in de inkomhal en slaapplaatsen is te 
verwaarlozen, wat wijst op de gesloten deuren.
Op de foto’s genomen aan de toegangsdeur in de keuken 
kunnen we de aftekening zien van de rooklaag en het 
afbladderen	 van	 verf	 aan	 de	 kasten	 in	 de	 keuken	 (fig.	
5). De oorzaak hiervan is de geopende deur tussen de 
woonkamer en de keuken.

fig. 1
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Het	ging	hier	om	een	brandstofgecontroleerde	brand	die	ver	gevorderd	is	in	de	ontwikkelingsfase:	pre-flashover.
Het dichthouden van deuren voorkwam uitbreiding naar andere compartimenten.

Een 360° verkenning was een must om de aanvalsweg en het plan van aanpak te bepalen.

Het beheersen van de verschillende straalpijptechnieken bewees hier zijn meerwaarde.

fig. 2

fig. 4

fig. 3

fig. 5



CASE 17

PR
OACTIE PREVENTIE

EVA
LUATIE REPRESSIE

PREPARATIE

BRANDGEUR/ -CONTROLE 
OP EEN BIJZONDERE LOCATIE

INLEIDING 

Op een rustige woensdagvoormiddag omstreeks 10.24 uur wordt de brandweer gealarmeerd voor een controle 
van rookontwikkeling ter hoogte van een brug over de Leie. Onder deze brug passeert op beide oevers een 
jaagpad	die	dagelijks	gebruikt	wordt	door	heel	wat	voetgangers	en	fietsers.		
Een	alerte	fietser	merkt	op	de	kant	van	Desselgem	een	lichte	rookontwikkeling	op	in	het	brughoofd	en	verwittigd	
de	noodcentrale.	Hierop	worden	één	multifunctionele	autopomp	(6)	en	een	officier	van	dienst	uitgestuurd.

BESCHRIJVING CONSTRUCTIE

De interventie vindt plaats op een niet 
alledaagse locatie. De brug over de Leie, 
waarboven de expressweg passeert, 
heeft een lengte van ruim 125 m. Deze 
brug is opgetrokken uit beton en heeft 
een vrij hoge brugkoker als bruglichaam. 

Bij aankomst is een beperkte rookontwikkeling ter 
hoogte van de bovenzijde van de schuine helling 
zichtbaar.  Een verkenning brengt de aanvalsploeg bij 
een afgesloten deuropening in het brughoofd op de 
rechteroever. Het gaat hier om een situatie waar geen 
enkele aanwezige brandweerman of interventieleider 
mee vertrouwd is. Er wordt besloten om deze deur 
open te breken om de verkenning te kunnen uitvoeren.  
Onder adembescherming en met voldoende verlichting 
wordt een verkenning ingezet. In de brugkoker is een 
lichte nevel aanwezig. Na een tocht van ruim 80 m in 

Terug naar de brandweerinterventie…
Gezien de lange inzetdiepte en de totale lengte van de 
brug (+125 m) wordt beslist om de middelen van de 
brandweer te verplaatsen naar de linkeroever. Vanop het 
jaagpad wordt een opstelling lagedruk afgelegd om deze 
smeulbrand volledig af te blussen.
Ook langs deze zijde wordt een ijzeren toegangsdeur 
aangetroffen die hevig is beveiligd met dubbele houten 
balken. De tweede doorgang is tochtvrij gemaakt met 
een blauwe plastic die zowel boven- als onderaan 
afgetimmerd is.
 
Door de brandweer worden in deze plantage nog 
diverse andere gebruikte recipiënten en waterbuffers 
aangetroffen. 
De	regenwaterafleiders	van	de	brug	worden	afgeleid	naar	
diverse Intex zwembaden, waardoor de waterbuffers 
continu worden bijgevuld. 

Verder wordt de interventie opgevolgd en afgewerkt door 
de politionele diensten. Voor de opruiming doet men 
beroep op de federale diensten van de Civiele Veiligheid.
Door de brandweer wordt in deze ruimte enkel gemeten 
met een multimeter X-am 2500 (CO -O² -LEL), dit op basis 
van de vastgestelde rookontwikkeling.  

een holle, betonnen brugkoker komt de aanvalsploeg 
een eerste hindernis tegen, namelijk een constructie 
gemaakt uit houten latten en een plastic zeil.

Wat onmiddellijk opvalt, zijn de diverse 
leidingdoorvoeren. Bij sommige interventieleden doet 
deze vaststelling onmiddellijk een belletje rinkelen. 
Sommigen hebben in het verleden  al eens een 
gelijkaardige ontdekking gedaan tijdens een interventie.

Voorbij deze deuropening worden tal van technische 
en elektrische installaties aangetroffen. Onmiddellijk 
wordt duidelijk dat deze brandinterventie een heel 
andere aanpak en een politionele afhandeling vraagt.

De herkomst van de rookontwikkeling wordt 
ondertussen ook duidelijk. Er wordt namelijk een strook 
van +/-25 m nasmeulende turf aangetroffen. Deze 
grondstof is aanwezig in twee evenwijdig aangelegde 
plantenbakken van 2,5 m breed op een lengte van 25 m.
Gezien er héél wat elektrische apparatuur aanwezig is 
en de oorsprong van de voeding van deze installatie 
zich niet onmiddellijk laat duiden, worden ook de 
diensten van de netwerkbeheerder (Fluvius) ter plaatse 
gevraagd.

Er wordt vastgesteld dat er door de ontwikkelaars van 
deze wietplantage een aftakking werd gemaakt van 
het elektriciteitsnet beneden aan de brugvoet uit een 
bovengrondse verdeelkast van de netwerkbeheerder.
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Gezien het bijzondere karakter (wietplantage) en de uitzonderlijke locatie van de brand (brugkoker) diende sneller de link 
gelegd te worden met een abnormale situatie en/of crimineel milieu. 
We moeten durven stellen dat deze kleinschalige brandweertussenkomst toch wel grote aandacht en vakkennis van de 
onderofficier	van	de	eerste	interventieploeg	vereist.
In de toekomst dient de aandacht bij dergelijke interventies nog meer gefocust te worden op de eventuele aanwezigheid van 
booby traps (elektrische of chemische beveiliging van toegangen of installaties). 
Brandbestrijding in de omgeving van eventuele drugslabs of uitgebreide wietplantages (grote aanwezigheid van diverse, 
chemische	producten)	vergen	een	bijkomende	ondersteuning	van	de	officier	door	een	Adviseur	Gevaarlijke	Stoffen	(AGS’er).
Door de ondersteuning van een AGS’er zou ook het gebruik van meetapparatuur correcter kunnen worden afgestemd.
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7. DANKWOORD EN OPROEP

Eerst en vooral wensen we onze brandanalisten te danken. 
Hun leergierigheid, enthousiasme en collegialiteit zorgen 

ervoor dat we van dit pilootproject een mooi en motiverend 
verhaal kunnen maken. 

Hun input was cruciaal bij het opmaken van deze publicatie. 

Tevens wensen we iedereen die bijgedragen heeft 
van harte te bedanken. De verschillende collega’s die het 

document	hebben	nagelezen,	VZW	T.S.L.	Hulpdienstfotografie	
voor de actiefoto’s met onze brandanalisten, Ketels Translati-
ons voor de eindredactie, Kaat Nuyttens voor de opmaak ...

Daarnaast doen we graag een warme oproep om van 
brandanalyse een groeiend verhaal te maken binnen België. 
Hoe meer hulpverleningszones brandanalyse opstarten, hoe 

meer we uit onze branden kunnen leren. 
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9. COLOFON

‘Leren uit branden 2020’ is een uitgave van Hulpverleningszone Fluvia. 
Hulpverleningszone Fluvia is één van de 35 Belgische Hulpverleningszones. De zone verzorgt vanuit 16 brandweerposten de 
brandweerzorg en het grootste deel van de ambulancehulpverlening in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen.

 Hulpverleningszone Fluvia
 Doorniksesteenweg 214/bus A
 8500 Kortrijk
 Telefoon 056 23 99 70
	 www.hvzfluvia.be

Publicatie: mei 2021

Dit document is bedoeld als inspiratiebron voor de brandweergemeenschap, zodat we kunnen leren uit branden. Het is niet toege-
staan de inhoud, statistiek, cases en foto’s te gebruiken voor andere doeleinden.

Speciale dank aan Hulpverleningszone Midwest, Brandweerzone Centrum, Hulpverleningszone Waasland … voor het ter beschik-
king	stellen	van	hun	infographics	en	statistiek	rond	brandinterventies.	Dank	aan	VZW	T.S.L.	Hulpdienstfotografie	voor	het	ter	
beschikking stellen van hun foto’s.
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  Vancauwenberghe, Geert Phyfferoen, Olaf Loman, Brecht Vandeburie, Wim D’haeveloose,  
Data analyse: Sam Vanloocke, Hulpverleningszone Fluvia
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  Zie ‘bronnen’ voor overige illustraties. 
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