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1.
Voorwoord

1.1

Dit brandbeveiligingsconcept is ontstaan uit de behoefte bij overheid en gebruikers aan een integrale
benadering van de brandveiligheid.
Het geeft een indruk van de knelpunten van brandbeveiliging van industriegebouwen en biedt een
kader voor het beveiligen van industriegebouwen met behulp van brandbeveiligingsmaatregelen en
-voorzieningen.
De maatregelen en voorzieningen zijn gericht op het voorkomen van slachtoffers en het beheersbaar
zijn van brand, waardoor schade beperkt wordt aan het gebouw en het milieu.
Met nadruk wordt vermeld, dat het brandbeveiligingsconcept geen document is waarin regelgeving
is opgenomen.
Het brandbeveiligingsconcept is bedoeld als kader voor de regelgeving en als leidraad voor ontwerpers,
bouwers en gebruikers van industriegebouwen.
Het brandbeveiligingsconcept kan voor gemeenten een bron zijn voor het nemen van
beleidsbeslissingen ter uitvoering van de gemeentelijke brandweertaak.
Degenen die betrokken zijn bij de beoordeling van brandveiligheid kunnen dit brandbeveiligingsconcept
gebruiken voor het krijgen van inzicht in de samenhang tussen de brandbeveiligingsmaatregelen en
-voorzieningen.
Het inzicht in deze samenhang is eveneens van belang bij het treffen van maatregelen gericht op
schadepreventie. De verdere invulling van dergelijke maatregelen kan het beste in nader overleg
met de verzekeringsadviseur gebeuren.
Aan de totstandkoming van het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen hebben de volgende
organisaties meegewerkt:
• het ministerie van Defensie
• het ministerie van Economische Zaken
• het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
• het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
• het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• de Nederlandse Brandweer Federatie
• de Stichting Bedrijven met een Bedrijfsbrandweer
• het Verbond van Verzekeraars
• de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties
• de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
• de Vereniging VNO - NCW

5



6

Brandbeveiligingsconcept industriegebouwen



2.
Samenvatting

2.1

Het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen beschrijft een kader voor het beveiligen
van deze gebouwen tegen brand. Het kader komt tot stand door een integrale
benadering van de brandveiligheid, waarbij onder andere wordt gekeken naar de
preventie (met aandacht voor het voorkomen van brand en branduitbreiding), de
preparatie (met aandacht voor de geoefendheid van de bedrijfshulpverleners/het
personeel) en de repressie van een brand (opkomst en inzet van de brandweer).

Hierbij wordt het niveau van brandveiligheid onder meer bepaald door het samenspel tussen
repressieniveau van de brandweer, de bouwkundige en installatie-technische voorzieningen, en het
feitelijke gebruik van het gebouw.
Het brandbeveiligingsconcept heeft een tweeledige functie:
• het kan door de overheid worden gebruikt voor het invullen van het aspect brandveiligheid in

regelgeving;
• het biedt belanghebbenden - zoals overheid, verzekeringswezen, ontwerpers en gebruikers van

het gebouw - een inzicht in de samenhang tussen de geëiste maatregelen en voorzieningen.

In het brandbeveiligingsconcept wordt de brandveiligheid van industriegebouwen op een fundamentele
wijze benaderd.
Na een analyse van de brandveiligheid van bestaande industriegebouwen aan de hand van statistiek,
literatuur en objectbezoeken, wordt een analyse gemaakt van een niet (brand)beveiligde situatie.
De analyses van de huidige situatie van bestaande tegen brand beveiligde industriegebouwen resulteren
in de volgende conclusies:
• ten aanzien van het voorkomen van slachtoffers bij brand is het huidige brandbeveiligingsniveau

in de meeste gevallen toereikend;
• de wijze van optreden van de bedrijfshulpverleners is van grote invloed op het verloop van de

brand en het aantal slachtoffers;
• ten aanzien van het beperken van schade bij brand is het huidige brandbeveiligingsniveau niet

toereikend.

De analyses van een niet brandbeveiligd gebouw resulteren in de volgende conclusies:
• in een niet of onvoldoende tegen brand beveiligd gebouw kunnen bij brand (grote aantallen)

slachtoffers vallen;
• in een niet of onvoldoende tegen brand beveiligd gebouw kan bij brand grote schade ontstaan.

Op basis van deze conclusies worden de doelstellingen voor de beveiliging geformuleerd:
• het zoveel mogelijk voorkomen van doden en/of gewonden met blijvend letsel en het zoveel

mogelijk beperken van het aantal gewonden zonder blijvend letsel bij brand;
• een brand in een industriegebouw moet zodanig beheersbaar zijn, dat zowel direct als indirect,

zo min mogelijk nadelig effect buiten een vooraf bepaald gebied ontstaat.

Vervolgens worden alle factoren die van invloed zijn op de brandveiligheid van een industriegebouw
nader belicht en gerubriceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het normatief verloop (in tijd)
van een brand in een industriegebouw en van een gebeurtenissenboom.
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Het normatief brandverloop is een doelstellend tijdschema met een onderverdeling in tijdstippen,
die voor de brandbeveiliging van een industriegebouw van belang zijn.
De onderverdeling begint vanaf het tijdstip van het ontstaan van brand tot en met het tijdstip dat
de brand onder controle is. De daarbij genoemde tijden zijn geen grenswaarden van prestatie-eisen
en geven dan ook geen weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, of een brandwerendheid
met betrekking tot bezwijken weer.
Om de factoren, die bij brand een rol spelen, beter inzichtelijk te maken is de gebeurtenissenboom
van een brand geïntroduceerd. Per gebeurtenis in de ontwikkeling van een brand worden
brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen op hoofdlijnen geformuleerd. Door deze maatregelen
en voorzieningen te koppelen aan het tijdschema van het normatief brandverloop, kan een goed
inzicht worden verkregen in het effect van de maatregelen en de voorzieningen in hun onderlinge
samenhang.
Hierdoor wordt het mogelijk verschillende combinaties van maatregelen en voorzieningen onderling
te vergelijken.

 De maatregelen en voorzieningen op hoofdlijnen worden in zes aandachtsgebieden gegroepeerd.
Dit zijn:
• planologie
• bouwkunde
• installatie-techniek
• inventaris
• interne organisatie en gebruik
• inzet brandweer.
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3.
Denken in concepten over brandveilighei

3.1 Noodzaak van een integrale benadering van brandveiligheid

In Nederland zijn vanuit verschillende invalshoeken regels vastgesteld die het niveau van brandveiligheid
bepalen. Deze regels maken onderdeel uit van wetgeving of daarvan afgeleide documenten, zoals
algemene maatregelen van bestuur, verordeningen, normen en richtlijnen.

In de afgeleide documenten wordt, door middel van concrete eisen, invulling gegeven aan een niveau
van brandveiligheid. Voorbeelden van deze documenten zijn het Bouwbesluit en de gemeentelijke
bouwverordening.
Behoudens de Woningwet en de Brandweerwet 1985 bieden verschillende andere wetten een basis
om brandbeveiligingseisen te stellen. Voorbeelden hiervan zijn:
• De Arbeidsomstandighedenwet, die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met

de arbeid regelt.
• De Wet milieubeheer, die met het oog op de bescherming van de omgeving eisen stelt aan de

beveiliging van een (bedrijfs)activiteit.
• De Monumentenwet, die eisen stelt aan de beveiliging van waardevolle cultuur-historische

bouwwerken.
• De Warenwet, die eisen stelt aan produkten, waaronder inventarisgoederen.
• De Algemene wet inzake de douane en de accijnzen, die onder andere eisen stelt aan de

toegankelijkheid van gebouwen, waar niet-ingeklaarde goederen zijn opgeslagen.

 Naast deze op wetgeving gebaseerde eisen worden ook andere eisen gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld
eisen die door een gemeente worden gesteld aan de repressieve sterkte van de brandweer, richtlijnen
voor het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen (richtlijnen van de Commissie Preventie van
Rampen met gevaarlijke stoffen (CPR)), voorwaarden die brandverzekeraars stellen, en eisen die de
gebruiker voor zichzelf stelt met het oog op de beveiliging van zijn gebouw.

Kader voor brandveiligheid
Het gegeven dat de eisen vanuit verschillende invalshoeken zijn opgesteld, leidt ertoe dat het gewenste
brandveiligheidsniveau niet altijd wordt gerealiseerd, omdat er geen of onvoldoende onderlinge
afstemming heeft plaatsgevonden. Het gevolg hiervan kan zijn dat in bepaalde gevallen tegengestelde,
dubbele, te hoge of zelfs helemaal geen brandbeveiligingseisen worden gesteld.

Om deze afstemming te bewerkstelligen en daardoor de genoemde gevolgen bij het stellen van eisen
te voorkomen, is het nodig een kader te ontwikkelen waar vanuit de brandveiligheid integraal kan
worden benaderd. In een dergelijk kader kan bij het vaststellen van een pakket van
brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen tevens rekening worden gehouden met aspecten
die anders nauwelijks worden meegenomen, te weten de milieu-effecten van een brand en
brandstichting.

Het voorliggende brandbeveiligingsconcept biedt zo'n kader.
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3.2 Brandbeveiligingsconcepten

3.2.1 Een integrale benadering van de brandbeveiliging

De integrale veiligheidsrapportages, zoals die in 1993 en 1994 door het ministerie van Binnenlandse
Zaken zijn uitgegeven, introduceren de zogenaamde veiligheidsketen. Deze keten bestaat uit de
volgende schakels: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
Pro-actie is het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid.
Preventie omvat de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel
mogelijk beperken van gevolgen van inbreuken op de veiligheid indien die zouden optreden.
Preparatie omvat de daadwerkelijke voorbereiding op de te nemen acties bij eventuele inbreuken.
Repressie is de daadwerkelijke bestrijding van inbreuken en de verlening van hulp in acute noodsituaties.
Nazorg omvat al hetgeen nodig is om zo snel mogelijk weer terug te keren in de 'normale'
verhoudingen.

Een brandbeveiligingsconcept biedt vanuit de filosofie van de veiligheidsketen een kader voor het
beveiligen van een bouwwerk of activiteit tegen brand.
Tot bouwwerken worden naast gebouwen ook de bouwwerken die geen gebouw zijn gerekend
(bijvoorbeeld een tunnel).
Bij activiteiten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verwerken en opslaan van gevaarlijke stoffen.
Voorliggend brandbeveiligingsconcept gaat over industriegebouwen.

Het brandbeveiligingsconcept bevat op hoofdlijnen geformuleerde brandbeveiligingsmaatregelen en
-voorzieningen.
Deze maatregelen en -voorzieningen worden in de volgende categorieën (aandachtsgebieden)
ingedeeld:
• planologie
• bouwkunde
• installatie-techniek
• inventaris
• interne organisatie en gebruik
• inzet brandweer.

Veiligheidsketen

nazorgrepressiepreparatiepreventiepro-actie

Aandachtsgebieden
brandbeveiligingsconcept

••••• interne
organisatie en
gebruik

interne
organisatie en
gebruik

planologiebouwkundeplanologie
•• interne

organisatie en
gebruik

installatietechniek
• inventaris

••• inzet
brandweer

inzet
brandweer

interne
organisatie en
gebruik

• inzet
brandweer

3.2.2 De functie van een brandbeveiligingsconcept

Het brandbeveiligingsconcept heeft een tweeledige functie:
• het kan door de overheid worden gebruikt voor het invullen van het aspect brandveiligheid in

regelgeving;
• het biedt belanghebbenden - zoals overheid, verzekeringswezen, ontwerpers en gebruikers van

het gebouw - een inzicht in de samenhang tussen de geëiste maatregelen en voorzieningen.

Ten aanzien van de eerste functie moet hier nadrukkelijk worden gesteld dat het
brandbeveiligingsconcept geen document is, waarin regelgeving is opgenomen.
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Het brandbeveiligingsconcept is bedoeld als overzicht van aandachtspunten die voor de brandveiligheid
essentieel zijn.
Het concept kan worden toegepast als kader voor de regelgeving, als leidraad voor ontwerpers,
bouwers en gebruikers van industriegebouwen.
Het brandbeveiligingsconcept kan voor gemeenten een bron voor het nemen van beleidsbeslissingen
zijn ter uitvoering van de gemeentelijke brandweertaak.

Afbeelding 3.1 Onderdelen van de beveiliging van industriegebouwen en de verschillende
belanghebbenden die invulling kunnen geven aan deze onderdelen

Bij het opstellen van brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen op hoofdlijnen is het noodzakelijk
om aannames te doen die feitelijk de bevoegdheid van andere instanties, bijvoorbeeld de gemeenten,
betreffen.
Zo is er een wisselwerking tussen preventieve maatregelen en repressieve voorzieningen. Vanwege
deze relatie is het bijvoorbeeld noodzakelijk om ten aanzien van de opkomsttijd van de brandweer
aannames te doen.
Deze maatregelen en voorzieningen zijn over het algemeen omschreven als: 'Er wordt van uitgegaan,
dat …'. Het is uiteraard niet de bedoeling om hiermee in de bevoegdheid van die andere instanties
te treden. Het is heel goed denkbaar dat deze instanties, ten aanzien van één of meer maatregelen
en voorzieningen - waartoe zij bevoegd zijn - een ander beleid voeren.

Ten aanzien van de tweede functie is het van belang om aan te geven wie eisen kunnen vaststellen
voor één of meer van de in paragraaf 1.2.1 genoemde categorieën brandbeveiligingsmaatregelen en
-voorzieningen.
In figuur 1.1 is schematisch weergegeven op welke onderdelen van de beveiliging het rijk, provinciale
en gemeentelijke overheden, verzekeringswezen, principaal en gebruiker eisen/voorwaarden kunnen
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formuleren met het oog op de brandveiligheid. In de figuur geeft een vierkantje aan welke actor
eisen/voorwaarden kan formuleren in de betreffende categorie maatregelen en voorzieningen.

Het schema geeft duidelijk de complexiteit van de brandveiligheid weer: vele actoren zullen uiteindelijk
het niveau van brandveiligheid in een bouwwerk of van een activiteit bepalen. Het schema laat zien
dat het rijk eisen kan stellen en ook stelt voor de categorieën 'bouwkunde' (in onder andere
bouwregelgeving), 'interne organisatie en gebruik' (in onder andere regelgeving voor de
bedrijfshulpverlening) en 'inventaris' (in onder andere regelgeving voor de produktveiligheid en voor
verpakkingen).
De provinciale overheid zal gebruik (kunnen) maken van de bevoegdheid tot het stellen van
brandbeveiligingseisen bij bepaalde milieuvergunningen.
Bij de gemeentelijke overheid wordt in het schema onderscheid gemaakt in haar taak als regelgever
(bij het opstellen van vergunningen) en haar verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg. In dit
laatste geval stelt de gemeente eisen aan onder andere de repressieve sterkte van de brandweer.
De voorwaarden die een brandverzekeraar kan stellen hebben tot doel de schade ten gevolge van
brand zo veel mogelijk te beperken.
De opdrachtgever (de principaal) van een nieuw te bouwen gebouw of bouwwerk kan onder andere
eisen stellen met betrekking tot het volume, de vorm en de situering van een gebouw, alsmede aan
de interne organisatie.
Tot slot kunnen gebruikers van een gebouw, afhankelijk van hun positie, invulling geven aan de
planologische, bouwkundige en installatie-technische voorzieningen, inventaris, de interne organisatie
en het gebruik en soms aan de bedrijfsbrandweer.

3.2.3 Onderdeel van een groter geheel

Dit brandbeveiligingsconcept staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een serie van
brandbeveiligingsconcepten.
In eerste instantie verschijnen brandbeveiligingsconcepten van de gebouwtypen die in de 2 e fase van
het Bouwbesluit (1996) worden onderscheiden.
Parallel daaraan worden gebouwtypen behandeld, die reeds in fase 1 van het Bouwbesluit aan de
orde kwamen. Zij kunnen onder andere in de evaluatie van de eerste fase van het Bouwbesluit
worden gebruikt.
Na bovengenoemde serie brandbeveiligingsconcepten zullen concepten worden ontwikkeld voor
andere bouwwerken en voor diverse activiteiten (bijvoorbeeld het verwerken van gevaarlijke stoffen).

3.2.4 De inhoud van een brandbeveiligingsconcept

Allereerst worden in een brandbeveiligingsconcept de algemene uitgangspunten voor de
brandbeveiliging van gebouwen vastgelegd. Hieruit worden de uitgangspunten afgeleid waarop de
brandbeveiliging van een specifiek gebouwtype (in dit concept industriegebouwen) is gebaseerd.
Vervolgens wordt nagegaan hoe het is gesteld met de brandveiligheid in het betreffende gebouwtype.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een analyse van de huidige brandveiligheid en een analyse van
de risico's, indien er geen beveiliging zou zijn.

In de eerstgenoemde analyse wordt aandacht besteed aan:
• statistische gegevens
• literatuuronderzoek
• objectbezoeken
• maatschappelijke ontwikkelingen.
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De conclusies die uit deze analyse volgen, hebben betrekking op een (deels) beveiligde situatie. Er
is echter niet direct uit te halen wat de invloed en het effect is geweest van de
brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen die reeds zijn aangebracht.
Om dit na te kunnen gaan, zal moeten worden uitgegaan van een onbeveiligd gebouw. Daarom wordt
een analyse gemaakt van de risico's van een onbeveiligd gebouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
brandscenario's. Met behulp van brandscenario's wordt bepaald wat de gevolgen zijn van de meest
ongunstige ontwikkeling van een brand in het gebouw.

Vervolgens worden alle factoren die van invloed zijn op de brandveiligheid van gebouwen nader
belicht en gerubriceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het normatief verloop (in tijd) van een
brand in een gebouw en een gebeurtenissenboom.

Het normatief brandverloop is een doelstellend tijdschema met onderverdeling in tijdstippen, waarvan
in het onderhavige brandbeveiligingsconcept is uitgegaan; vanaf het tijdstip van het ontstaan van
brand tot en met het tijdstip dat de brand onder controle is. Tevens wordt ingegaan op de aspecten
met betrekking tot de nazorg.

Om de factoren, die bij brand een rol spelen beter inzichtelijk te maken is de gebeurtenissenboom
van een brand geïntroduceerd. Per gebeurtenis in de ontwikkeling en beheersing van een brand
worden de aandachtspunten genoemd op basis waarvan brandbeveiligingsmaatregelen en
-voorzieningen worden geformuleerd.
Door deze maatregelen en voorzieningen te koppelen aan het tijdschema van het normatief
brandverloop, kan goed inzicht worden verkregen in het effect van de maatregelen en voorzieningen
in hun onderlinge samenhang. Mede hierdoor wordt het mogelijk verschillende combinaties van
maatregelen en voorzieningen onderling te vergelijken.
De maatregelen en voorzieningen op hoofdlijnen worden in zes aandachtsgebieden gegroepeerd
(zie paragraaf ).

Als vervolg op het brandbeveiligingsconcept zullen deze brandbeveiligingsmaatregelen en
-voorzieningen worden gegroepeerd in clusters en wel op een zodanige wijze dat er meer duidelijkheid
ontstaat over de implementatiemogelijkheden van de maatregelen en voorzieningen.
In dit brandbeveiligingsconcept wordt dus niet vastgesteld wie verantwoordelijk is voor het eisen
van bepaalde maatregelen en/of voorzieningen.

3.3 Toepassingsgebied van het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen

Om duidelijk te maken welke gebouwen tot de werkingssfeer van dit
brandbeveiligingsconcept behoren en om een beeld te schetsen van het gebruik dat
van industriegebouwen wordt gemaakt, is een kenschets opgesteld, die is opgenomen
in bijlage A.
De kenschets omvat een beschrijving van de gebouwtypen, het gebouw op zich, de
populatie, het gebruik en de interne organisatie bij brand.

Dit brandbeveiligingsconcept is van toepassing op die gebouwen of gedeelten van gebouwen welke
gebouwen of welke gedeelten blijkens hun constructie en inrichting zijn bestemd voor doeleinden
van bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen, het bedrijfsmatig telen of opslaan
van gewassen of het bedrijfsmatig houden van dieren.
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Afbeelding 3.2 Fabriek

Niet tot het toepassingsgebied van dit brandbeveiligingsconcept behoren industriële installaties, voor
zover deze niet zijn ondergebracht in gebouwen (zoals chemische installaties en tankparken). Onder
gebouw wordt in dit verband verstaan: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Afbeelding 3.3 Opslaggebouw

Verder beperkt dit brandbeveiligingsconcept industriegebouwen zich tot het voorkomen en beperken
van de gevolgen van brand en explosies, ten gevolge waarvan brand kan ontstaan.
Andere ongevalstypen die in industriegebouwen kunnen voorkomen, zoals overige explosies en
ontsnapping van toxische stoffen, worden in dit brandbeveiligingsconcept niet beschreven.

Afbeelding 3.4 Landbouwbedrijfsgebouw

Afbeelding 3.5 Klein bedrijf
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Afbeelding 3.6 Nutsgebouw
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4.
Uitgangspunten voor de brandbeveiliging van
industriegebouwen

4.1

Voordat wordt nagedacht over de beveiliging tegen brand van industriegebouwen, zal als eerste de
vraag moeten worden gesteld of er wel beveiligd moet worden en zo ja, waartegen, in welke mate
en tegen welke kosten.
De resultaten van een dergelijke afweging hangen sterk af van de uitgangspunten die voor de
brandbeveiliging van industriegebouwen worden gekozen.

Deze uitgangspunten kunnen worden afgeleid van de algemene uitgangspunten voor de brandbeveiliging
van gebouwen. Deze algemene uitgangspunten zijn:
1 De kans dat gebruikers van een bouwwerk, brandweerpersoneel, andere hulpverleners en derden,

slachtoffer worden van een brand moet aanvaardbaar klein zijn.
2 Een brand moet binnen aanvaardbare grenzen kunnen worden gehouden.
3 De kans dat ten gevolge van brand niet acceptabele milieuverontreiniging optreedt moet

aanvaardbaar klein zijn.
4 De kans op materiële schade ten gevolge van brand moet in een redelijke verhouding staan tot

de kosten van maatregelen en voorzieningen om die schade te beperken.

In het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen worden al deze uitgangspunten overgenomen.

Het eerste uitgangspunt vloeit voort uit de reacties van de maatschappij op situaties waarbij
slachtoffers vallen bij brand in industriegebouwen.
Het algemene gevoelen is dat betrokkenen bij en omwonenden van de industriële activiteit geen
slachtoffer mogen worden van een brand in een industriegebouw. Indien er bij een brand doden
en/of ernstig gewonden vallen onder gebruikers van een industriegebouw, brandweerpersoneel,
andere hulpverleners en/of derden zal dit in vele gevallen leiden tot vragen aan het (lokaal, regionaal
of landelijk) openbaar bestuur, het management van de onderneming en aan de
branche/belangenverenigingen.
Natuurlijk moet bij de overweging van dit uitgangspunt wel worden meegenomen, dat de kans dat
een calamiteit met dergelijke gevolgen optreedt nooit geheel nul is. Er mag echter wel vanuit worden
gegaan dat deze aanvaardbaar klein is.

Het tweede uitgangspunt is van invloed op het eerste uitgangspunt.
Het is van belang de brand binnen aanvaardbare grenzen te houden om te voorkomen dat bij een
brand slachtoffers vallen.

Het tweede uitgangspunt is ook van invloed op het derde uitgangspunt.

 De gedachte hierachter is dat het wenselijk is dat de omvang van een brand in een
industriegebouw en daarmee ook de schadelijke effecten op de omgeving beperkt blijven. Dit geldt
met name voor industriële bedrijven die stoffen produceren die bij brand ernstige gevolgen kunnen
hebben voor de gezondheid van de omwonenden.

Het derde uitgangspunt vloeit voort uit de gedachte dat grote milieuschade ten gevolge van brand,
mede gelet op het huidige milieubeleid, niet acceptabel is. De samenleving verwacht daarom van de
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brandweer dat deze een brand in een dergelijk gebouw tijdig onder controle kan krijgen of, indien
dat door buitengewone omstandigheden niet mogelijk is, de brand toch beperkt blijft.

De kostenafweging, waarvan in het vierde algemene uitgangspunt sprake is, is een belangrijk aspect
bij het bepalen van het pakket van maatregelen en voorzieningen dat uiteindelijk zal worden toegepast.
De kosten van dit pakket zullen in een redelijke verhouding moeten staan tot de kosten - zowel
direct als indirect - die de brand in een industriegebouw met zich meebrengt in combinatie met de
kans dat er een brand in een dergelijk gebouw plaatsvindt.

Veelal zal de ondernemer vanuit het oogpunt van verstandig risicobeheer een inventarisatie maken
van de in het industriegebouw aanwezige risico's, waarna in overleg met het bevoegd gezag en/of
de verzekeringsadviseur een verantwoord pakket van beveiligingsmaatregelen en -voorzieningen zal
worden gekozen. Hierbij moet ondermeer in overweging worden genomen wat de kosten zijn indien
het bedrijf ten gevolge van een brand enige tijd niet of slechts gedeeltelijk verder kan functioneren.
Dit kan mogelijk zelfs leiden tot (gedeeltelijk) verlies van afzetmarkten aan concurrenten. De
continuïteit van de bedrijfsvoering (gevaar van faillissement, ontslag werknemers) kan dus een
belangrijke argument zijn voor extra brandbeveiligingsinspanningen.

 Verder kan een brand in een produktiehal, een opslaggebouw of een bedrijfsgebouw waarin
zich levende have bevindt, naast het leed van dieren, zeer hoge schadeposten veroorzaken. In een
produktiehal kan de reden hiervan zijn dat dure machines (onherstelbaar) worden beschadigd, wat
kan leiden tot een langdurige uitval van het produktieproces, met name in die gevallen dat het unieke
produktiemachines betreft.
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5.
Brandveiligheid in industriegebouwen
In het voorgaande hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor het brandbeveiligingsconcept
industriegebouwen geformuleerd en toegelicht.
In dit hoofdstuk wordt de brandveiligheid in bestaande industriegebouwen nader beschouwd. De
reden voor het uitvoeren van deze beschouwing is dat nagegaan dient te worden in hoeverre de
brandveiligheid in industriegebouwen voldoet aan de uitgangspunten.
Voor de beschouwing van de brandveiligheid van industriegebouwen wordt allereerst gebruik gemaakt
van een analyse van de huidige situatie van de brandveiligheid in industriegebouwen. Dit levert
conclusies op met betrekking tot de toereikendheid van het huidige niveau van beveiligen, omdat in
de analyse wordt gekeken naar gebouwen die reeds zijn voorzien van brandbeveiligingsmaatregelen
en-voorzieningen.

In een andere analyse die wordt uitgevoerd, wordt gekeken naar de risico's in een nog onbeveiligd
industriegebouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van brandscenario's om de ontwikkeling van een
brand in een dergelijk gebouw en de daarbij te verwachten gevolgen te beschrijven.

Een onderlinge vergelijking van de analyses - in relatie tot de uitgangspunten van hoofdstuk 2 - geeft
inzicht in de mogelijke knelpunten van de brandveiligheid.
Op basis vande analyses zijn in hoofdstuk 4 doelstellingen geformuleerd.

5.1 Analyse van de huidige situatie van de brandveiligheid in industriegebouwen

In deze analyse wordt gebruik gemaakt van:
• gegevens betreffende branden in industriegebouwen verkregen van het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS);
• literatuurgegevens betreffende branden in industriegebouwen in binnen- en

buitenland;
• een evaluatie van ervaringen opgedaan tijdens bezoeken aan een aantal

industriegebouwen;
• een inventarisatie van maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben

op de brandveiligheid in industriegebouwen.

5.1.1 Statistische gegevens betreffende branden in industriegebouwen

Om inzicht te krijgen in de aard van de oorzaken en de omvang van de gevolgen van branden in
industriegebouwen is gebruik gemaakt van statistische gegevens over de periode 1988-1993, die zijn
verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In 1993 heeft het CBS een nadere uitsplitsing gemaakt van de gebouwtypen die tot industriegebouwen
worden gerekend. Met name is er een opdeling gemaakt tussen fabrieksgebouwen en opslaggebouwen.
Het totaal aantal door het CBS geregistreerde branden in industriegebouwen bedraagt over de
beschouwde periode 7830. Daarvan is in 4689 gevallen bekend welk gebouwtype het betreft.
Het aantal branden is in de periode 1988 tot en met 1990 fors gestegen.
Vanaf 1990 blijft het aantal vrijwel constant, gemiddeld ruim 1400 branden.

 In zijn totaliteit is defect/storing (33%) de belangrijkste brandoorzaak.
Andere belangrijke oorzaken zijn (brandgevaarlijke) werkzaamheden (11%), brandstichting (9%) en
broei (5%).
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De belangrijkste plaats van ontstaan van brand is - voor zover er melding van is gemaakt - voor
vrijwel alle typen industriegebouwen de technische ruimte.
Een tweede plaats wordt ingenomen door de werkplaats.

In de beschouwde periode kwamen 15 personen om het leven en waren er 341 gewonden en
bedwelmden. Dit is gemiddeld 2,5 doden per jaar bij brand in industriegebouwen. Het genoemde
aantal slachtoffers bij brand komt nagenoeg overeen met de cijfers voor gebouwen met een
publieksfunctie (horeca-, winkel-, sport-, stations- en bijeenkomstgebouwen). Een nadere uitsplitsing
van het aantal slachtoffers als gevolg van brand en als gevolg van explosie is volgens het CBS niet
mogelijk.

Relatief grote aantallen slachtoffers vielen in landbouwbedrijfsgebouwen (4 doden; 31 gewonden),
chemische fabrieken (2 doden; 26 gewonden), metaalfabrieken (32 gewonden), silo's/bunkers (3
doden; 12 gewonden) en garagebedrijven voor auto's/carrosseriebedrijven (39 gewonden). Hierbij
moet echter wel worden opgemerkt dat de genoemde cijfers moeten worden gewogen op het totale
aantal bedrijven in Nederland behorend tot het industriegebouwtype en de aard van de daarin
aanwezige risico's.

Gerekend naar het aantal branden is de kans op dodelijke slachtoffers overdag duidelijk groter dan
's avonds of 's nachts. Dat is gezien het feit dat de meeste bedrijfsactiviteiten overdag plaatsvinden
niet opmerkelijk. Er zijn geen afzonderlijke cijfers bekend van bedrijven die volcontinu werken. De
kans op gewonden of bedwelmden is overdag eveneens groter dan 's avonds of 's nachts.

Het totale directe schadebedrag van branden in genoemde industriegebouwen bedraagt over de
periode van zes jaar 2,7 miljard gulden. Met een totaal aantal branden van 7830 betekent dit ruim
346 000 gulden per brand. Hierbij is indirecte bedrijfsschade niet meegenomen.

 In een aantal industriegebouwtypen is het gemiddeld schadebedrag per brand aanzienlijk hoger:
papier, grafische fabriek/opslag (737 000 gulden), textiel, textielwarenfabriek/opslag (771 000 gulden)
en koel-/vrieshuizen (6 990 000 gulden).

In een aantal industriegebouwtypen is het gemiddeld schadebedrag per brand aanzienlijk lager:
bouwnijverheid, fabriek/opslag (129 000 gulden), landbouwbedrijfsgebouwen en
dierenverzorgingsgebouwen (63 000 - 194 000 gulden), opslag tuinbouwprodukten (84 000 gulden)
en fotoateliers, fotokopieerzaken (80 000 gulden). De gemiddelde schade per brand blijkt 's avonds
en 's nachts (561 000 respectievelijk 417 000 gulden) aanzienlijk hoger te liggen dan de gemiddelde
schade overdag (166 000 gulden).

 Uit gesprekken met verzekeringsdeskundigen is naar voren gekomen dat de hiervoor genoemde
statische gegevens van schadebedragen genuanceerd moeten worden gezien.
Een groot deel van brandschaden die wel bij verzekeraars worden geclaimd, is niet in de statistiek
opgenomen. Dit betreft voornamelijk de relatief kleine branden die door het bedrijf zelf kunnen
worden geblust en waarbij de brandweer niet of niet altijd wordt gewaarschuwd.
De schadeclaims die hiervan het gevolg zijn, kunnen aanzienlijk zijn (tot wel 2 miljoen gulden) met
name als het kostbare apparatuur betreft. Het totale directe schadebedrag ligt als gevolg hiervan
duidelijk hoger dan de in de statistiek genoemde 2,7 miljard gulden.

Het CBS is tevens gevraagd na te gaan hoe vaak er sprake was van branden waarbij gevaarlijke stoffen
betrokken waren. Dit leverde nagenoeg geen gegevens op, wat grotendeels te wijten is aan het niet
invullen van dit onderdeel van het brandrapport.

Voor een meer uitvoerige weergave en bespreking van de statistische gegevens zie bijlage B.
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5.1.2 Literatuuronderzoek

Voor het literatuuronderzoek betreffende branden in industriegebouwen is overwegend gebruik
gemaakt van verslagen van branden in vakbladen.
Het verslag van de resultaten van dit literatuuronderzoek is te vinden in bijlage C.

Er is een selectie gemaakt uit een grote hoeveelheid van literatuur over branden in industriegebouwen.
Doel daarvan is specifieke gevaren, aandachtspunten voor de brandbeveiliging, enzovoort op te
sporen.
Bij de beschrijving van de branden is gebruik gemaakt van dezelfde indeling in categorieën van
industriegebouwen als bij de statistiek is gehanteerd.
Hierdoor is de combinatie van de gegevens uit de statistiek en literatuur eenvoudiger.

 Gezien de grote diversiteit van de gebouwen die in dit literatuuronderzoek worden beschreven,
is het niet mogelijk om algemene conclusies te formuleren.
Wel kan worden aangegeven dat met name de beheersbaarheid van de brand een probleem vormt
(hoge vuurbelasting, onvoldoende compartimentering), tezamen met problemen bij het repressief
optreden van de brandweer (onvoldoende bluswater beschikbaar, ontbreken van informatie over
de aard van de opgeslagen stoffen).

5.1.3 Bezoeken aan industriegebouwen

 Om een actueel beeld te vormen van het gebruik van industriegebouwen en om te weten te
komen in hoeverre het management en personeel van de bedrijven zijn ingespeeld op het fenomeen
brand, is een aantal industriegebouwen bezocht.
Het betrof twee grote en complexe, drie middelgrote en twee kleine industriegebouwen. Aan de
hand van de zes aandachtsgebieden (planologie, bouwkunde, installatietechniek, inventaris, interne
organisatie en gebruik en inzet brandweer) zijn de opgedane indrukken in bijlage D weergegeven.
Uit de bezoeken blijkt dat de relatie tussen de omvang van een brandcompartiment, de vuurbelasting
in het compartiment en de beheersbaarheid van een mogelijke brand een belangrijk vraagpunt is. Er
zijn zeer grote brandcompartimenten waargenomen waarbij niet altijd even duidelijk was of een
brand in een dergelijk brandcompartiment ook beheersbaar is voor de brandweer. In het merendeel
van de objecten zijn automatische brandblusinstallaties aanwezig. Specifieke risico's worden meestal
afzonderlijk beveiligd.
De wijze waarop door de bezochte bedrijven invulling wordt gegeven aan de interne organisatie
varieert sterk. Het management blijkt in alle gevallen zich bewust te zijn van mogelijke
veiligheidsrisico's en onderneemt daarvoor ook acties. Het merendeel van de bedrijven beschikt
nog niet over een organisatie die voldoet aan de eisen van het Besluit bedrijfshulpverlening, al wordt
in deze gevallen wel gewerkt aan het inrichten ervan.
Ook zijn de meeste bedrijven nog bezig met het opstellen van ontruimingsplannen.
Een ordelijke werkplek blijkt in een aantal bedrijven een probleem te zijn.

5.1.4 Maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de brandveiligheid
in industriegebouwen

Ontwikkelingen in de samenleving kunnen ook de brandveiligheid in industriegebouwen beïnvloeden.
Bijlage E geeft een beschrijving van de relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Deze
maatschappelijke ontwikkelingen hebben geen invloed op de uitgangspunten van het
brandbeveiligingsconcept (zie bladzijde 20), maar kunnen van betekenis zijn voor de toekomstige
uitwerking van maatregelen en voorzieningen.
De volgende ontwikkelingen zijn onder andere te onderkennen:
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• economische ontwikkelingen (onder andere schaalvergroting, globalisering, toenemende
concurrentie);

• technologische ontwikkelingen (onder andere verkorting van produktie- en technologiecycli,
automatisering);

• ontwikkelingen in bedrijfsvoering (onder andere uitbesteden van werk, flexibilisering van de
arbeid, inkrimpen personeelsbestanden);

• overheidsbeleid (onder andere criminaliteitspreventie, integrale aanpak van de veiligheid,
milieubeleid);

• civielrechtelijke aansprakelijkheid.

5.1.5 Conclusies over het huidige niveau van beveiligen van industriegebouwen

Uit de voorgaande analyse wordt ten aanzien van het eerste uitgangspunt - de kans dat gebruikers
van een industriegebouw, hulpverleners en/of derden slachtoffer worden van een brand moet
aanvaardbaar klein zijn - geconcludeerd dat het huidige niveau van beveiliging in de meeste gevalien
toereikend is. Landbouwbedrijfsgebouwen, chemische fabrieken, metaalfabrieken en silo's en bunkers
behoeven in dit verband extra aandacht.

Wat betreft het tweede uitgangspunt - een brand moet binnen aanvaardbare grenzen worden
gehouden - kan worden geconstateerd dat de huidige wijze van beveiligen voor de meeste
industriegebouwtypen niet toereikend is om omvangrijke branden in deze gebouwen te voorkomen.

Ten aanzien van het derde uitgangspunt - de kans dat ten gevolge van brand niet acceptabele
milieuverontreiniging optreedt moet aanvaardbaar klein zijn - kan worden geconstateerd dat er in
toenemende mate aandacht is voor het nemen van maatregelen ter bescherming van het milieu tegen
de gevolgen van brand.
Uit de literatuur blijkt dat met name bij bedrijven waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen of worden
gebruikt, er bij brand (aanzienlijke) risico's voor het milieu kunnen bestaan.

Over uitgangspunt vier - de kans op materiële schade ten gevolge van brand moet in redelijke
verhouding staan tot de kosten van maatregelen en voorzieningen om de schade te beperken - kan
worden opgemerkt dat uit de statistiek en literatuur blijkt dat als gevolg van branden in
industriegebouwen aanzienlijke schadeposten kunnen ontstaan (van enkele honderdduizenden tot
tientallen miljoenen guldens; zie bijvoorbeeld opslaggebouwen). Zeker waar de continuïteit van de
onderneming in gevaar zou kunnen komen (bijvoorbeeld het ten gevolge van een brand onbruikbaar
worden van unieke produktiemachines in bepaalde bedrijven of uitvallen van de bagage-afhandeling
bij een luchthaven), onderstreept dit het belang en de legitimiteit van dit uitgangspunt en de noodzaak
van een goed risicobeheer. Of de kosten van maatregelen en voorzieningen in redelijke verhouding
staan tot de kans op materiële schade, kan op basis van de uitgevoerde analyse geen algemene
uitspraak worden gedaan.

5.2 Analyse van de risico's in een onbeveiligd industriegebouw

5.2.1 Kwalitatieve risico-analyse van een industriegebouw

In de vorige paragraaf wordt geconcludeerd dat met de huidige beveiliging van industriegebouwen
in de meeste gevallen wordt voldaan aan het eerste uitgangspunt. In die analyse worden echter wel
gebouwen beschouwd waarin al brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen zijn gerealiseerd.

In deze paragraaf wordt een niet tegen brand beveiligd industriegebouw beschouwd, om na te gaan
of theoretisch gezien de genoemde uitgangspunten wel een probleem vormen.
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Het niet tegen brand beveiligde industriegebouw wordt geanalyseerd met behulp van een kwalitatieve
risico-analyse. Dit hulpmiddel levert een beschrijving van de gevolgen van een brand aan de hand
van een brandscenario, zonder daar kansen aan te verbinden, zoals dat bij de kwantitatieve
risico-analyse gebeurt. De reden dat hier geen kwantitatieve risico-analyse wordt toegepast is dat
er onvoldoende casuïstiek beschikbaar is van branden in dit type gebouwen om goede kansen te
kunnen afleiden. In een aantal gevallen dient er wel een kwantitatieve risico-analyse voor een
industriegebouw te worden gemaakt. Dit geldt voor de bedrijven die wettelijk een dergelijke analyse
moeten maken in het kader van een rapportage betreffende arbeidsveiligheid of externe veiligheid.

De reden dat een kwalitatieve risico-analyse wordt toegepast, is dat de brandscenario's die daarbij
worden ontwikkeld een goed inzicht geven in de ontwikkeling en omvang van de gevolgen van een
brand.
Een brandscenario kan als volgt worden gedefinieerd:
'Een brandscenario is een theoretische beschrijving van een reëel voorstelbare brand aan de hand
van een aantal vooraf geselecteerde factoren die de ontwikkeling en het verloop van een brand
bepalen, met als uitkomst de gevolgen van deze brand voor de personen in het gebouw, de inventaris
van het gebouw en het gebouw zelf'.

Door de grote hoeveelheid van factoren die het ontstaan en het verloop van een brand kunnen
bepalen, is het mogelijk vele brandscenario's op te stellen. Niet alle scenario's zijn echter even
relevant. Relevant zijn alleen de scenario's met aanzienlijke gevolgen. Deze worden maatgevende
scenario's genoemd. In bijlage F is de beschrijving gegeven van de scenario's voor een brand in een
industriegebouw.

5.2.2 Conclusies op basis van de brandscenario's

Uit de brandscenario's is af te leiden dat een mogelijkheid bestaat dat als gevolg van brand in een
industriegebouw slachtoffers vallen en/of grote materiële schade ontstaat, indien:
• de brand laat wordt ontdekt
• de interne organisatie traag functioneert
• de personen niet binnen 30 seconden uit de rook zijn
• branduitbreiding naar andere ruimten optreedt
• het optreden van de brandweer traag is.

In het schema met brandscenario's (schema F.2 van bijlage F) zijn de maatgevende scenario's met
een gele ondergrond weergegeven.

5.3 Samenvatting

Uit de maatgevende scenario's en uit het literatuuronderzoek blijkt dat in een niet (voldoende)
beveiligd industriegebouw slachtoffers kunnen vallen. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van het
voorkomen van slachtoffers (zie hoofdstuk 2, uitgangspunt 1) brandbeveiliging van een industriegebouw
noodzakelijk is. Uit de analyse van de in de praktijk aanwezige situatie van brandveiligheid in
industriegebouwen blijkt dat het huidige brandveiligheidsniveau in Nederland hiervoor in de meeste
industriegebouwtypen toereikend is.

Wordt naar het aspect materiële schade gekeken, dan blijkt uit de scenario's dat deze aanzienlijk
kan zijn. Dit wordt door vele branden in de praktijk bevestigd.
Gemiddeld bedraagt de directe schade bij brand in industriegebouwen f 346 000 en kan worden
gesteld dat het huidige brandveiligheidsniveau in Nederland niet toereikend is om deze schadeomvang
beperkt te houden (zie hoofdstuk 2, uitgangspunt 2).
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In de beschouwing van de brandveiligheid in industriegebouwen is de verwachting uitgesproken dat
de kans op onaanvaardbare milieuverontreiniging bij bepaalde industriegebouwtypen aanwezig is (zie
hoofdstuk 2, uitgangspunt 3).

Bij het stellen van eisen zal altijd moeten worden bekeken of de kans op materiële schade ten gevolge
van brand en de te verwachten omvang daarvan in redelijke verhouding staan tot de kosten van de
maatregelen en voorzieningen om die schade te beperken (zie hoofdstuk 2, uitgangspunt 4). Het is
aan te bevelen dat deze afweging door de eigenaar/ondernemer in het kader van een goed risicobeheer
wordt meegenomen.
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6.
Doelstellingen van de brandbeveiliging van
industriegebouwen

6.1 Doelstellingen

Het resultaat van de analyse, uitgevoerd in hoofdstuk 3, vormt de basis voor de
legitimering van de doelstellingen, die voor de verdere ontwikkeling van dit
brandbeveiligingsconcept noodzakelijk zijn. Deze doelstellingen zijn:
1 Het zoveel mogelijk voorkomen van doden en/of gewonder met blijvend letsel en het zoveel

mogelijk beperken van het aantal gewonden zonder blijvend letsel bij brand.
2 Een brand in een industriegebouw moet zodanig beheersbaa zijn, dat - zowel direct als indirect

- zo min mogelijk nadelig effect, buiten een vooraf bepaald gebied ontstaat.

De doelstellingen worden hierna nader beschouwd met als uiteindelijk doel in hoofdstuk 5 de
brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen te kunnen formuleren. Om dat te kunnen doen
wordt gebruik gemaakt van het normatief brandverloop in een industriegebouw, dat als
referentiemodel kan worden toegepast.

6.2 Normatief brandverloop in een industriegebouw

Bij een brand speelt het element tijd een belangrijke rol. Er is sprake van een tijdrace tussen enerzijds
branduitbreiding en rookverspreiding en anderzijds ontdekking, ontruiming en blussing. De
temperatuursontwikkeling van een brand is niet evenredig met het tijdsverloop. In het normatief
brandverloop, waarin deze temperatuursontwikkeling is weergegeven als functie van de tijd, wordt
een koppeling gemaakt met een aantal punten op de tijdas, die normatief zijn voor de beschreven
brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen.

In het kader van dit brandbeveiligingsconcept wordt er onderscheid gemaakt tussen twee normatieve
brandverlopen. Dit onderscheid wordt bepaald door de hoeveelheid in een ruimte aanwezige
vuurbelasting (uitgedrukt in kg vurehout/m 2 ) en het antwoord op de vraag of de brandweer de
brand kan blussen. Als grenswaarde wordt een vuurbelasting lager dan 60 kg vurehout/m 2 genomen.
Aangenomen wordt dat, in relatie met de te nemen preventieve maatregelen en voorzieningen, een
brand met een dergelijk vuurbelasting zonder blusactie binnen één uur na het ontstaan onder controle
is. De vuurbelasting is samengesteld uit een permanente en een variabele component. De twee
normatieve brandverlopen zijn:
1 Een normatief brandverloop voor industriegebouwen waarin:

1 de vuurbelasting lager is dan 60 kg vurehout/m 2 , of
2 de vuurbelasting hoger is dan, dan wel gelijk is aan 60 kg vurehout/m 2 en de brandweer kan

blussen.
2 Een normatief brandverloop voor industriegebouwen waarin de vuurbelasting hoger is dan, dan

wel gelijk is aan 60 kg vurehout/m 2 en de brandweer niet kan blussen.
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Afbeelding 6.1 Normatieve brandverlopen in een industriegebouw

Na een trage ontwikkeling in het begin, waarbij de temperatuur in de ruimte langzaam oploopt,
ontwikkelt de brand zich opeens zeer snel, waarbij de temperatuur in de ruimte eveneens snel
oploopt (punt van vlamoverslag). Het temperatuur-tijdsverloop van een brand is gemodelleerd
weergegeven. Deze modellering komt, met uitzondering van de eerste ontwikkelingsfase van een
brand, overeen met de standaardbrandkromme (zie figuur 4.2). Aangezien bij het tweede normatief
brandverloop de brand niet wordt geblust, zal de temperatuur in een dergelijke brandruimte stijgen
en kan daarbij zelfs boven de 1000 C komen (zie eveneens figuur 4.2).
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Afbeelding 6.2 De standaard brandkromme

De toepassing voor het normatief brandverloop van een temperatuur-tijdsverloop dat grote
overeenkomsten vertoont met de standaardbrandkromme is gerechtvaardigd. De reden hiervan is
dat de indeling van een industriegebouw en de daarin te verwachten variabele en permanente
vuurbelasting in geval van brand over het algemeen zal leiden tot een brandverloop, dat grote
overeenkomsten vertoont met de standaardbrandkromme.
In die gevallen dat de brand anders verloopt, bijvoorbeeld bij een zeer hoge vuurbelasting en een
snelle brandvoortplanting of juist een zeer lage vuurbelasting en trage brandvoortplanting, kan deze
eveneens met behulp van de hier beschreven systematiek worden beschouwd.

Indien in een industriegebouw voornamelijk koolwaterstoffen of kunststoffen zijn opgeslagen, zal in
het geval deze stoffen direct bij brand betrokken raken, de temperatuur vergeleken met de
standaardbrandkromme een veel snellere stijging te zien geven (de zogenaamde
koolwaterstof-kromme). Dit zal in de praktijk betekenen dat de brand sneller na het ontstaan kan
worden ontdekt.
Verder zal bij een koolwaterstofbrand de hittebelasting van de bouwkundige constructie groter zijn
dan bij een standaard brand.

Uitgangspunten voor de normatieve brandverlopen Bij het normatief brandverloop in een
industriegebouw wordt ervan uitgegaan dat:
• binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand, de brand is ontdekt en gemeld aan de

bedrijfshulpverleners en alarmering van de in het gebouw aanwezige personen en melding aan
de brandweer heeft plaatsgevonden;

• binnen 15 minuten na alarmering moeten de door de brand bedreigde personen al dan niet met
hulp van de bedrijfshulpverleners doch zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten naar een
veilige plaats buiten het industriegebouw. Met andere woorden: door brand bedreigde personen
moeten binnen 30 minuten na het ontstaan van de brand zonder hulp van de brandweer het
gebouw hebben kunnen verlaten.
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•
 binnen 17 minuten na het melden van de brand aan de brandweeralarmcentrale de brandweer

aanwezig en operationeel is (water op het vuur). Bij het vierde uitgangspunt treedt een verschil
op tussen de beide normatieve brandverlopen.

Voor het normatieve brandverloop 1 geldt:
• de brandweer de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle moet hebben (anders

gezegd: de brand meester zijn). Op dat moment behoren alle eventueel nog door de brand
bedreigde personen te zijn gered. Met andere woorden, er wordt van uitgegaan dat de brandweer,
binnen 28 minuten na het operationeel zijn, de zich eventueel nog in het bedreigde gebied
bevindende personen heeft gered en verdere uitbreiding van de brand in beginsel heeft voorkomen.

Voor het normatieve brandverloop 2 geldt:
• de brandweer binnen 60 minuten na het ontstaan van de brand alle eventueel nog door de brand

bedreigde personen moet hebben gered. Met andere woorden, er wordt van uitgegaan dat de
brandweer, binnen 28 minuten na het operationeel zijn, de zich eventueel nog in het bedreigde
gebied bevindende personen heeft gered.

• de brandweer de brand niet blust, zodat de brandduur in belangrijke mate bepaald wordt door
de hoogte van de vuurbelasting.
Zodra de brandweer heeft vastgesteld dat de brand binnen het vooraf bepaalde gebied
(brandcompartiment) blijft, is de de brand onder controle (brand meester).

Bij beide normatieve brandverlopen in een industriegebouw kunnen de volgende fasen worden
onderscheiden:
1 De ontdekkingstijd.
2 De alarmeringstijd (waarschuwen bedrijfshulpverleners en overige in het gebouw aanwezige

personen).
3 De ontruimingstijd.
4 De meldtijd (aan de alarmcentrale van de brandweer).
5 De opkomsttijd van de brandweer:

1 de verwerkingstijd van de brandmelding op de brandweeralarmcentrale
2 de uitruktijd, de tijd die het personeel van de brandweer nodig heeft om het brandweervoertuig

te bezetten;
3 de rijtijd.

6 De inzettijd van de brandweer.
7 De red-, blus- en beheerstijd van de brandweer.
8 De nablustijd.
9 De nazorgtijd.

Deze fasen worden schematisch weergegeven in figuur 4.3.

Voor wat betreft de definiëring van de genoemde tijden is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij
reeds bestaande definities.
Echter ten aanzien van 4 'de meldtijd' wordt opgemerkt dat de handleiding Brandweerzorg dit begrip
hanteert voor 5a 'de verwerkingstijd'.
Er zal naar worden gestreefd de handleiding in overeenstemming te krijgen met de definities van het
brandbeveiligingsconcept.
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Afbeelding 6.3 Fasen in een normatief brandverloop in een industriegebouw

6.3 Gebeurtenissenboom van een brand

Het verloop van brand in een industriegebouw kan schematisch in de vorm van een
gebeurtenissenboom worden weergegeven (zie figuur 4.4).
In deze figuur worden in de meest logische volgorde de diverse stadia van een brand
met de daarbij behorende acties aangegeven vanaf het ontstaan van de brand tot het
moment dat de brand onder controle is (brand meester) en de nazorg.
Dit zijn de gebeurtenissen .

Nablussen als zodanig wordt niet nader als gebeurtenis uitgewerkt. Ten aanzien van de daadwerkelijke
nazorg kan worden opgemerkt, dat deze over het algemeen aanvangt na het moment waarop de
brand onder controle is. Echter specifieke acties, gericht op de voorbereiding van nazorg, kunnen
in diverse fasen van het normatief brandverloop aanvangen.
In de gebeurtenissenboom is een driedeling aangebracht, waarbij zoveel mogelijk is getracht de
gebeurtenissen naar discipline te groeperen, te weten: gebeurtenissen (acties) gericht op de gebruikers
van het gebouw, de eventueel aanwezige automatische blusinstallatie(s) en acties te verrichten door
de brandweer.
Sommige van deze acties, zoals het melden van brand en de nazorg, beperken zich niet strikt tot
een bepaalde discipline.

Van elke gebeurtenis in deze boom is in principe een specifieke doelstelling af te leiden. Deze
specifieke doelstellingen kunnen worden bestudeerd en gerubriceerd, met als doel maatregelen en
voorzieningen op hoofdlijnen te formuleren (zie hoofdstuk 5).
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Het spontaan doven van een brand is als gebeurtenis niet opgenomen in de gebeurtenissenboom.
Het weglaten hiervan is verantwoord, daar het geen invloed heeft op de maatregelen en voorzieningen
op hoofdlijnen.
Hoe eerder wordt ingegrepen in het verloop van de gebeurtenissen die bij een brand een rol spelen,
des te geringer zijn de gevolgen. Met andere woorden: indien de eerste gebeurtenis - het ontstaan
van brand - kan worden voorkomen, zullen ter realisatie van de doelstellingen op een lager niveau
geen maatregelen meer behoeven te worden genomen. Immers het ontstaan van brand voorkomen
is de meest effectieve maatregel. Indien men uitsluitend onbrandbare materialen gebruikt, kan er
ook geen brand ontstaan.

In het geval dat men maatregelen treft die van invloed zijn op een latere gebeurtenis (er is dan brand),
bestaat de mogelijkheid dat de doelstellingen niet worden gerealiseerd. Om dit toch te bereiken
zullen eveneens maatregelen moeten worden getroffen, die andere (latere) gebeurtenissen in positieve
zin beïnvloeden.
In de gebeurtenissenboom van een brand treedt een aantal gebeurtenissen, die in aard
overeenstemmen, naast elkaar op. Nadat een brand is ontdekt, worden er zowel door de interne
organisatie in een industriegebouw als door de (gemeentelijke) brandweer (gelijktijdig) acties
ondernomen. De wijze waarop de interne organisatie optreedt bij brand is van directe invloed op
de actie die de brandweer zal moeten nemen.
Als bijvoorbeeld de bedrijfshulpverleners van het industriegebouw er in slagen het bedreigde gebied
te ontruimen en de brand te blussen, zal de taak van de brandweer zich beperken tot een nacontrole.
Als de interne organisatie hierin niet slaagt, is de inzet van de brandweer heel belangrijk. Bij de inzet
van de brandweer wordt onderscheid gemaakt tussen blussen en beheersen van brand.

Afbeelding 6.4 Gebeurtenissenboom van een brand

6.4 Vaststellen van specifieke doelstellingen

De volgende specifieke doelstellingen kunnen uit de gebeurtenissenboom worden afgeleid. De getallen
verwijzen naar de getallen in de gebeurtenissenboom.
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1 Het voorkomen van brand.
2 Het zo snel mogelijk ontdekken van brand.
3 Het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedrijfshulpverleners en overige personen in

een industriegebouw.
4 Het tijdig ontruimen van een industriegebouw.
5 Het blussen van een beginnende brand door bedrijfshulpverleners/personeel van een

industriegebouw.
6 Het zo snel mogelijk automatisch blussen van brand.
7 Het zo snel mogelijk melden van brand aan de alarmcentrale van de brandweer.
8 Het zo snel mogelijk opkomen van de brandweer.
9 Het zo snel en adequaat mogelijk inzetten van de brandweer.
10 Het zo snel mogelijk in veiligheid brengen van personen, die zich nog in het bedreigde gebied

bevinden.
11 Het zo snel en adequaat mogelijk blussen/beheersen van de brand.
12 Het zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg.

Hierna worden de specifieke doelstellingen verder uitgewerkt met het oog op het vaststellen van
de brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen op hoofdlijnen in hoofdstuk 5. Per specifieke
doelstelling wordt aangegeven met welke aspecten rekening dient te worden gehouden bij het
vaststellen van deze brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen. De hierbij per aspect genoemde
lijst van omstandigheden/mogelijkheden is niet limitatief, doch geeft een indruk.

6.4.1 Het voorkomen van brand

Teneinde te weten te komen hoe een brand kan worden voorkomen, moet worden nagegaan hoe
brand kan ontstaan. De ontwikkeling van een brand wordt bepaald door de factoren van de
branddriehoek (zie figuur 4.5):
• brandstof
• zuurstof
• ontstekingsbron/ontstekingsenergie
Daarnaast spelen de volgende factoren een rol:
• verhouding van brandstof en zuurstof
• katalysator

Afbeelding 6.5 Branddriehoek

Een brand kan worden voorkómen door één van de factoren van de bekende branddriehoek:
brandstof, zuurstof en ontstekingsbron weg te nemen. De kans op het ontstaan van brand kan
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worden verminderd door het wegnemen van één van de overige twee factoren: katalysator en de
voor brand optimale verhouding van brandstof en zuurstof.

Brandstof
De beschikbaarheid van brandstof, alsmede de wijze waarop deze beschikbaar is, bepalen in grote
mate of er sprake is van een brandgevaarlijke omgeving/situatie. Brandstof kan in een open vorm
aanwezig zijn (bijvoorbeeld houten constructieonderdelen, brandbare poeders, brandbare dampen)
of in een gesloten vorm (bijvoorbeeld vloeibare of gasvormige brandbare stoffen).
Bij brandstof die in open vorm aanwezig is, zal men altijd alert moeten zijn op het ontstaan van brand
en/of (stof) explosies.
Bij brandstof die in een gesloten vorm aanwezig is, zal er pas sprake zijn van een brandgevaarlijke
situatie indien de verpakking/omhulling faalt en de inhoud vrij kan komen.

Zuurstof
Verhoging van de concentratie van zuurstof in de lucht van enkele procenten leidt tot een drastische
daling van de benodigde ontstekingsenergie van materialen.
Een lekkage van zuurstof kan dus het ontstaan van een brand vergemakkelijken.

Ontstekingsbron
Er van uitgaande dat in een industriegebouw brandbaar materiaal aanwezig is, kan brand in
aanwezigheid van voldoende zuurstof ontstaan door de volgende typen ontstekingsbronnen:
• thermische ontstekingsbronnen;
• elektrische ontstekingsbronnen;
• chemische ontstekingsbronnen;
• mechanisch ontstekingsbronnen.

Thermische ontstekingsbronnen

1. Het gebruiken van open vuur
Het onder normale omstandigheden gebruiken van open vuur kan in industriegebouwen voorkomen
in de volgende situaties:
• voor verwarmingsdoeleinden (kachels, CV-ketels en dergelijke)
• roken
• bij (herstel) werkzaamheden (lassen, verf afbranden, dakdekken en dergelijke)
• bij onderzoek, laboratoriumproeven (bunsenbrander en dergelijke)
• bij produktieprocessen (branders, fornuizen).

2. Het misbruiken van open vuur

 Het misbruiken van open vuur kan in de volgende situaties voorkomen:
• opzettelijke brandstichting
• niet opzettelijke brandstichting, bijvoorbeeld spelen met vuur of baldadigheid.

3. Het blootstaan aan vliegvuur en/of straling
Een industriegebouw kan worden blootgesteld aan vliegvuur en/of straling als een ander bouwwerk
of materiaal in de naaste omgeving van het gebouw in brand staat.

4. Verhitting, zonder dat er sprake is van open vuur
Verhitting van materialen, constructie-onderdelen en dergelijke, kan in industriegebouwen onder
de volgende omstandigheden voorkomen:
• bij de afvoer van hete rookgassen van procesinstallaties, kachels, CV-ketels en dergelijke
• bij elektrische installaties, die veel warmte ontwikkelen
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• bij apparatuur waarin compressie wordt toegepast
• bij (verbrandings) motoren
• ten gevolge van fysische reacties (sterke thermische straling bij een droogproces, hoge temperatuur

van stoomleidingen, en dergelijke).

Elektrische ontstekingsbronnen

1. Storing in, dan wel defecten aan technische installaties en apparatuur
Storing in, danwel defecten aan technische installaties en apparatuur kunnen ontstaan door:
• het falen van (thermische) beveiligingen
• het optreden van elektrische sluitingen
• het ondeskundig aanleggen of installeren
• geen of slecht onderhoud.

2. Statische elektriciteit
Statische elektriciteit is een belangrijke ontstekingsbron voor diverse explosief verlopende
verbrandingsreacties (bijvoorbeeld stofexplosies).
Statische elektriciteit ontstaat door de ontlading van een opgeladen geleider of van een isolator.
Er bestaan verschillende soorten elektrostatische ontladingen die elk hun eigen karakteristieken
hebben ten aanzien van de ontstekingskracht:
• 'vonk': een opgeladen geleider ontlaadt zich naar de aarde (energie 100 - 1000 mJ)
• borstelontlading: ontlading van een isolator (energie maximaal 5 mJ)
• glijontlading: ontlading van een zeer sterk opgeladen isolator (energie tot 1000 mJ)
• stortkegelontlading: ontstaat op de bovenzijde van een stortkegel wanneer granulaat in een silo

valt (energie 10-25 mJ)

3. Blikseminslag
Met name hoge of afgelegen industriegebouwen hebben een verhoogde kans op blikseminslag. De
kans op blikseminslag wordt verder bepaald door de omgeving waar het industriegebouw zich bevindt.

Chemische ontstekingsbronnen

1. Stoffen met een oxiderende werking
Naast zuurstof kunnen ook andere chemische stoffen met een oxiderende werking (zoals
zuurstofhoudende verbindingen) bij lekkage het ontstaan van brand vergemakkelijken.

2. Zelfopwarming van stoffen
Bij zelfopwarming van stoffen kan onderscheid worden gemaakt in:
• biologische zelfopwarming (bijvoorbeeld broei in organische materialen (hooi, houtkrullen,

melkpoeder));
• chemische zelfopwarming (bijvoorbeeld broei in metaalpoeders of zelfopwarming van organische

peroxiden).

Zelfopwarming kan in de volgende situaties optreden:
• verkeerde opslagcondities (compacte opslag van vochtig organisch materiaal)
• langzame oxidatiereactie van metalen
• uitvallen van koeling.

3. Sterk exotherme reacties
Sterk exotherme reacties worden gekenmerkt door een grote warmteproduktie. Indien tijdens een
reactie de reactiewarmte niet afdoende wordt afgevoerd, kan dit tot een sterke versnelling van de
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reactie leiden, met als gevolg een nog grotere warmteproduktie. Dit kan uiteindelijk resulteren in
een brand of explosie.
Een bekend voorbeeld hiervan is een 'run-away' van een polymerisatiereactie.

4. Spontane (ongewenste) reactie van chemische stoffen met andere materialen
Bepaalde combinaties van (chemische) stoffen kunnen, indien zij met elkaar in contact komen, een
spontane, exotherme, reactie aangaan. Daarbij kan zoveel warmte vrijkomen dat er, indien er
geschikte brandstof in de buurt is, een brand ontstaat. Deze reactie kan in de volgende situaties
voorkomen:
• ten gevolge van het bij elkaar komen van stoffen waarvoor een samenladingsverbod geldt;
• ten gevolge van het in contact komen van brandbare stoffen met katalysatoren.

Mechanische ontstekingsbronnen

Wrijving
Wrijving, met als gevolg warmteontwikkeling en/of vonkwerking, kan in de volgende situaties
voorkomen:
• ten gevolge van fout functionerende machine-onderdelen (vastgelopen lopende band of

remschoenen, en dergelijke)
• bij warmgelopen machine-onderdelen, ten gevolge van het wegvallen van de koeling.

Metaalbewerkingen en -breuken
Metaalbewerkingen kunnen aanleiding geven tot vonkwerking (slijp- en slagvonken). Ook kunnen er
vonken ontstaan als gevolg van een breuk van metalen (machine-) onderdelen.

Verhouding van brandstof en zuurstof
De verhouding van brandstof en zuurstof en de menging van beide bepalen in grote mate de
reactiesnelheid (smeulbrand versus explosie).

Katalysator
Een katalysator is een stof, meestal een metaal(oxide), die de activeringsenergie van een reactie
verlaagt en daarmee het verloop van de reactie versnelt. In dit geval zal een brandbaar mengsel bij
aanwezigheid van een katalysator gemakkelijker (door een geringere ontstekingsenergie) tot
ontbranding komen.

6.4.2 Het zo snel mogelijk ontdekken van brand

Het ontdekken van brand kan op de volgende manieren plaats vinden:

1. Zonder technische hulpmiddelen
De mens kan brand ontdekken door zintuiglijke waarneming:
• het zien van rook en/of vuur
• het ruiken van een brandlucht
• het proeven van een rooksmaak
• het voelen van een snelle ongewone toename van temperatuur
• het horen van brand (knetteren van hout, de explosie ten gevolge van de vlamoverslag en

dergelijke).

2. Met technische hulpmiddelen
Door het gebruik van technische hulpmiddelen, die één of meerdere van de volgende
brandverschijnselen signaleren:
• rook (beperking zicht, samenstelling van de rook en dergelijke)
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• temperatuur(sverhoging)
• vlammen
• geluid.

6.4.3 Het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedrijfshulpverleners en overige
personen in een industriegebouw

Het alarmeren van bedrijfshulpverleners en overige personen in een industriegebouw kan als volgt
plaatsvinden:

1. Zonder technische hulpmiddelen
Het alarmeren kan in kleine industriegebouwen tijdig geschieden door aanroepen.

2. Met technische hulpmiddelen
Het alarmeren met technische hulpmiddelen kan geschieden door:
• handmatige bediening van communicatiemiddelen
• automatische activering van communicatiemiddelen.

6.4.4 Het tijdig ontruimen van een industriegebouw

Op het tijdig ontruimen van een industriegebouw zijn de volgende zaken van invloed.

1. De tijdsduur waarin personen in met rook gevulde ruimten kunnen verblijven
Veelal gaat de ontwikkeling en verspreiding van rook sneller dan die van vuur, met als gevolg dat er
meer letselschade optreedt door rook dan door vuur.
Rook is voor mensen een levensbedreigende factor. Derhalve moet zoveel mogelijk worden
voorkomen dat mensen rook inademen. Met andere woorden: de tijdsduur, waarin personen in met
rook gevulde ruimtes moeten verblijven, moet worden beperkt.

2. Het vluchten uit een ruimte
Het tijdig vluchten uit een ruimte is afhankelijk van de volgende factoren:
• de mechanische sterkte van het gebouw met het oog op de mogelijkheid van instorten;
• de maatvoering van de ruimte en de loopafstand naar uitgang(en);
• het aantal personen;
• het aantal, de breedte, de plaats, de aanduiding en de beschikbaarheid van de uitgang(en);
• de mate van brandgevaar (brandvoortplanting en dergelijke);
• de mate van rookproduktie;
• de mogelijke plaats van een brand in de ruimte;
• de lichtsterkte in een ruimte;
• de geoefendheid van het personeel;
• de indeling van de ruimte met betrekking tot de vluchtroute;
• het al dan niet bekend zijn met de vluchtroutes in de ruimte;
• de aanwezigheid van (gevaarlijke) machines/werktuigen in de vluchtroute;
• de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen;
• het gevaar van explosies/explosieve branduitbreiding;
• de aanwezigheid van security-voorzieningen.

3. Het bereiken van een veilige plaats
Het tijdig vluchten naar een veilige plaats is afhankelijk van de volgende factoren:
• de mechanische sterkte van het gebouw met het oog op de mogelijkheid van instorten;
• de stabiliteit van de inventaris;
• de maatvoering van het gebouw (loopafstand naar een veilige plaats buiten het gebouw);

35 

  6. Doelstellingen van de brandbeveiliging van industriegebouwen



• het aantal personen;
• het aantal, de breedte, de aanduiding en de beschikbaarheid van voldoende veilige vluchtroutes;
• de mate van brandgevaar in de vluchtroutes (brandvoortplanting en dergelijke);
• de mate van rookproduktie;
• de mogelijke plaats van een brand in het gebouw;
• de lichtsterkte in de vluchtroutes van het gebouw;
• de geoefendheid van het personeel;
• de indeling van het gebouw met betrekking tot de vluchtroute;
• het al dan niet bekend zijn met de vluchtroutes in het gebouw;
• de aanduiding van de vluchtroutes;
• de aanwezigheid van security-voorzieningen.

6.4.5 Het blussen van een beginnende brand door bedrijfshulpverleners/personeel van
een industriegebouw

Of een beginnende brand door bedrijfshulpverleners/personeel kan worden geblust wordt enerzijds
beïnvloed door:
• de omvang en de plaats van de brand;
• de hoeveelheid rook

en anderzijds door:
• de aanwezigheid van bedrijfshulpverleners/personeel;
• de aanwezigheid en de geschiktheid van voldoende blusmiddelen;
• de bekendheid van het personeel met de gebruiksinstructie voor de blusmiddelen;
• de geoefendheid van de bedrijfshulpverleners.

6.4.6 Het zo snel mogelijk automatisch blussen van brand

Het automatisch blussen van brand kan als volgt plaatsvinden:
• door een automatisch blusinstallatie;
• door een blusinstallatie, die aangestuurd wordt door een brandmeldinstallatie.

Afbeelding 6.6 Pompenkamer voor de sprinklers en CO***2***-blusinstallatie

6.4.7 Het zo snel mogelijk melden van de brand aan de alarmcentrale van de brandweer

Het melden van brand aan de alarmcentrale van de brandweer kan als volgt plaatsvinden:

1. Rechtstreeks aan de brandweeralarmcentrale
Dit kan op de volgende manieren gebeuren:
• handmatig (bijvoorbeeld telefonisch of met behulp van een handbrandmelder met automatische

doormelding);
• automatisch met behulp van een brandbeveiligingsinstallatie met doormelding.

2. Niet rechtstreeks aan de brandweeralarmcentrale
Dit kan gebeuren via een andere meldkamer (bijvoorbeeld 06-11-centrale of een particuliere
alarmcentrale):
• handmatig (bijvoorbeeld telefonisch of met behulp van een handbrandmelder met automatische

doormelding);
• automatisch met behulp van een brandbeveiligingsinstallatie met doormelding.
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6.4.8 Het zo snel mogelijk opkomen van de brandweer

Het opkomen van de brandweer (opkomsttijd) wordt bepaald door:

1. De tijd, die nodig is om de brandmelding te verwerken op de alarmcentrale van de brandweer en de
desbetreffende brandweereenheid te alarmeren (verwerkingstijd)

Deze tijd is afhankelijk van de mate, waarin de meldingen op de brandweeralarmcentrale
geautomatiseerd kunnen worden verwerkt.

2. De tijd, die de brandweereenheid na alarmering nodig heeft om het brandweervoertuig te bezetten
(uitruktijd)

Deze tijd is afhankelijk van de organisatievorm van de brandweer (gekazerneerd of niet gekazerneerd).

3. De tijd die de brandweereenheid na bezetting van het brandweervoertuig nodig heeft om de plaats
van de brand te bereiken (rijtijd)

De rijtijd is afhankelijk van de volgende factoren:
• de bekendheid met de te volgen route;
• de afstand tussen brandweerkazerne en de plaats van de brand;
• verkeersbelemmeringen (wegopbrekingen, files, bruggen, spoorwegen, uitneembare paaltjes,

hekken, foutief geparkeerde auto's en dergelijke);
• de status van de wegen tussen brandweerkazerne en de plaats van de brand (doorgaande weg,

woonerf en dergelijke);
• de weersgesteldheid (regen, sneeuw, mist en dergelijke);
• de gelijktijdigheid van verschillende meldingen in combinatie met het aantal brandweereenheden

in een brandweerkazerne (hierdoor zal wellicht een brandweereenheid van een verderweg gelegen
brandweerkazerne moeten worden gealarmeerd).

• de toegankelijkheid van het bedrijfsterrein;
• de mogelijkheid om op het terrein geleid te worden naar de plaats van de brand.

6.4.9 Het zo snel en adequaat mogelijk inzetten van de brandweer

Het snel en adequaat inzetten van de brandweer wordt bepaald door:

1. De opstelplaats van de brandweereenheid ten opzichte van de plaats van de brand in het
industriegebouw

Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• het aantal opstelplaatsen in relatie tot het aantal toegangen tot het industriegebouw;
• de afstand van een opstelplaats tot een toegang van het industriegebouw;
• de bekendheid van het brandweerpersoneel met het industriegebouw en zijn omgeving met

betrekking tot een juiste keuze van opstelplaats en toegang.

2. De mogelijkheid voor brandweerpersoneel om zonder onnodig gevaar voor leven/gezondheid op te
kunnen treden in industriegebouwen

De mogelijkheid om zonder onnodig gevaar voor eigen leven/gezondheid op te kunnen treden in
industriegebouwen wordt beïnvloed door:
• de mechanische sterkte van het gebouw met het oog op de mogelijkheid van instorten;
• de mogelijkheid van een goede (radio)communicatie tussen brandweerpersoneel in het gebouw

en de bevelvoering buiten het gebouw;
• de bekendheid van het brandweerpersoneel met het industriegebouw en de daarin aanwezige

(risico's van) bedrijfsprocessen;
• de wijze waarop brandweerpersoneel wordt opgevangen en van informatie wordt voorzien over

de plaats van de brand en de mogelijk daarmee samenhangende gevaren.
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3. Het bereiken van de door brand bedreigde personen en/of de plaats van de brand

 Het snel bereiken van de door de brand bedreigde personen en/of de plaats van de brand is
afhankelijk van:
• het aantal en de plaats van de aanvalswegen;
• de toegankelijkheid van de aanvalswegen (op slot zijnde deuren en dergelijke);
• de mate van vrijwaring van rook en vuur van de aanvalswegen;
• de lengte van de aanvalswegen (onder andere hoogte en diepte van het industriegebouw);
• de bekendheid met de indeling van het gebouw;
• de gidsfunctie van de bedrijfshulpverleners.

4. Het aansluiten van de brandweereenheid op een bluswatervoorziening

 Bij het snel aansluiten van de brandweereenheid op een bluswatervoorziening spelen de volgende
factoren een rol:
• de bekendheid met de plaatsen van de bluswatervoorziening;
• de afstand tussen de opstelplaats en de bluswatervoorziening;
• belemmeringen tussen de opstelplaats en de bluswatervoorziening (hek, sloot, beplanting en

dergelijke);
• de bereikbaarheid alsmede de beschikbaarheid van de bluswatervoorziening:

•
 ondergrondse brandkraan (vastgevroren deksel, geparkeerde auto's, sneeuw, begroeiing

en dergelijke);
• bovengrondse brandkraan (begroeiing, vandalisme en dergelijke);
• open water, geboorde put en dergelijke (bevroren, zuighoogte en dergelijke).

6.4.10Het zo snel mogelijk in veiligheid brengen van personen, die zich nog in het
bedreigde gebied bevinden

Voor het in veiligheid brengen van personen die zich nog in het bedreigde gebied bevinden spelen
de factoren van de hiervoor, onder subparagraaf 4.4.9 beschreven delen 1, 2 en 3, een rol.

6.4.11Het zo snel en adequaat mogelijk blussen/beheersen van de brand

De beheersbaarheid van de brand is onder meer afhankelijk van de volgende factoren:
• de vuurbelasting (permanent en/of variabel);
• de omvang van de brand;
• de mate van brandvoortplanting;
• de aanwezigheid van brandbevorderende stoffen;
• de slagkracht van de brandweer, gemeten naar het aantal stralen (hoeveelheid water, mankracht

en geoefendheid) dat de brandweer direct na het operationeel zijn kan inzetten;
• de mate van de brandbaarheid van de constructie-onderdelen;
• de aanwezigheid van een automatische blusinstallatie;
• de aanwezigheid van geschikte blusmiddelen;
• de mate van afvoer van rook- en verbrandingsgassen.

6.4.12Het zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg

In het kader van het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen is de nazorg uitsluitend gericht
op het gebouw als zodanig en met name op de aspecten die te maken hebben met het voorkomen
van gevolgschade.
Ter afbakening van het geheel worden de primaire taken van hulpdiensten, overige betrokkenen en
de coördinatie hiervan, buiten beschouwing gelaten.
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Enkele voorbeelden van primaire taken zijn:
• voorzien in slachtofferhulp (ambulance-vervoer en/of GGD)
• handhaven van openbare orde en veiligheid (politie)
• verrichten van schakelfuncties gas/elektra (nutsbedrijven)
• beoordelen van instortingsgevaar (openbare werken en/of diensten bouw- en woningtoezicht)
• instellen van nader onderzoek in kader Arbowet (Inspectiedienst Sociale Zaken en

Werkgelegenheid/voorheen Arbeidsinspectie)
• voorkomen van psychische trauma's (psychologische opvang getroffenen)

Bij het zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg (het voorkomen van vervolgschade) spelen
de volgende factoren een rol:
• het optreden van de brandweer
• het optreden van de gebruiker
• het optreden van de Salvage coördinator van de Stichting Salvage (zie toelichting bladzijde 66).
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7.
Brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen op
hoofdlijnen
Uit de uitgangspunten van het normatief brandverloop (paragraaf 4.2) en de specifieke doelstellingen
(paragraaf 4.4) zijn de brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen op hoofdlijnen af te leiden.
Deze maatregelen en voorzieningen vormen een samenhangend geheel. Een zwaardere maatregel
of voorziening enerzijds kan leiden tot een lichtere maatregel of voorziening anderzijds.
De brandveiligheidsbalans (figuur 5.1) laat zien, dat - gegeven het brandveiligheidsniveau - bepaalde
maatregelen en voorzieningen uitwisselbaar zijn.
Deze brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen zijn onder te verdelen in de volgende
categorieën (aandachtsgebieden):
• planologie
• bouwkunde
• installatie-techniek
• inventaris
• interne organisatie en gebruik
• inzet brandweer.

De bij de betreffende categorie genoemde maatregelen en voorzieningen zijn gericht op de
brandbeveiliging van industriegebouwen als zodanig en dienen geen bredere doelstelling.
Zo wordt hier onder planologie verstaan de situering en vorm van de gebouwen in de omgeving,
alsmede de ligging van het gebouw ten opzichte van de brandweerkazerne, de bereikbaarheid van
het gebouw door de brandweer en de aanwezigheid van bluswater bij het gebouw.

De bouwkundige maatregelen en voorzieningen hebben hoofdzakelijk betrekking op de materiaalkeuze
van de constructieonderdelen, de stabiliteit van het gebouw - of de onderdelen daarvan - gedurende
een brandsituatie, de veilige ontruiming van personen en de beheersbaarheid van een brand.

De installatie-techniek spitst zich toe op technische installaties. Dit kunnen (brand)beveiligingsinstallaties
zijn, maar ook installaties die brand kunnen veroorzaken, zoals elektrische installaties. Behoudens
deze installaties kunnen industriegebouwen ook nog andersoortige installaties bevatten.
Voorbeelden hiervan zijn luchtbehandelingsinstallaties, liftinstallaties, automatisch bediende deuren
en security-installaties zoals toegangscontrole, deurvergrendelingssystemen. Deze installaties hebben
in feite niets met de brandbeveiliging te maken doch kunnen de brandveiligheid negatief beïnvloeden.
Derhalve zal van dergelijke installaties moeten worden nagegaan of, en zo ja in hoeverre deze
installaties op gespannen voet staan met de uitgangspunten en doelstellingen van het
brandbeveiligingsconcept.
Vervolgens zullen hiervoor doeltreffende oplossingen moeten worden gevonden.

 De maatregelen en voorzieningen voor de inventaris zijn gericht op materialen/goederen in
industriegebouwen, zoals (proces)installaties, machines, produkten en dergelijke.
De interne organisatie en het gebruik hebben betrekking op het functioneren van een interne organisatie
in geval van brand, het brandveilig gebruik van het gebouw als zodanig (bijvoorbeeld het vrijhouden
van vluchtroutes en het toepassen van een ontruimingsplan) en de nazorg.

De inzet van de brandweer heeft betrekking op het repressief optreden van de brandweer en de
nazorg . De hier te behandelen aspecten van nazorg richten zich in hoofdzaak op het beperken van
materiële gevolgschade van een brand.
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7.1 Brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen voortvloeiend uit de specifieke
doelstellingen

7.1.1 Het voorkomen van brand

1. Planologie
De situering en de vorm van een industriegebouw moeten zodanig zijn dat een optimale (sociale)
controle mogelijk is.

2. Bouwkunde
• De mate van brandbaarheid van de toegepaste constructie-onderdelen moet zodanig worden

beperkt, dat de kans op brandvoortplanting, gelet op de bestemming van de ruimte waarin deze
constructie-onderdelen worden toegepast, voldoende klein is.

• Materiaal toegepast ter plaatse van of in de nabijheid van een verbrandingstoestel of een
procesapparaat/machine moet zodanig zijn dat, ten gevolge van de in dat materiaal optredende
temperatuur veroorzaakt door dat toestel, apparaat of die machine, niet gemakkelijk brand kan
ontstaan.

• Materiaal toegepast ter plaatse van of in de nabijheid van een rookkanaal moet zodanig zijn dat,
ten gevolge van de in dat materiaal optredende temperatuur als gevolg van het op het kanaal
aangesloten toestel, niet gemakkelijk brand kan ontstaan.

• Materiaal toegepast in ruimten waarin stoffen worden opgeslagen die een oxiderende werking
hebben, moet zodanig zijn dat er bij een eventuele lekkage van de stoffen niet gemakkelijk brand
kan ontstaan.

• Een dak mag niet zodanig zijn, dat ten gevolge van vliegvuur gemakkelijk brand kan ontstaan.
• In een ruimte waar zich een ontsteekbare atmosfeer kan vormen zal voldoende ventilatie aanwezig

moeten zijn.
• Een industriegebouw moet zijn voorzien van doeltreffende inbraakwerende voorzieningen.

3. Installatie-techniek
• Energievoorzieningen (gas, elektra) mogen niet gemakkelijk brand veroorzaken.
• Zoveel mogelijk moeten goedgekeurde technische installaties worden toegepast.
• Voor aanleg van gebouwgebonden installaties, zoals elektrische installaties en gasinstallaties,

dienen erkende installateurs te worden ingeschakeld.
• Machines, installaties, produktie-apparatuur, en dergelijke, mogen niet gemakkelijk de oorzaak

vormen van een ongewenste brand.
• In een ruimte waar zich een ontsteekbare atmosfeer kan vormen dienen voorzieningen aanwezig

te zijn ter voorkoming van het optreden van of ter afscherming van ontstekingsbronnen
(bijvoorbeeld ter voorkoming van stofexplosies).

• Een industriegebouw, dat - gezien de omgeving - gevoelig is voor blikseminslag, moet zijn voorzien
van een doeltreffende bliksemafleiderinstallatie.

4. Inventaris
• Relatief brandveilige inrichtingsgoederen, zoals meubilair, apparatuur en machines, moeten zoveel

mogelijk worden toegepast.
• Bij de keuze van de machines, werktuigen, (proces)apparatuur en de toe te passen (hulp)stoffen

dient zoveel mogelijk de voorkeur uit te gaan naar relatief brandveilige materialen.
• (Proces)apparatuur, machines en dergelijke moeten zoveel mogelijk goedgekeurd zijn (bijvoorbeeld

KEMA-keur).
• Er mogen uitsluitend zelfdovende afvalbakken worden toegepast.
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5. Interne organisatie en gebruik
• Bij de opslag, bewerking of verwerking van (grond)stoffen dient rekening te worden gehouden

met hun specifieke gevaarseigenschappen met het oog op het ontstaan van brand (bijvoorbeeld
stoffen die indien zij met elkaar in contact komen brandgevaarlijke reacties veroorzaken of stoffen
waarbij dit een gevolg is van weersinvloeden (hitte, koude, regen)). Zonodig dienen stoffen
gescheiden te worden opgeslagen.

• Indien er sprake is van een ontsteekbare atmosfeer dient voldoende ventilatie te worden
gewaarborgd.

• Op plaatsen met een verhoogd brandrisico moet een rookverbod worden ingesteld.
• Periodieke controles gericht op het voorkomen van brandgevaarlijke situaties moeten worden

verricht. Hierbij kan worden gedacht aan:
• de goede werking van machines, werktuigen en (proces)apparatuur;
• de controle van de conditie van de opgeslagen stoffen en materialen (veroudering van

materialen, ongewenste reacties, lekkages, enzovoort.);
• het tijdig legen van afvalbakken en dergelijke;
• het handhaven van orde en netheid in het industriegebouw;
• periodieke controles gericht op het voorkomen en/of tijdig signaleren van inbraak, baldadigheid

en dergelijke.
• Alleen daarvoor opgeleid personeel mag met risicovolle brandgevaarlijke stoffen omgaan en

brandgevaarlijke processen met een groot risico, bedienen.
• Indien er brandgevaarlijke stoffen en processen in een industriegebouw aanwezig zijn, dient

hiervoor ook voldoende specialistische kennis in huis te zijn.
• Instructies ten behoeve van het veilig verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden moeten

aanwezig zijn en worden nageleefd.

 Hierbij kan worden gedacht aan lassen, snijbranden, dakdekken en dergelijke.
In het geval bouw-, verbouw-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden brandgevaar opleveren
dient door de bedrijfsleiding een vergunning voor brandgevaarlijke werkzaamheden te worden
afgegeven.

• Gebruiksvoorschriften moeten worden ingesteld, onder andere ten aanzien van:
• het zoveel mogelijk inschakelen van erkende installateurs;
• het verrichten van periodiek onderhoud aan technische installaties en apparatuur;
• het instrueren van het personeel van het industriegebouw ten aanzien van het voorkomen

van brand;
• het vermijden van brandbare buitenopslag en open afvalcontainers;
• het beperken van opslag van gasflessen en andere drukhouders.

6. Inzet brandweer
Niet van toepassing.

7.1.2 Het zo snel mogelijk ontdekken van brand

1. Planologie
De situering en de vorm van een industriegebouw moeten zodanig zijn dat een optimale (sociale)
controle mogelijk is.

2. Bouwkunde
Niet van toepassing.
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3. Installatie-techniek
In ingewikkelde, afgelegen en/of hoge industriegebouwen, bestaande uit tenminste twee
brandcompartimenten, waar zonder brandweerinzet de brand onbeheersbaar kan worden, moet
een doeltreffende brandmeldinstallatie aanwezig zijn.

4. Inventaris
Niet van toepassing.

5. Interne organisatie en gebruik
Bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden en het bedrijven van brandgevaarlijke
processen, dient continu toezicht te worden gehouden door een terzake deskundig persoon.

6. Inzet brandweer
Niet van toepassing.

7.1.3 Het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedrijfshulpverleners en overige
personen in een industriegebouw

De personen in een industriegebouw moeten binnen 2 minuten na ontdekking van een brand kunnen
zijn gealarmeerd.

7.1.4 Het tijdig ontruimen van een industriegebouw

Behoudens in geval van brand zijn er ook andere situaties waarbij tot tijdige ontruiming van het
industriegebouw moet worden overgegaan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een bommelding.

1. Planologie
Niet van toepassing.

2. Bouwkunde
• De hoofddraagconstructie van een industriegebouw behoort zodanig sterk te zijn, dat die

constructie bij brand niet binnen een korte tijdsduur instort, opdat de in het gebouw aanwezige
vluchtroutes in stand blijven en door de in het gebouw aanwezige personen, ondanks de brand,
kunnen worden gebruikt.

• Het industriegebouw behoort zodanig in rookcompartimenten te zijn onderverdeeld, dat niet
langer dan 30 seconden door de rook behoeft te worden gelopen.

• Het aantal uitgangen van een ruimte in een industriegebouw, alsmede de breedte en de plaats
van de uitgang(en) behoren te worden afgestemd op het aantal mogelijk in deze ruimte aanwezige
personen, alsmede de mate van brandgevaar in die ruimte.

• Personen in een industriegebouw behoren in beginsel vanuit een ruimte naar twee richtingen
(vluchtroutes) rechtstreeks of uitsluitend via vloeren, trappen en hellingbanen het aansluitende
terrein te kunnen bereiken.

• Het aantal vluchtroutes en de situering ervan in een industriegebouw, de plaats van de uitgang(en)
en de breedte van de vluchtroutes en uitgangen behoren te worden afgestemd op het aantal
personen dat er 'gelijktijdig' gebruik van maakt, alsmede de mate van brandgevaar in het gebouw.

•
 De in het industriegebouw toegepaste constructie-materialen mogen niet in belangrijke mate

bijdragen tot de ontwikkeling van de brand en het ontstaan van rook.
• Deuren in een vluchtroute moeten zonder gebruikmaking van een sleutel of een ander los

voorwerp kunnen worden geopend en mogen in principe niet tegen de vluchtrichting indraaien.
• Het industriegebouw moet worden voorzien van doeltreffende vluchtroute-aanduidingen.
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• Personen in een industriegebouw mogen bij het ontruimen van het gebouw geen hinder
ondervinden van vallend glas ten gevolge van vlamoverslag.

3. Installatie-techniek
Het industriegebouw moet in principe worden voorzien van een doeltreffende verlichtingsinstallatie.

4. Inventaris
• De in het gebouw toegepaste inrichtingsmaterialen mogen niet in belangrijke mate bijdragen tot

de ontwikkeling van de brand en het ontstaan van rook.
• Machines, werktuigen en (proces)apparatuur moeten zodanig worden uitgevoerd dat zij bij brand

geen grote brand- en rookontwikkeling tot gevolg hebben.

5. Interne organisatie en gebruik
• Er dient een doeltreffend ontruimingsplan/bedrijfsnoodplan aanwezig te zijn, dat is afgestemd op

het inzetplan van de brandweer.
• Er dient regelmatig volgens dit ontruimingsplan/bedrijfsnoodplan te worden geoefend.
• De bedrijfshulpverleningsorganisatie moet zijn afgestemd op de in het gebouw aanwezige (minder)

valide personen.
• De bedrijfshulpverleners en het overige personeel behoren te weten wat ze in geval van brand

moeten doen.
• De bedrijfshulpverleners in industriegebouwen, waarin processen worden bedreven met een

hoog risico, behoren onder minder goede omstandigheden op te kunnen treden.
• De vluchtroutes behoren te worden vrijgehouden.
• De opstelling van de inventaris mag het tijdig ontruimen niet belemmeren.

6. Inzet brandweer
Het inzetplan/rampbestrijdingsplan van de brandweer moet zijn afgestemd op het
ontruimingsplan/bedrijfsnoodplan van het industriegebouw.

7.1.5 Het blussen van een beginnende brand door de bedrijfshulpverleners/personeel
van een industriegebouw

1. Planologie

 Niet van toepassing.

2. Bouwkunde
Niet van toepassing.

3. Installatie-techniek
In industriegebouwen behoren in principe doeltreffende brandslanghaspels aanwezig te zijn.

4. Inventaris
Niet van toepassing.

5. Interne organisatie en gebruik
•

 De bedrijfshulpverleners moeten, rekening houdend met de aanwezige risico's, voldoende
in aantal zijn en voldoende zijn opgeleid, om een beginnende brand te kunnen bestrijden.

• De bedrijfshulpverleners dienen geoefend te zijn in het gebruik van de aanwezige blusmiddelen.
• Overige personeelsleden dienen op de hoogte te zijn van de gebruiksinstructie van de blusmiddelen.
• Voor specifieke situaties (bijvoorbeeld in situaties waarbij bepaalde gevaarlijke stoffen worden

gebruikt) dienen doeltreffende draagbare blustoestellen aanwezig te zijn.
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• Blusmiddelen dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn.
• Er dient voorzien te zijn in een geregeld onderhoud en een periodieke keuring van blusmiddelen.

6. Inzet brandweer
Niet van toepassing.

7.1.6 Het zo snel mogelijk automatisch blussen van brand

Niet van toepassing.

7.1.7 Het zo snel mogelijk melden van brand aan de alarmcentrale van de brandweer

1. Planologie

 Niet van toepassing.

2. Bouwkunde
Niet van toepassing.

3. Installatie-techniek
• In een industriegebouw, waar - gelet op de functie waarvoor het wordt gebruikt - regelmatig

personen aanwezig zijn, behoort een voorziening (bijvoorbeeld een telefoontoestel) aanwezig te
zijn, waarmee zo snel mogelijk een brand aan de 06-11-centrale of de brandweeralarmcentrale
gemeld kan worden.

• Er wordt van uitgegaan dat door de overheid voorgeschreven brandmeldinstallaties en
automatische brandblusinstallaties rechtstreeks doormelden aan de brandweeralarmcentrale.

4. Inventaris
Niet van toepassing.

5. Interne organisatie en gebruik
• Regelmatige(r) voorlichting over de werking van de 06-11-centrale of de brandweeralarmcentrale

is noodzakelijk.
• Er wordt van uitgegaan dat de interne organisatie in een industriegebouw zodanig is ingericht,

dat een brand binnen twee minuten na ontdekking aan de 06-11-centrale of de
brandweeralarmcentrale wordt gemeld.

6. Inzet brandweer
De interne en onderlinge organisatie van bij brandmeldingen betrokken meldkamers/alarmcentrales
behoren gericht te zijn op optimale snelheid en informatie-inwinning.

7.1.8 Het zo snel mogelijk opkomen van de brandweer

1. Planologie
• Er wordt van uitgegaan, dat de locatie van de brandweerkazerne(s) zodanig is dat

industriegebouwen in het verzorgingsgebied van deze kazerne(s) binnen 10 minuten kunnen
worden bereikt.

• Permanente aandacht is nodig voor de verkeersinfrastructuur. Er moet worden gezocht naar
oplossingen die zowel de algemene verkeersveiligheid als de snelle brandweeropkomst dienen.

• De goede bereikbaarheid van het industriegebouw moet zijn gewaarborgd.
• Grotere terreinen waarop industriegebouwen zijn gelegen moeten minstens twee ingangen

hebben.
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2. Bouwkunde
Niet van toepassing.

3. Installatie-techniek
• Er wordt van uitgegaan, dat de brandweeralarmcentrale de brandmelding snel en doeltreffend

verwerkt. Dat wil zeggen dat binnen 2 minuten na de eerste melding een brandweereenheid is
gealarmeerd.

• Bij de uitrit en op hoofdroutes van een brandweerpost zijn soms directe
beïnvloedingsmogelijkheden van het verkeer noodzakelijk.

4. Inventaris
Niet van toepassing.

5. Interne organisatie en gebruik
• Er wordt van uitgegaan dat de brandweer binnen vier minuten na alarmering uitrukt.
• Er wordt van uitgegaan dat de brandweeralarmcentrale beschikt over een doeltreffende

alarmregeling, zodat bij afwezigheid van de als eerste in aanmerking komende brandweereenheid
de juiste tweede brandweereenheid kan worden gealarmeerd.

• Bij complexe en onoverzichtelijke industrieterreinen dient een gids aanwezig te zijn, die de
brandweer naar de geschikste ingang van het industriegebouw brengt. Er wordt van uitgegaan
dat de brandweer beschikt over een doeltreffend inzetplan/rampbestrijdingsplan.

6. Inzet brandweer
• Er wordt van uitgegaan dat de brandweer, indien in het gebouw of op het terrein geen personen

aanwezig zijn, zich toegang moet kunnen verschaffen tot het terrein, zonder schade aan te richten.

7.1.9 Het zo snel en adequaat mogelijk inzetten van de brandweer

Bij het bepalen van onderstaande maatregelen en voorzieningen is uitgegaan van het landelijk
aflegsysteem, namelijk het aflegsysteem lage druk met gebruikmaking van een verdeelstuk (brandwacht,
module repressie).
Globaal houdt dit aflegsysteem in dat een brandweereenheid bestaande uit zes personen volgens
een vast stramien een brand bestrijdt. De bevelvoerder van de brandweereenheid voert een
verkenning uit.
Indien redding van personen uit het industriegebouw niet noodzakelijk is, kunnen twee personen
van de eerste brandweereenheid (de aanvalsploeg) de 1e straal afleggen.
Gelijktijdig verzorgen de drie overige personen van deze brandweereenheid (de pompbediener en
de waterploeg) eerst de verbinding tussen waterwinplaats en de pomp in het brandweervoertuig en
vervolgens bouwen zij vanaf het brandweervoertuig de toevoerslangleiding naar het verdeelstuk (bij
de brandweeringang van het industriegebouw) op. Daarna gaat één persoon (de pompbediener) de
pomp van het voertuig bedienen en kan de waterploeg de 2e straal afleggen.
Uitgaande van een inzettijd van 7 minuten en een transporttijd van het water van waterwinplaats
naar straalpijp van 1 minuut, resteren er voor de waterploeg 6 minuten om een verbinding tussen
waterwinplaats en verdeelstuk te realiseren.
De aanvalsploeg heeft maximaal 7 minuten om een straal af te leggen vanaf het verdeelstuk tot bij
de brand.

1. Planologie
• Er wordt van uitgegaan, dat vanaf een opstelplaats binnen drie minuten na aankomst op deze

opstelplaats een slangleiding tot de toegang van het industriegebouw, die zich het dichtst bij de
brand bevindt, kan worden opgebouwd.

47 

  7. Brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen op hoofdlijnen



• Er wordt van uitgegaan, dat de eerste brandweereenheid binnen drie minuten na aankomst op
de opstelplaats kan zijn aangesloten op een bluswatervoorziening met een nog nader te bepalen
capaciteit en gebruiksduur.

Afbeelding 7.1 In de praktijk betekent dit dat de vluchtroutes tevens de aanvalswegen zijn.

2. Bouwkunde
• Poorten en onderdoorgangen, die van belang zijn voor het benaderen van het industriegebouw

met een brandweervoertuig, behoren te voldoen aan de normale maatvoering van dergelijke
passages op de openbare weg.

• De hoofddraagconstructie van een industriegebouw behoort zodanig sterk te zijn, dat die
constructie bij brand niet binnen een bepaalde tijdsduur instort, opdat de in het industriegebouw
aanwezige aanvalswegen in stand blijven en door de brandweer, ondanks de brand, kunnen worden
gebruikt.

• Voor de aanvalswegen in een industriegebouw behoren de in subparagraaf 5.1.4 gestelde
bouwkundige voorzieningen te zijn getroffen.

• Indien een trappehuis deel uit maakt van een aanvalsweg, behoort dit trappehuis gedurende de
tijd dat de brandweer er voor de blussing gebruik van maakt van brand te zijn gevrijwaard.

• Ruimten, waarin zich gevaarlijke stoffen bevinden (bijvoorbeeld radio-actieve stoffen of toxische
stoffen), die bij brand, vanwege het gevaarsaspect (straling of giftige dampen) niet (direct) door
de brandweer kunnen worden bestreden, moeten zodanig worden omsloten, dat een brand in
deze ruimten zich niet verder kan uitbreiden en een brand in de omgeving geen invloed kan
hebben op deze ruimten.

3. Installatie-techniek
In en om industriegebouwen behoort een goede (radio)communicatie tussen brandweereenheden
verzekerd te zijn.

4. Inventaris
De stabiliteit van de inventaris (onder andere magazijnstellingen) van een industriegebouw, waar het
blussen van brand als uitgangspunt is gekozen, moet voldoende gewaarborgd zijn, zodat bij brand
een veilige inzet van brandweerpersoneel mogelijk is.

5. Interne organisatie en gebruik
• Er wordt van uitgegaan dat voor complexe of hoge industriegebouwen de brandweer beschikt

over een doeltreffend aanvalsplan. Tevens dient de brandweer bij industriegebouwen, waarin
zich specifieke gevaren met betrekking tot installaties, processen en stoffen bevinden over een
dergelijk aanvalsplan te beschikken.

• Er wordt van uitgegaan dat de brandweer kan beschikken over vrijgehouden opstelplaatsen.
• Er wordt van uitgegaan dat, indien in het gebouw geen personen aanwezig zijn, de brandweer

zich toegang moet kunnen verschaffen tot het industriegebouw zonder schade aan te richten.
• Er wordt van uitgegaan dat, indien in het gebouw personen aanwezig zijn, de interne organisatie

zodanig is ingericht, dat de brandweer bij aankomst wordt opgevangen en wordt voorzien van
relevante informatie.

• Bij complexe en onoverzichtelijke industriegebouwen dient een gids aanwezig te zijn, die de
brandweer naar de plaats van de brand brengt.

• Er wordt van uitgegaan dat de brandweer de deuren in aanvalswegen moet kunnen openen zonder
schade aan te brengen.
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6. Inzet brandweer

 Er wordt van uitgegaan dat de brandweer beschikt over een doeltreffend
inzetplan/rampbestrijdingsplan.

7.1.10Het zo snel en adequaat mogelijk in veiligheid brengen van personen, die zich nog
in het bedreigde gebied bevinden

Hoewel in de doelstelling niet expliciet vermeld is dat ongevallen met dieren voorkomen moeten
worden, wordt ervan uitgegaan, dat bij de inzet van de brandweer zoveel mogelijk getracht wordt
dieren in veiligheid te brengen.

1. Planologie
Niet van toepassing.

2. Bouwkunde
• Voor de aanvalswegen in een industriegebouw behoren de in subparagraaf 5.1.4 gestelde

bouwkundige voorzieningen te zijn getroffen.
• Indien een trappehuis deel uitmaakt van een aanvalsweg, behoort dit trappehuis gedurende de

tijd dat de brandweer er voor de blussing gebruik van maakt van brand te zijn gevrijwaard.

3. Installatie-techniek
Niet van toepassing.

4. Inventaris
Niet van toepassing.

5. Interne organisatie en gebruik
Niet van toepassing.

6. Inzet brandweer

 Er wordt van uitgegaan dat de brandweer beschikt over een doeltreffend
inzetplan/rampbestrijdingsplan.

7.1.11Het zo snel en adequaat mogelijk blussen/beheersen van de brand

1. Planologie
Niet van toepassing

2. Bouwkunde
• Het industriegebouw behoort zodanig in brandcompartimenten te zijn verdeeld, dat de brandweer

in staat is een brand in een brandcompartiment binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle
te krijgen.
Indien de vuurbelasting in het brandcompartiment groter, dan wel gelijk is aan 60 kg vurehout/m
2 en de brandweer de brand niet kan blussen, dient het brandcompartiment zodanig omsloten
te zijn dat de brand niet buiten dit compartiment kan treden.

• Het industriegebouw behoort zodanig in milieucompartimenten te zijn verdeeld, dat de effecten
van de brand en de bluswerkzaamheden op het milieu binnen aanvaardbare grenzen blijven.

• Indien er sprake is van gebruik of opslag van stoffen die bij brand gevaar opleveren voor bodem
en/of (oppervlakte)water, bijvoorbeeld milieugevaarlijke stoffen, dan dient een bluswateropvang
aanwezig te zijn, die ten minste de voor het blussen benodigde hoeveelheid blusstof kan bevatten.
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• Voor de aanvalswegen in een industriegebouw behoren de in subparagraaf 5.1.4 gestelde
bouwkundige voorzieningen te zijn getroffen.

• Indien een trappehuis deel uitmaakt van een aanvalsweg, behoort dit trappehuis gedurende de
tijd dat de brandweer er voor de blussing gebruik van maakt van brand te zijn gevrijwaard.

3. Installatie-techniek
Niet van toepassing

4. Inventaris
Niet van toepassing.

5. Interne organisatie en gebruik
Niet van toepassing.

6. Inzet brandweer
Er wordt van uitgegaan dat de brandweer beschikt over een doeltreffend
inzetplan/rampbestrijdingsplan.

7.1.12Het zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg (het voorkomen van
vervolgschade)

1. Planologie
Niet van toepassing.

2. Bouwkunde
Niet van toepassing.

3. Installatie-techniek
Niet van toepassing

4. Inventaris
Niet van toepassing.

Afbeelding 7.2 Na de bluswerkzaamheden kan in overleg met de beheerder/eigenaar van het
gebouw aandacht worden besteed aan verdere schadebeperkende maatregelen.

5. Interne organisatie en gebruik
Er wordt van uitgegaan dat in overleg met de brandweer maatregelen gericht op het in veiligheid
brengen van goederen worden genomen.

6. Inzet brandweer
• Er wordt van uitgegaan dat het repressief optreden van de brandweer zodanig is dat zoveel als

mogelijk rekening wordt gehouden met het voorkomen van vervolgschade, waaronder rook
en/of waterschade.

•
 Er wordt van uitgegaan dat de brandweer indien nodig de stichting Salvage van de brand op

de hoogte stelt.
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7.2 Aanvullende brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen

Indien in een industriegebouw, door hoogte of omvang, niet kan worden voldaan aan de in het
normatief brandverloop genoemde uitgangspunten betreffende ontruimingstijd en inzettijd, kan het
nodig zijn door het treffen van extra maatregelen en/of voorzieningen de ontruimingstijd en/of
inzettijd te beïnvloeden.
Deze beïnvloeding moet zodanig zijn dat een veilige ontruiming en beheersbaarheid van brand wordt
verzekerd op basis van de doelstellingen van het brandbeveiligingsconcept.

De brandveiligheidsbalans (zie figuur 5.1) laat zien, dat - gegeven het brandveiligheidsniveau - bepaalde
maatregelen en voorzieningen uitwisselbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld de beschikbare ontruimingstijd
in een industriegebouw worden verlengd door het aanbrengen van een brandmeldinstallatie.
Ook is het mogelijk de inzettijd te verkorten door bijvoorbeeld hoge gebouwen van één of meer
brandweerliften te voorzien.

Afbeelding 7.3 Brandveiiigheidsbalans

7.2.1 Maatregelen en voorzieningen, die de inzet(tijd) beïnvloeden

In principe kan de inzettijd worden beïnvloed door de volgende maatregelen en voorzieningen:
1 het treffen van technische voorzieningen die de snelheid van de inzet verhogen, zoals

brandweerliften en droge blusleidingen, waardoor de inzettijd wordt verkort;
2 de ontdekkingstijd en meldtijd bekorten, waardoor meer tijd beschikbaar is voor de inzet;
3 de opkomsttijd bekorten, waardoor meer tijd beschikbaar is voor de inzet.

Daarnaast kan een brandweerinzet worden voorkomen door de brand vrijwel direct na het ontstaan
automatische te blussen of onder controle te hebben (blustijd < 5 minuten).

1. Het treffen van voorzieningen, die de snelheid van de inzet verhogen
De inzettijd van de brandweer heeft een directe relatie met:
• de hoogte van het industriegebouw;
• de omvang en complexiteit van het industriegebouw.

De hoogte van het industriegebouw
In het normatief brandverloop bedraagt de inzettijd 7 minuten. Ervan uitgaande dat binnen 1 minuut
na aankomst het trappehuis kan worden bereikt, blijven er voor het bereiken van de plaats waar de
brand woedt 6 minuten over.

Uitgaande van het gegeven dat de brandweer met perslucht, slang(en) en eventueel ander materiaal
meenemend in een zodanige conditie de plaats van de brand moet bereiken, dat direct met de
vervolgwerkzaamheden kan worden aangevangen, wordt voor de stijgsnelheid voorlopig ongeveer
3,3 meter per minuut wordt aangehouden. Dit betekent dat een industriegebouw zonder aanvullende
brandbeveiligingsvoorzieningen ongeveer 20 meter hoog kan zijn.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan, dat deze hoogte ook de maximale hoogte is die brandweermensen
lopend kunnen overbruggen en direct daarna fysiek in staat zijn eventueel mensen in veiligheid te
brengen en de brand effectief te blussen.

Met de toepassing van doeltreffende brandweerlift(en) en droge blusleiding(en) kan een hoger
industriegebouw worden gerealiseerd. Brandweereenheden kunnen water met voldoende druk
leveren tot ongeveer 70 meter hoogte. Vanaf die hoogte moeten industriegebouwen worden voorzien
van blusleiding(en) met een pompinstallatie.
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De omvang en complexiteit van het industriegebouw
In omvangrijke en complexe industriegebouwen kan zich in het horizontale vlak, vanwege de noodzaak
van een snelle inzet, een vergelijkbare situatie voordoen. Aspecten, die hierbij een rol spelen, zijn:
• grote brandcompartimenten;
• onoverzichtelijkheid;
• veel machines in de produktiehallen.

 Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de brandhaard niet binnen een inzettijd van 7 minuten
volgens het normatief brandverloop kan worden bereikt.
In dat geval is een (droge) blusleiding in het horizontale vlak een oplossing.

2. Het bekorten van de ontdekkings- en meldtijd
De inzettijd kan worden verlengd door de ontdekkings- en meldtijd te bekorten. In industriegebouwen
kan door het toepassen van een doeltreffende brandmeldinstallatie met volledige bewaking de
ontdekkingstijd tot 5 minuten worden bekort. Hierdoor kan een tijdwinst van 10 minuten worden
bereikt (zie figuur 5.2).
Gelet op de hiervoor beschreven fysieke mogelijkheden van het brandweerpersoneel is de maximale
hoogte voor industriegebouwen zonder brandweerlift en blusleiding (ook met langere inzettijd)
vooralsnog ongeveer 20 meter.

Afbeelding 7.4 Fasen in een normatief brandverloop in een industriegebouw waarbij in het
gebouw een brandmeldinstallatie met volledige bewaking is aangebracht

3. Het bekorten van de opkomsttijd
De inzettijd kan worden verlengd door de opkomsttijd te bekorten. Dit kan door de aanwezigheid
van een doeltreffende bedrijfsbrandweer. Hierdoor kan de opkomsttijd tot ongeveer 3 minuten
worden teruggebracht. Hierdoor wordt de inzettijd met ongeveer 7 minuten verlengd (zie figuur
5.3).
Gelet op de hiervoor beschreven fysieke mogelijkheden van het brandweerpersoneel is de maximale
hoogte voor industriegebouwen zonder brandweerlift en blusleiding (ook met langere inzettijd)
vooralsnog ongeveer 20 meter.

Afbeelding 7.5 Fasen in een normatief brandverloop in een industriegebouw waarbij in het
gebouw een bedrijfsbrandweer aanwezig is

4. Het voorkomen van een brandweerinzet door de brand vrijwel direct na het ontstaan automatisch te
blussen of onder controle te hebben (blustijd > 5 minuten)

Door het toepassen van automatische blussystemen kan een brand geblust of ten minste onder
controle worden gehouden. Hierdoor blijft de inzet van de brandweer beperkt tot een nacontrole
(zie figuur 5.4).
Het meest toegepaste automatische blussysteem in industriegebouwen is de automatische
sprinklerinstallatie (met of zonder schuimtoevoeging).
Daarnaast kunnen in industriegebouwen ook andere automatische blussystemen worden toegepast,
zoals:
• automatische deluge-installaties (met of zonder schuimtoevoeging).
• automatische gasblussystemen (bijvoorbeeld CO 2 ; inerte gassen);
• automatische schuimblussystemen (bijvoorbeeld hoog expansieschuim).
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In figuur 5.4 wordt het normatief brandverloop voor een automatische sprinklerinstallatie getoond.
Bij andere automatische blussystemen behoort een vergelijkbaar normatief brandverloop, waarbij
de tijd die nodig is om de brand te blussen wordt bepaald door de werking van het blussysteem.

Afbeelding 7.6 Fasen in een normatief brandverloop in een industriegebouw waarbij in het
gebouw een sprinklerinstallatie is aangebracht

7.2.2 Maatregelen en voorzieningen die de ontruimingstijd beïnvloeden

In principe kan de ontruimingstijd in industriegebouwen worden beïnvloed door de volgende
maatregelen en voorzieningen:
• De ontruimingstijd kan worden verlengd door beter beveiligde trappehuizen toe te passen.
• De ontruimingstijd kan worden verlengd door de ontdekkingstijd te bekorten.

Daarnaast kan een (volledige) ontruiming worden voorkomen door de brand vrijwel direct na het
ontstaan automatisch te blussen of onder controle te houden (blustijd < 5 minuten).

1. Trappehuizen
Zoals bij de uitgangspunten van het normatief brandverloop voor industriegebouwen reeds is vermeld,
is een trappehuis gedurende ten minste 30 minuten (dus 15 minuten na alarmering) van grote
hoeveelheden rook gevrijwaard.
Een trappehuis moet minimaal gedurende de tijd, dat de brandweer er voor de blussing gebruik van
maakt, van brand zijn gevrijwaard (zie onder andere subparagraaf 5.1.11 Bouwkunde).
De reden dat de waarde voor rookwering lager is, ligt in het feit dat tijdens de ontruiming
trappehuisdeuren worden geopend voor het passeren van personen. Hierdoor kan op de verdieping
van de brand rook in het trappehuis komen.
De brandweer kan met behulp van persluchtapparatuur wel langer dan 30 minuten gebruik blijven
maken van het onder de rook staande trappehuis.
Indien wordt uitgegaan van een afdaalsnelheid van ongeveer 3,3 meter per minuut kan een
industriegebouw ongeveer 50 meter hoog zijn. De afdaalsnelheid is bepalend voor de toelaatbare
gebouwhoogte.

Door de trappehuizen moeilijker rooktoegankelijk te maken, kan de ontruimingstijd en daarmee de
hoogte van een industriegebouw toenemen.
De ontruimingstijd kan echter niet onbeperkt worden opgerekt. Bij een bepaalde hoogte van het
industriegebouw dient de vraag te worden gesteld of valide mensen fysiek nog wel in staat kunnen
worden geacht veilig het straatniveau te bereiken. Deze hoogte wordt vooralsnog gesteld op 100
meter. Boven deze hoogte dient de brand zeer snel na het ontstaan automatisch geblust of onder
controle te zijn (blustijd < 5 minuten), zodat (algehele) ontruiming niet noodzakelijk is (zie punt 3
van deze paragraaf).

Er zijn verschillende manieren om een trappehuis moeilijker rooktoegankelijk te maken. Namelijk
door:
• elke toegang tot het trappehuis te voorzien van een sluis;
• het trappehuis tijdens brand automatisch van overdruk te voorzien, alsmede elke toegang tot

het trappehuis te voorzien van een sluis;
• het trappehuis uit te voeren als veiligheidstrappehuis.
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1.1. elke toegang tot het trappehuis te voorzien van een sluis
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat een trappehuis met dergelijke voorzieningen gedurende
minimaal 35 minuten (dus 20 minuten na alarmering) gevrijwaard zal zijn van grote hoeveelheden
rook (zie figuur 5.5).
Bij een afdaalsnelheid van ongeveer 3,3 meter per minuut kan een industriegebouw theoretisch
maximaal 66 meter hoog zijn.

Afbeelding 7.7 Fasen in een normatief brandverloop in een industriegebouw waarbij in het
gebouw sluizen voor de trappehuizen zijn aangebracht

1.2. het trappehuis tijdens brand automatisch van overdruk te voorzien, alsmede elke toegang tot het
trappehuis te voorzien van een sluis

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat een trappehuis met dergelijke voorzieningen gedurende
minimaal 40 minuten (dus 25 minuten na alarmering) gevrijwaard zal zijn van grote hoeveelheden
rook (zie figuur 5.6).
Bij een afdaalsnelheid van ongeveer 3,3 meter per minuut kan een industriegebouw theoretisch
maximaal 83 meter hoog zijn.

Afbeelding 7.8 Fasen in een normatief brandverloop in een industriegebouw waarbij in het
gebouw sluizen voor de trappehuizen en overdruk in de trappehuizen zijn aangebracht

1.3. het trappehuis als veiligheidstrappehuis uit te voeren
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat een veiligheidstrappehuis gedurende minimaal 45 minuten
(dus 30 minuten na alarmering) gevrijwaard zal zijn van grote hoeveelheden rook (zie figuur 5.7). Bij
een afdaalsnelheid van ongeveer 3,3 meter per minuut kan een industriegebouw theoretisch maximaal
100 meter hoog zijn.

Afbeelding 7.9 Fasen in een normatief brandverloop in een industriegebouw waarbij in het
gebouw veiligheidstrappehuizen zijn aangebracht

2. Het bekorten van de ontdekkings- en meldtijd
De ontdekkingstijd in industriegebouwen kan worden bekort door het aanbrengen van een
doeltreffende brandmeldinstallatie met volledige bewaking. Door toepassing van een dergelijke
installatie kan de ontdekkingstijd tot 5 minuten worden teruggebracht. Mede gerekend de tijd nodig
voor alarmeren van de aanwezigen kan hierdoor een tijdwinst van ongeveer 8 minuten worden
bereikt (zie figuur 5.2).
Bij een afdaalsnelheid van ongeveer 3,3 meter per minuut kan een industriegebouw met 'normale'
trappehuizen (dus zonder sluis en/of overdruk) en voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige
bewaking theoretisch maximaal 75 meter hoog zijn.

3. Het voorkomen van ontruiming door de brand vrijwel direct na het ontstaan automatisch te blussen
en onder controle te houden (blustijd < 5 minuten)

Door het toepassen van automatische blussystemen kan een brand worden geblust of ten minste
onder controle worden gehouden. Hierdoor is een volledige ontruiming van een industriegebouw
niet nodig (zie figuur 5.4).
Het meest toegepaste automatische blussysteem in industriegebouwen is de automatische
sprinklerinstallatie (met of zonder schuimtoevoeging).
Daarnaast kunnen in industriegebouwen ook andere automatische blussystemen worden toegepast,
zoals:

 54

Brandbeveiligingsconcept industriegebouwen
  



• automatische deluge-installaties (met of zonder schuimtoevoeging).
• automatische gasblussystemen (bijvoorbeeld CO 2 ; inerte gassen);
• automatische schuimblussystemen (bijvoorbeeld hoog expansieschuim).

In figuur 5.4 wordt het nomatief brandverloop voor een automatische sprinklerinstallatie getoond.
Bij andere automatische blussystemen behoort een vergelijkbaar normatief brandverloop, waarbij
de tijd die nodig is om de brand te blussen wordt bepaald door de werking van het blussysteem.

7.3 Plaatselijke afwijkingen in opkomsttijd en brandweersterkte

Het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen is onder andere bedoeld voor het op één lijn
brengen van de landelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid. In het
brandbeveiligingsconcept is voor de bepaling van de opkomsttijd van de brandweer en het aantal
brandweereenheden gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit de 'handleiding Brandweerzorg'. Op
lokaal niveau kunnen opkomsttijd en brandweersterkte afwijken van deze waarden. Hierdoor kan
het voorkomen dat voor een bepaald industriegebouw in een gemeente het in dit
brandbeveiligingsconcept omschreven brandveiligheidsniveau niet wordt gehaald. Met de in dit
brandbeveiligingsconcept beschreven systematiek kan in dat bepaalde industriegebouw het
brandveiligheidsniveau toch worden gehaald. Hierbij kan vooral worden gedacht aan zwaardere
voorzieningen, respectievelijk maatregelen ten aanzien van de brandmelding en/of de interne
organisatie van het industriegebouw. Eén en ander laat zich schematisch weergeven in figuur 5.1, de
brandveiligheidsbalans. Hierbij dient aangetekend te worden, dat deze uitwisseling niet in conflict
mag zijn met gemeentelijke- of rijksregelgeving.

7.4 Samenvatting

Vanuit een normatief brandverloop en een gebeurtenissenboom worden de
brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen geformuleerd.
Deze maatregelen en voorzieningen zijn onderverdeeld in:
• planologie
• bouwkunde
• installatie-techniek
• inventaris
• interne organisatie en gebruik
• inzet brandweer.
Industriegebouwen zouden altijd aan deze maatregelen en voorzieningen moeten voldoen. Indien
niet kan worden voldaan aan de in het normatief brandverloop vermelde tijden, kan het treffen van
aanvullende brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen nodig zijn.
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8.
Geraadpleegde literatuur

8.1

Boeken, publicaties, enzovoort
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Preventieve maatregelen en voorzieningen, gericht op de brandbestrijding,
Nationaal Brandpreventie Instituut (NBPI),
Den Haag, 1982

Brandbeveiliging van opslag in de buitenlucht
Aanbevelingen ter voorkoming en beperking van brand op terreinen met opslag in de buitenlucht
nabij gebouwen,
Nationaal Brandpreventie Instituut (NBPI),
Den Haag, 1985

Brandbeveiligingsconcept Onderwijsgebouwen
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer en Rampenbestrijding,
Den Haag, 1994

Brandbeveiligingsconcept Woningen en woongebouwen
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer en Rampenbestrijding,
Den Haag, 1994

Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer en Rampenbestrijding,
Den Haag, 1994

Brandbeveiligingsconcept Gezondheidszorggebouwen
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer en Rampenbestrijding,
Den Haag, 1994

Brandbeveiligingsconcept Gebouwen met een publieksfunctie
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer en Rampenbestrijding,
Den Haag, 1995

Brandschutz im Betrieb
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Brandwacht, Module Repressie.
Stichting Brandweeropleiding in Nederland,
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ISBN 90-322-50051.
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Brandweer en milieu (literatuurrapport)
L.H.J. Toneman, samensteller,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer,
Den Haag, 1992

Bundel bouwvoorschriften: Bouwbesluit en Regelingen.
Van den Bercken, F.H. (VROM),
Sdu, Den Haag, 1994, 4e herziene druk,
ISBN 90-12-081246

Chemie-Brände
Roth-Weller,
Ecomed-Verlag GmbH

CPR 14: Methoden voor het berekenen van fysische effecten
Commissie Preventie van Rampen met gevaarlijke stoffen,
Sdu, Den Haag, 1e druk 1988

CPR 15: supplement
Handboek brandbestrijdingssystemen,
Commissie Preventie van Rampen met gevaarlijke stoffen,
Sdu, Den Haag, 1e druk 1993

CPR 16: Methoden voor het bepalen van mogelijke schade aan mensen en goederen door het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
Commissie Preventie van Rampen met gevaarlijke stoffen,
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De bedrijfsbrandweer
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer en Rampenbestrijding
Den Haag, 1990

Factories
Guides to the Fire Precautions Act 1971,
HMSO,
London, 1977.

Fire and its environmental impact
Confederation of Fire Protection Associations Europe,
FPA, London, z.j.

Opmerking: In bijlage C 'Literatuuronderzoek' is een overzicht opgenomen van de
daarbij geraadpleegde boeken en tijdschriften .

Handleiding Brandweerzorg
Van der Schaaf, J. (Ingenieurs/adviesbureau SAVE)
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer, Den Haag, 1992

Handleiding Externe Veiligheidsrapporten (EVR)
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Project A73,
Interprovinciaal overleg (IPO),
Assen, 1994

Integrale veiligheidsrapportage 1993
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid,
Den Haag, 1993

Integrale veiligheidsrapportage 1994
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
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Planning Fire Safety in Industry
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Leidraad risico-opleverende industriële activiteiten
J.M. Ham en J.M. Blom-Bruggeman (TNO),
Ministerie van Binnenlandse Zaken / Provincie Zuid-Holland, Den Haag, 1988

Leidraad voor de inventarisatie van milieugevolgen van industriële ongevallen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Den Haag, 1995

Menselijk gedrag bij brand
Stichting Bouwresearch, H. Zorgman, rapport B29-2,
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Model-bouwverordening 1992
Vereniging van Nederlandse gemeenten,
Den Haag 1992.

Onderzoek beheersbaarheid brand
Cieraad, C.D.J. (Ingenieurs/adviesbureau SAVE),
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer en Rampenbestrijding,
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Preventie; module Brandmeester preventie
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P 172-1: Arbeidsveiligheidsrapport; Leidraad aanwijzing
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AVR-plichtige installaties,
Publikatieblad van het ministerie SZW,
Sdu, Den Haag, 1e druk 1988

P 172-2: Arbeidsveiligheidsrapport; Leidraad voor het samenstellen
Publicatieblad van het ministerie SZW,
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P-196: Bedrijfsnoodplan; Leidraad voor het opstellen
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C.M.A. Jansen en D. de Weger (TNO),
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer en Rampenbestrijding,
Den Haag, 2e herziene druk 1994

Situatierapport brandweer 1990
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Brandweer,
Den Haag, 1991

Staatsblad 1990, nr. 80
Besluit bedrijfsbrandweren

Staatsblad 1992, nr. 291
Besluit Risico's Zware Ongevallen

Termen voor de brandweer
Stichting Brandweeropleiding in Nederland,
Den Haag, 2e herziene druk 1994,
ISBN 90-322-2990-7.
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9.
Definities en begripsomschrijvingen

9.1

06-11-Centrale centrale meldplaats van de overheid die is ingericht voor de ontvangst en de
verwerking van alle alarmsignalen voor brandweer, politie en ambulancevervoer.

Aanvalsplan plan dat gegevens bevat die in geval van brand voor een veilig en doelmatig optreden
van de brandweer nodig zijn.

Aanvalsweg route in een gebouw voor het veilig en doelmatig kunnen optreden van de brandweer.

Alarmeringstijd tijdsverloop tussen het ontdekken van de brand en het waarschuwen van de in
het gebouw aanwezige personen.

Automatisch blussen het onder controle houden danwel blussen van een brand met een
automatische blusinstallatie.

Automatische doormelding voorziening voor de overdracht van een brandmelding van een
brandbeveiligingsinstallatie naar de brandweeralarmcentrale.

Bedrijfsbrandweer een organisatie van mensen en middelen met als doel het gecoördineerd
bestrijden van branden en ongevallen op het terrein van de inrichting.

Bedrijfshulpverlener de door een werkgever op grond van artikel 22 van de
Arbeidsomstandighedenwet met de daadwerkelijke uitvoering van de taken op het gebied van de
bedrijfshulpverlening, bedoeld in artikel 23 van genoemde wet, zulks zo nodig in samenwerking met
de hulpverleningsorganisaties die bij een ongeval een taak hebben, belaste werknemer.

Bedrijfsnoodplan een stelsel van organisatorische en technische maatregelen en voorzieningen
om de gevolgen van een bedrijfsnoodsituatie, mogelijk escalerend tot een (bedrijfs)ramp, zoveel
mogelijk te beperken.

Beheerstijd tijdsverloop tussen het operationeel zijn van het brandweerpersoneel en het sein
brand meester.

Bliksemafleiderinstallatie het gedeelte van de bliksembeveiligingsinstallatie dat dient om
blikseminslagen op te vangen en deze naar aarde af te leiden.

Blusmiddel stuk gereedschap of toestel voor het blussen van brand.

Blustijd tijdsverloop tussen het operationeel optreden van brandweerpersoneel en het sein brand
meester.

Bluswatervoorziening van te voren getroffen maatregelen om bluswater beschikbaar te hebben
of te krijgen.
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Bouwwerk elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op
de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct hetzij
indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Brandbaar eigenschap van een stof of materiaal om geheel of gedeeltelijk aan verbranding te kunnen
deelnemen.

Brandbeveiligingsconcept integrale benadering op hoofdlijnen van de beveiliging tegen brand en
de gevolgen daarvan voor een bepaald type bouwwerk of activiteit. hier: industriegebouw.

Brandbeveiligingsinstallatie installatie die dient ter verhindering van branduitbreiding of voor
brandbestrijding.

Brandblusinstallatie installatie voor het bestrijden van brand.

Brandcompartiment besloten gedeelte van een gebouw, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied
voor brand.

Branddoorslag uitbreiding van een brand via een scheidingsconstructie of een open verbinding
naar een andere ruimte.

Brandgevaar mogelijkheid tot het ontstaan van brand en het zich uitbreiden van brand.

Brandgevaarlijke werkzaamheden werkzaamheden tengevolge waarvan brand kan ontstaan en
uitbreiden.

Brandkraan afsluiter aan een waterleiding voor het onttrekken van water ten behoeve van de
brandbestrijding.

Brand meester codewoord voor de situatie waarin brand onder controle is.

Brandmelding elke, al of niet juiste, melding van een brand.

Brandmeldinstallatie een samenstel van aan elkaar aangepaste apparatuur, leidingen en toebehoren
van leidingen, welke nodig zijn voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven
van stuursignalen ten behoeve van andere installaties.

Brandmeldinstallatie met volledige bewaking brandmeldinstallatie met automatische melders
in alle ruimten met uitzondering van natte ruimten en dergelijke (zie NEN 2535).

Brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking brandmeldinstallatie met automatische
melders in vluchtroutes en risico-ruimten en dergelijke (zie NEN 2535).

Brandoverslag uitbreiding van een brand van een ruimte naar een andere ruimte, uitsluitend via
de buitenlucht.

Brandslanghaspel vast aangebrachte haspel met axiale watertoevoer voorzien van een slang.

Brandstichting opzettelijk veroorzaken van brand.

Brandvoortplanting uitbreiding van brand in een ruimte.
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Brandweer organisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische
hulpverlening. hier: gemeentelijke brandweer.

Brandweeralarmcentrale plaats waar alle berichten voor de brandweer binnenkomen en worden
verwerkt en van waaruit opdrachten aan brandweereenheden gegeven kunnen worden.

Brandweereenheid (tank)autospuit met volledige bemanning.

Brandweerlift een lift die door een eenvoudige handeling ter beschikking van de brandweer kan
worden gesteld en waarvan een veilig gebruik ook bij brand zoveel mogelijk is gewaarborgd

Brandwerendheid weerstand (op bezwijken) tegen brand uitgedrukt in minuten.

Deluge-installatie een vaste blusinstallatie voor het gelijkmatig verspreiden van blusstof door
middel van open sproeiers, die in afwijking van de sproeiers van een sprinklerinstallatie niet zijn
voorzien van een hittegevoelig element.

Doeltreffend de beoogde uitwerking hebbend op basis van normen, richtlijnen en dergelijke.

Draagbaar blustoestel verplaatsbaar blustoestel met een totaal gewicht van ten hoogste 20 kg.

Droge blusleiding vaste, niet permanent op een watervoorziening aangesloten pijpleiding in of aan
een gebouw voor het transport van bluswater.

Gebeurtenissenboom schematische weergave van de volgorde van de diverse stadia van een
brand met de daarbij behorende acties vanaf het ontstaan van de brand tot de blussing (het sein
brand meester) en nazorg.

Gebouw elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.

Gebruiksvoorschriften voorschriften voor het brandveilig gebruiken van een gebouw.

Gevaarlijke stoffen de categorieën stoffen zoals opgesomd in artikel 2 van de Wet Gevaarlijke
Stoffen.

Handbrandmelder een toestel waarmee met de hand een brandmelding kan worden gegeven.

Hoofddraagconstructie dat deel van een constructie van een gebouw waarvan bezwijken aanleiding
geeft tot het bezwijken van onderdelen van het gebouw, niet gelegen in de directe omgeving van
het beschouwde onderdeel en indien het draagvermogen van de resterende draagconstructie
onvoldoende is om de voorgeschreven belasting te kunnen dragen.

Hoog industriegebouw een industriegebouw waarvan de vloer van de hoogste verblijfsruimte
hoger ligt dan 50 meter boven peil.

Industriegebouw een gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens
zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van bedrijfsmatige bewerking of opsiag van
materialen of goederen, het bedrijfsmatig telen of opslaan van gewassen of het bedrijfsmatig houden
van dieren.

Inrichting een industriegebouw of complex van industriegebouwen met bijbehorend terrein.
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Interne organisatie organisatie van personeelsleden in een gebouw met betrekking tot de beveiliging
tegen brand.

Inzetplan de wijze waarop de commandant denkt zijn eenheid/eenheden initieel te moeten inzetten,
ten einde de hem opgedragen taak zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren en als zodanig in zijn
'besluit' wordt geformuleerd (wie, wat, waar, wanneer en hoe).

Inzettijd tijdsverloop tussen de aankomst van de brandweereenheid bij het brandadres en het
operationeel optreden van brandweerpersoneel.

Maatgevend brandscenario een theoretische beschrijving van een reëel voorstelbare brand aan
de hand van een aantal vooraf geselecteerde factoren, die de ontwikkeling en het verloop van een
brand bepalen, en waarbij aanzienlijke gevolgen voor de personen in het gebouw optreden en/of
aanzienlijke schade aan inventaris of gebouw als zodanig ontstaan.

Meldtijd tijdsverloop tussen het ontdekken van brand en een melding op een
brandweeralarmcentrale.

Milieucompartiment gedeelte van een gebouw, waar bij brand de milieu-effecten van die brand
en van de bluswerkzaamheden nog juist aanvaardbaar zijn.

Milieugevaarlijke stoffen stoffen die acute of chronische effecten in ecosystemen kunnen
veroorzaken; classificatie van milieugevaarlijke stoffen vindt plaats volgens de afspraken in de richtlijn
67/548/EEC.

Nablustijd tijdsverloop tussen het sein brandmeester en het nablussen van brandresten.

Nazorgtijd tijdsverloop tussen de daadwerkelijke aanvang van nazorg en de realisatie ervan.

Normatief brandverloop doelstellend (uiterlijk) tijdsverloop van ontdekking, melding, alarmering,
ontvluchting, blussing van brand en van redding.

Onbrandbaar eigenschap van een stof of materiaal, om onder brandomstandigheden niet of
nauwelijks aan verbranding deel te nemen.

Ontdekkingstijd tijdsverloop tussen het ontstaan van brand en het ontdekken ervan.

Ontruimen het onder begeleiding verlaten van een gebouw(deel).

Ontruimingsplan een aantal maatregelen die nauwkeurig bepalen onder welke omstandigheden,
onder wiens leiding en langs welke weg de aanwezigen een gebouw moeten verlaten. Deze
maatregelen bevatten tevens de organisatie van melding, alarmering en communicatie.

Ontruimingstijd tijdsverloop tussen de alarmeringstijd en het bereiken van een veilige plaats buiten
het gebouw.

Open vuur niet van de buitenlucht afgeschermde warmteof lichtbron.

Operationeel klaar voor gebruik. hier: het moment dat daadwerkelijk kan worden geblust.

Opkomsttijd tijdsverloop tussen de eerste melding van een incident en de aankomst bij de plaats
van inzet van de eerste brandweereenheid.
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Opmerking: opkomsttijd = verwerkingstijd + uitruktijd + rijtijd

Opstelplaats veilige, doelmatige en goed bereikbare plaats voor brandweervoertuigen, van waaruit
inzet kan plaatsvinden.

Overdrukinstallatie ventilatiesysteem om een ruimte, bijvoorbeeld een trappehuis onder
luchtoverdruk te houden. toelichting: door deze overdruk wordt voorkomen dat er, bij brand elders in het
gebouw, rook in die ruimte komt .

Particuliere alarmcentrale centrale meldplaats ingericht voor de ontvangst en verwerking van
alle alarmsignalen (voor brand, inbraak enzovoort) van bedrijven en instellingen toegelaten volgens
de Wet op de weerkorpsen.

Permanente vuurbelasting bijdrage tot de vuurbelasting van de materialen die deel uitmaken
van de bouwdelen.

Rampbestrijdingsplan het samenstel van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een
ramp voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is.
Bij plaats ware niet slechts aan één punt te denken, maar - beperkt - ook aan een traject (spoorweg,
weg).

Redden binnen de taakuitvoering van de brandweer het in veiligheid brengen van personen in een
bedreigde situatie.

Redtijd tijdsverloop tussen het operationeel worden van het brandweerpersoneel en het moment
dat alle personen uit het bedreigde gebied zijn gehaald.

Rijtijd tijdsverloop tussen het verlaten van de kazerne bij het uitrukken en de aankomst van de
eerste brandweereenheid op de plaats van inzet.

Rookcompartiment besloten gedeelte van een gebouw, bestemd als maximum verspreidingsgebied
voor rook.

Rook- en warmteafvoerinstallatie installatie voor afvoer van rook en warmte bij brand via
rookluiken of ventilatoren, gekoppeld aan een automatische brandmeldinstallatie.

Rookwerendheid weerstand tegen rookdoorgang, uitgedrukt in minuten.

Salvage de eerste te nemen buitengewone maatregelen tijdens of meteen na repressie, om samen
met de belangrijkste beredderingsmaatregelen een schadestop te bewerkstelligen en de verdere
beredderingsmaatregelen mogelijk te maken.

Sluis verkeersruimte met een lengte van ten minste 2 meter tussen een rookcompartiment en de
toegang tot een besloten vluchttrappehuis.

Sprinklerinstallatie brandblusinstallatie waarmee automatisch door middel van sprinklers een
blusstof op en rondom een brand wordt gesproeid.

Standaardbrandkromme conventioneel temperatuurverloop bij experimentele beproevingen
betreffende de brandwerendheid van bouwdelen volgens NEN 6069.
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Uitruktijd tijdsverloop tussen het waarschuwen van het brandweerpersoneel en het verlaten van
de brandweerkazerne.

Variabele vuurbelasting bijdrage tot de vuurbelasting van de materialen die geen deel uitmaken
van de bouwdelen.

Veiligheidstrappehuis verkeersruimte waarin een trap is gelegen waarover een vluchtweg voert,
welke ruimte in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet besloten ruimte.

Verwerkingstijd tijdsverloop tussen de eerste melding op de brandweeralarmcentrale en het
waarschuwen van brandweerpersoneel.

Vlamoverslag verschijnsel tijdens de ontwikkeling van een brand in een ruimte waarbij door
ontbranding van gasvormige ontledingsprodukten die ruimte plotseling geheel in brand staat.

Vliegvuur door opstijgende hete gassen of door wind meegevoerde brandende vaste stoffen.

Vluchtroute route, uitsluitend voerend over een of meer vloeren, trappen of hellingbanen, langs
welke route het aansluitende terrein kan worden bereikt, zonder dat deuren worden gepasseerd,
die met een sleutel moeten worden geopend.

Vluchttrappehuis verkeersruimte waarin een trap is gelegen waarover een vluchtroute voert.

Vluchtroute-aanduiding bewegwijzering van de vluchtroute.

Vuurbelasting de hoeveelheid warmte, die vrijkomt per eenheid vloeroppervlak bij volledige
verbranding van alle in een ruimte aanwezige brandbare materialen, met inbegrip van de materialen
die deel uitmaken van de bouwdelen die zich in deze ruimte bevinden, danwel deze ruimte begrenzen.
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Bijlage 1.
Kenschets van industriegebouwen

1.1

In deze bijlage wordt het begrip industriegebouw nader uitgewerkt. De bedoeling van
de hieruit voortvloeiende kenschets is een nadere afbakening te geven van het
toepassingsgebied van het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen.

Voor gebouwen of gedeelten van gebouwen die buiten het in deze bijlage geschetste kader vallen,
zijn andere brandbeveiligingsconcepten van toepassing.

Het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen is van toepassing op gebouwen of gedeelten van
gebouwen, welke gebouwen of welke gedeelten blijkens hun constructie en inrichting zijn bestemd
voor doeleinden van bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen, het bedrijfsmatig
telen of opslaan van gewassen of het bedrijfsmatig houden van dieren.

1. Typen van industriegebouwen (inrichtingen)
Industriegebouwen kennen een zeer grote diversiteit in aard van activiteiten en het daarbij behorende
brandrisico. Mede daarom wordt er veel met classificeringen gewerkt. Bekende indelingen zijn de
Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) en de indeling die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
hanteert.

De SBI-indeling kent aan bepaalde groepen van bedrijven een code toe.
Deze code wordt veel gebruikt bij de milieuvergunningverlening.
In dit verband wordt verder niet op deze SBI-codering ingegaan.

Het CBS onderkent verschillende categorieën gebouwen die volgens de definitie van dit
brandbeveiligingsconcept tot industriegebouwen kunnen worden gerekend.
De categorieën zijn hieronder in tabel A. 1 weergegeven.
De code tussen haakjes is een code waaraan in bijlage C wordt gerefereerd.
De voorbeelden die bij iedere categorie worden genoemd hebben slechts tot doel een indruk te
geven van de gebouwtypen die tot de betreffende categorie kunnen worden gerekend.
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Chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf(01)
voorbeelden: produktieruimten voor allerhande chemische produkten, zoals kunstmestfabriek, verffabriek, fabriek
voor kunststoffen

Chemie, opslagloods(02)
voorbeelden: opslagruimten voor basischemicaliën, gevaarlijke stoffen in emballage, kunststoffen, farmaceutische
produkten, spuitbussen

Metaal, fabriek, constructiewerkplaats(03)
voorbeelden: ruw ijzer en metaalverwerkende industrie, zware machine- en ketelbouw, scheepsbouw
(scheepswerf), constructiewerkplaats, autofabriek

Metaal, opslag metaalprodukten(04)
voorbeelden: opslagruimten voor rollen staal, auto-onderdelen, auto's

Voedings- en genotmiddelen, fabriek(05)
voorbeelden: produktieruimten voor allerhande voedings- en genotsmiddelen, zoals zuivelfabriek, meelfabriek,
bierbrouwerij, koffiebranderij, cacaofabriek, fabriek voor (fris)dranken

Voedings- en genotmiddelen, opslag(06)
voorbeelden: opslagruimten voor melkpoeder, meel, cacao, conserven in blik of glas, pinda's (N.B.: tot deze
categorie worden niet gerekend: koelhuizen, zie hiervoor (26))

Hout, meubelfabriek(07)
voorbeelden: houtverwerkende industrie, meubelmakerij, meubelfabriek

Hout, opslag(08)
voorbeelden: houtopslag, meubelopslag, houthandel

Papier, grafische fabriek(09)
voorbeelden: papierfabriek, verpakkingsindustrie, drukkerij

Papier, grafische opslag(10)
voorbeelden: opslagruimten voor (oud) papier, karton, verpakkingen, boeken

Textiel, textielwarenfabriek(11)
voorbeelden: naai-atelier, textielfabriek, vlaggenfabriek

Textiel, textielwarenopslag(12)
voorbeelden: opslagruimten voor allerhande textielwaren, textielgrondstoffen, gebruikte textiel

Elektrotechnische produkten fabriek(13)
voorbeelden: produktieruimten voor hifi-apparatuur, computers, elektra-onderdelen, elektrotechnische apparatuur

Elektrotechnische produkten opslag(14)
voorbeelden: opslagruimten voor elektronische componenten, hifi-apparatuur, elektraonderdelen

Bouwnijverheid, fabriek(15)
voorbeelden: aannemersbedrijf, loodgietersbedrijf, produktieruimten voor allerhande bouwmaterialen, zoals
steen, beton, dakbedekking, glas, prefab elementen, isolatiematerialen

Bouwnijverheid, opslag(16)
voorbeelden: opslagruimten voor allerhande bouwmaterialen, zoals stenen, isolatiematerialen, sanitair

Bedrijfsverzamelgebouw(17)
voorbeelden: combinatie van diverse bedrijven

Overige industrie(18)
voorbeelden: verpakkingsindustrie, fabriek voor recycling van materialen

Landbouwbedrijfsgebouw(19)
voorbeelden: boerderij, opslagruimten voor kunstmest, landbouwprodukten

Dierverzorgingsgebouw rundvee(20)
voorbeelden: rundveestal, proefstation rundvee

Dierverzorgingsgebouw varkens(21)
voorbeelden: varkenshouderij

Dierverzorgingsgebouw pluimvee(22)
voorbeelden: pluimveehouderij

Dierverzorgingsgebouw paarden(23)
voorbeelden: manege, paardenstal

Kas(24)
voorbeelden: kassen voor kweken van diverse tuinbouw- en sierteeltprodukten

Opslag tuinbouwprodukten(25)
voorbeelden: opslagruimten voor allerhande tuinbouw- en sierteeltprodukten, veilinghallen
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Koel-/vrieshuis(26)
voorbeelden: opslagruimten voor zuivel, ijsprodukten, aan bederf onderhevige produkten

Opslag- en distributiebedrijf(27)
voorbeelden: opslagruimten voor diverse stukgoederen, havenvemen, distributiecentra voor levensmiddelen

Stalling van bedrijfsvoertuigen(28)
voorbeelden: remise voor bus, tram, metro, stalling van een touringcarbedrijf, stalling voor bedrijfswagens

Silo, bunker(29)
voorbeelden: silo's en bunkers voor opslag van graan, gras en andere stortgoederen

Garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf(30)
voorbeelden: garagebedrijf, bedrijf voor maken van carrosserieën van bussen, bedrijfswagens

Wasserijen, strijkinrichtingen, wasserette(31)
voorbeelden: wasserij bedrijfskleding, stomerij

Fotoateliers, fotokopieerzaken(32)
voorbeelden: fotostudio's, copyshops

Overige werkplaatsen(33)
voorbeelden: reparatie- en onderhoudswerkplaatsen van vliegtuigen, werkplaats elektrotechnisch bedrijf

Nutsbedrijf(34)
voorbeelden: bedrijven voor de voorziening van water, gas en elektriciteit

Laboratorium, wetenschappelijk onderzoek(35)
voorbeelden: chemisch bedrijfslaboratorium, ziekenhuislaboratorium

Communicatie, schakelstations, energie-opwekking(36)
voorbeelden: elektriciteitscentrales (olie, kolen, gas, kern-energie), transformatorstation, telefooncentrale

Tabel 1.1 Industriegebouwen

De gegevens uit statistiek (bijlage B) en literatuur (bijlage C) zijn gekoppeld aan de hierboven
genoemde categorieën, zodat conclusies met betrekking tot de brandveiligheid kunnen worden
getrokken per categorie van gebouwen.

Industriële installaties, voor zover deze niet zijn ondergebracht in gebouwen (zoals petrochemische
installaties en tankparken) behoren niet tot het toepassingsgebied van dit brandbeveiligingsconcept.

2. Het industriegebouw

2.1. Situering
De meeste nieuwe industriegebouwen worden op speciaal daartoe bestemde terreinen gesitueerd.
Kleinere industriegebouwen of werkplaatsen (bijvoorbeeld garagebedrijven) worden ook wel in de
woonbebouwing toegestaan.
Industrieën met een hoog extern risico moeten voldoen aan risico-normen inzake de externe
veiligheid. In het kader van dit brandbeveiligingsconcept wordt op dit aspect niet verder ingegaan.

2.2. Bereikbaarheid
Aangezien de meeste industriegebouwen zijn gelegen op speciale industrieterreinen is de
bereikbaarheid in de meeste gevallen geen probleem. De bedrijvigheid op dergelijke terreinen kan
mogelijk wel een belemmering vormen op het moment van optreden van de brandweer.
Industrieën waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, beschikken meestal over twee onafhankelijke
aanvalsroutes, in verband met het bovenwinds kunnen aanrijden bij een incident.

2.3. Indeling
De indeling van een industriegebouw wordt in sterke mate bepaald door de aard van de
activiteiten/bedrijvigheid.
In een industriegebouw kunnen de volgende ruimten voorkomen:
• opslagruimten voor grondstoffen, hulpstoffen en gereed produkt
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• opslagruimte(n) voor gevaarlijke stoffen
• produktieruimte, met produktiemachines (zeer grote diversiteit van

produktiefuncties)
• technische werkplaats
• controlekamer
• laboratoriumruimte
• schaftruimte/personeelsrestaurant
• kantoorruimte
• computerruimte
• technische ruimte
• vergaderruimte
• les/instructieruimte.

De opsomming is niet limitatief, doch heeft de bedoeling een indruk te geven van
mogelijk in industriegebouwen aanwezige ruimten.

Op een aantal ruimten zijn andere brandbeveiligingsconcepten van toepassing. Zo is bijvoorbeeld
op een les/instructieruimte ook het brandbeveiligingsconcept onderwijsgebouwen van toepassing
en op een personeelsrestaurant het brandbeveiligingsconcept gebouwen met een publieksfunctie.

2.4. Afmetingen
De omvang en hoogte van industriegebouwen is afhankelijk van het type industriegebouw. Een
industriegebouw bestaat in het merendeel van de gevallen uit één of twee bouwlagen, in enkele
gevallen meer dan twee bouwlagen.

De complexiteit en uitgestrektheid van industriegebouwen varieert sterk. Zo zal een
timmerwerkplaats of een garage veelal klein en overzichtelijk zijn, terwijl industriegebouwen van
grote ondernemingen meerdere, vaak met elkaar verbonden, gebouwen omvatten, waardoor de
overzichtelijkheid afneemt.

Vloeroppervlakten van industriegebouwen variëren eveneens sterk. De aard en omvang van de
machines die nodig zijn voor het vervaardigen van een produkt bepalen in hoge mate de lay-out van
het bedrijfsgebouw. Een proces dat bestaat uit vele, bewerkelijke en onderscheiden stappen zal meer
ruimte en ook meer aaneengesloten ruimten vergen dan een proces dat kort is of heel goed in
onderdelen kan worden geknipt.

Verder komt het voor dat er meerdere industrieën in een gebouw onderdak vinden, de zogenaamde
bedrijfsverzamelgebouwen.

De hoogte van industriegebouwen is sterk afhankelijk van het proces/de activiteiten die in het gebouw
worden bedreven. Processen die zeer omvangrijke installaties vereisen zullen veelal grotere en
hogere gebouwen nodig hebben. Met name opslaggebouwen kunnen zeer hoog zijn; uit oogpunt van
een efficiënte benutting van het grondoppervlak wordt steeds meer gebruik gemaakt van speciale,
volledig gerobotiseerde, hoogbouwmagazijnen.

3. De populatie
De kenmerken van de populatie van een industriegebouw geven informatie over de wijze waarop
deze populatie zich zal gedragen bij brand en bij de ontruiming van het gebouw.

3.1. Samenstelling van de populatie
In industriegebouwen zullen in de meeste gevallen voornamelijk werknemers van het bedrijf aanwezig
zijn.
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Een andere groep van personen die hier genoemd kunnen worden zijn tijdelijke werknemers:
• invalkrachten/uitzendkrachten/stagiaires;
• werknemers van contractors;
• seizoenarbeiders.
Deze groep behoeft een speciale aandacht omdat zij een langere tijd relatief zelfstandig in het
betreffende industriegebouw zullen opereren en dus goed op de hoogte moeten zijn van de
veiligheidsvoorschriften en -maatregelen.

De bezettingsgraad van industriegebouwen varieert sterk. In bepaalde industriegebouwen zal de
bezettingsgraad zodanig laag zijn dat er extra aandacht moet worden besteed aan de mogelijkheid
tot het geven van alarm in situatie van een calamiteit.

3.2. Validiteit en geestelijke gezondheid
In de meeste industriegebouwen werken personen die voldoende valide zijn en een goede geestelijke
gezondheid hebben. De in het kader van het sociale beleid aangenomen minder valide personen
zullen doorgaans voldoende valide collega's in hun omgeving hebben om in het geval van calamiteit
te kunnen ontvluchten.
Ook voor sociale werkplaatsen zal invaliditeit en geestelijke gezondheid van de werknemers doorgaans
geen probleem vormen; het dient daar wel te worden gezien als een aandachtspunt voor de interne
organisatie.

3.3. Aantal in het gebouw aanwezige personen
Het aantal personen dat in een industriegebouw aanwezig is, wordt bepaald door de grootte, de
functie en het gebruik van een industriegebouw en de aard en omvang van de werkzaamheden daarin.
In een industriegebouw kunnen daarom enkele tot duizenden personen aanwezig zijn.

4. Het gebruik van een industriegebouw

4.1. Tijden dat er mensen in de gebouwen verblijven
De tijd dat er mensen in een bepaald type industriegebouw verblijven varieert, en is ondermeer
afhankelijk van de aard van de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden en de daarbij behorende
werktijden.
In dit verband kunnen de volgende gebouwen worden onderscheiden:
• produktiegebouwen:

• volcontinu produktie (24 uur);
• produktie met twee ploegendienst (bedrijfstijden ± 6.00 tot ± 22.00 uur);
• niet volcontinu produktie (alleen overdag);

• opslaggebouwen;
• werkplaatsen.

In gebouwen waarin een volcontinu-proces wordt bedreven zullen er dag en nacht mensen aanwezig
zijn. Meestal is de personeelsbezetting in de nacht-situatie lager dan in de dag-situatie.
In produktiebedrijven waarin niet volcontinu wordt gewerkt, betekent dit dat er alleen mensen
tijdens de dag-situatie aanwezig zijn. 's Avonds en 's nachts kan er wel bewakingspersoneel aanwezig
zijn.

Opslaggebouwen zullen veelal alleen worden betreden indien er goederen, die in voorraad liggen
opgeslagen, worden toegevoegd of weggehaald.
Voor bepaalde opslagen betekent dit dat er voortdurend mensen aanwezig zullen zijn (bijvoorbeeld
distributiegebouw), voor andere opslaggebouwen dat er slechts met een lage frequentie mensen in
het gebouw zijn.
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In werkplaatsen zijn veelal alleen overdag mensen aanwezig (voorbeelden: garagebedrijf,
timmerwerkplaats).

4.2. Activiteiten in industriegebouwen
De volgende processen kunnen in een industriegebouw plaatsvinden:
• verwerken, onder andere bulk tot stukgoed: bijvoorbeeld bottelarij, sigarettenfabriek;
• bewerken, onder andere omzetten van grondstoffen en/of halffabrikaten in produkten: bijvoorbeeld

chemische fabriek, cacaofabriek, betonfabriek, elektrische centrale;
• repareren: bijvoorbeeld garagebedrijf;
• assembleren: bijvoorbeeld carrosseriebedrijf, installatiebedrijf;
• opslaan: bijvoorbeeld opslag van grondstoffen, stukgoederen, (eind)produkten, afvalprodukten;
• overslaan: bijvoorbeeld expeditiebedrijf, havenvemen;
• kweken, laten groeien: bijvoorbeeld kassen, veehouderijen;
• controleren, beheersen van processen: bijvoorbeeld controlekamer chemische procesindustrie;

De aard van de activiteiten en de materialen/stoffen die daarbij worden gebruikt bepalen in grote
mate het brandrisico. Brandbare stoffen in een proces waarbij veel mechanische of elektrische
activiteiten plaatsvinden zullen een groter brandrisico vertegenwoordigen dan een proces waarbij
uitsluitend onbrandbaar materiaal een rol speelt.

4.3. Arbeidsomstandigheden
Arbeidsomstandigheden worden gewoonlijk opgesplitst in de aspecten veiligheid, gezondheid en
welzijn. De wijze waarop deze aspecten invulling krijgen binnen de onderneming heeft ook invloed
op het niveau van brandveiligheid.
Grote werkbelasting, weinig variatie in het werk, veel lawaai, enzovoort kunnen de aandacht voor
(brand)veiligheid doen verslappen.
Adequate kennis van gevaarsaspecten van de stoffen en processen waarmee wordt gewerkt, is voor
werknemers van groot belang. Voldoende aandacht voor veiligheidsaspecten van brandgevaarlijke
werkzaamheden en de beschikbaarheid van beschermende hulpmiddelen vormt hier een onderdeel
van.
Het arbeidsomstandighedenbeleid inzake de veiligheid beperkt zich niet alleen tot de eigen
werknemers, maar geldt ook voor werknemers van contractors (onderhoud, nieuwbouw en verbouw).

5. Brandrisico binnen een industriegebouw

5.1. Brandrisico
Het brandrisico in een industriegebouw wordt ondermeer bepaald door:
• de aard van de opgeslagen/geproduceerde stoffen/materialen (onder andere toxiciteit, vlampunt,

aggregatietoestand);
• de wijze van opslag en/of plaats van de stoffen/materialen met een brandrisico (locatie brandbare

stoffen, opslagomstandigheden (opslag onder druk, gekoelde opslag), wijze van verpakking));
• de hoeveelheid van de stoffen/materialen (vuurbelasting);
• de ontstekingsbronnen.

Stoffen/materialen met een brandrisico zijn stoffen/materialen die door hun eigenschappen een
aanzienlijke bijdrage leveren aan het onderhouden van een brand en de uitbreiding ervan.
In industriegebouwen waar het risico voor de het optreden van brandweerpersoneel te groot is zal
geen binnenaanval worden uitgevoerd.

5.2. Vuurbelasting
De vuurbelasting in industriegebouwen is afhankelijk van de aard en omvang van de activiteiten en
de daarvoor benodigde stoffen/materialen.
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De vuurbelasting zal dientengevolge zeer divers zijn, en kan varieren van enkele kg vurehout/m 2 tot
meer dan honderd kg vurehout/m 2 .

De volgende indeling van ruimten is aangehouden, waarbij is uitgegaan van typerende ruimten met
gemiddelde vuurbelasting:
1 vuurbelasting   95 MJ/m 2 (  5 kg vurehout/m 2 )

• vluchtroutes (gangen/trappehuizen en dergelijke)
• bepaalde produktie/opslagruimten (bijvoorbeeld steenachtige materialen, produkten met een

hoog vochtgehalte (groenten, melk, enzovoort)).
2 vuurbelasting > 95 MJ/m 2 en   570 MJ/m 2 (> 5 en   30 kg vurehout/m 2 )

• bepaalde produktie/opslagruimten (bijvoorbeeld metalen)
3 vuurbelasting > 570 MJ/m 2 en   1340 MJ/m 2 (> 30 en   60 kg vurehout/m 2 )

• magazijnen
• technische werkplaats
• bepaalde produktie/opslagruimten (bijvoorbeeld hout, papier, katoen/wol)

4 vuurbelasting > 1340 MJ/m 2 en   2680 MJ/m 2 (> 60 en   120 kg vurehout/m 2 )
• bepaalde produktie/opslagruimten (bijvoorbeeld kunststoffen)

5 vuurbelasting > 2680 MJ/m 2 (> 120 kg vurehout/m 2 )
• opslagruimte brandbare vloeistoffen
• bepaalde produktie/opslagruimten (bijvoorbeeld aardolieprodukten)

Deze indeling is gebaseerd op de NEN 6090 en diverse artikelen betreffende vuurbelasting in
industriegebouwen.

6. De interne organisatie van een industriegebouw
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) stelt in artikel 3, lid d dat de werkgever 'doeltreffende
maatregelen moet nemen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien een toestand
ontstaat, waarin direct gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich snel in veiligheid
kan stellen, dan wel andere passende maatregelen kan nemen en ten einde te verzekeren dat, indien
schade aan zijn gezondheid is toegebracht, de gevolgen hiervan zoveel mogelijk kunnen worden
beperkt.'

In artikel 22 en 23 van de wet wordt deze verplichting verder uitgewerkt in de vorm van een
bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Artikel 23 gaat daarbij in op het takenpakket van de interne organisatie:
1 Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
2 Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen.
3 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het

bedrijf of in de inrichting (hier het industriegebouw).
4 Het alarmeren van en samenwerking met de gemeentelijke brandweer en andere

hulpverleningsorganisaties in verband met de in de onderdelen a tot en met c bedoelde bijstand.

In de Model-bouwverordening staat dat het college van burgemeester en wethouders in een gemeente
aan een gebruiksvergunning van een industriegebouw voorwaarden kunnen verbinden met betrekking
tot de interne organisatie bij brand.
De voorwaarden kunnen onder andere worden gesteld met betrekking tot:
• een brandveiligheidsinstructie
• een ontruimingsplan uitgaande van de bestaande interne organisatie.

In de instructie dient beschreven te staan welke acties dienen te worden ondernomen op het moment
dat een brand wordt waargenomen in het industriegebouw.
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De acties omvatten achtereenvolgens: alarmeren van het personeel, melden van de brand aan de
brandweer, ontruimen van het bedreigde deel van het gebouw, en eventueel blussen. De instructie
dient bekend te zijn bij alle personeelsleden.

Veel grotere industriebedrijven beschikken vanwege de in het bedrijf aanwezige brandrisico's over
een bedrijfsbrandweer. In de meeste gevallen kiest een bedrijf vrijwillig voor het opzetten van een
eigen bedrijfsbrandweer, meestal ingegeven door de noodzaak om te allen tijde snel te kunnen
beschikken over een brandweer.
De continuïteit van de bedrijfsvoering is daarbij vaak een doorslaggevend argument. Vaak levert het
hebben van een bedrijfsbrandweer verzekeringstechnisch gezien voordelen op.
In een aantal gevallen is het bedrijf verplicht tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. Dit betreft
de bedrijven waarop artikel 13 van de Brandweerwet van toepassing is (zie de brochure De
bedrijfsbrandweer).

7. Industriegebouwen en milieu-effecten bij brand

 De milieu-effecten bij brand in een industriegebouw zijn ondermeer afhankelijk van de aard en
de hoeveelheid van de in het industriegebouw aanwezige stoffen en produktie, en van de wijze van
gebruik en/of opslag daarvan. Deze effecten kunnen bodem-, water- en/of luchtverontreiniging
veroorzaken.

 In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een methodiek ontwikkeld, waarmee
kan worden bepaald wat de effecten van brand in ondermeer industriegebouwen en het blussen
ervan kunnen zijn voor het milieu, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds getroffen
preventieve en repressieve maatregelen (Leidraad voor de inventarisatie van milieugevolgen van
industriële ongevallen).

 Bepaalde stoffen hebben mogelijk een groot milieu-effect bij brand. Dit zijn met name de
zogenaamde aquatoxische stoffen.
In de bovengenoemde methodiek is een lijst opgenomen van stoffen die tot deze categorie behoren.

In principe kunnen echter alle stoffen, die bij verbranding schade, gevaar of hinder voor het milieu
veroorzaken, worden gerekend tot de stoffen met een milieu-effect. Te denken valt naast de
bovengenoemde aquatoxische stoffen aan stoffen/materialen/produkten als aardnoten (bij verbranding
komt olie vrij), kunststoffen (bij brand kunnen giftige verbrandingsprodukten vrijkomen), radio-actieve
stoffen, toxische gassen, enzovoort.

Een ander risico bij brand in bestaande industriegebouwen wordt gevormd door het asbest dat in
bouwmaterialen kan zijn verwerkt. In nieuwbouw zal vanwege het verbod op de toepassing van dit
materiaal dit gevaar niet aanwezig zijn.
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Bijlage 2.
Statistische gegevens

2.1

Bijna alle gemeentelijke brandweren vullen na inzet bij een brand een brandrapport in
en sturen dat naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daar dit in ruim 95%
van de gevallen gebeurt, wordt een goed overzicht verkregen van de branden, die een
zodanige omvang hebben gekregen dat de brandweer werd gealarmeerd.

Het CBS gebruikt deze gegevens voor haar jaarlijkse publikatie 'Brandweerstatistiek' (vóór 1993
'Statistiek der Branden' geheten), waarbij aspecten als aantal branden, oorzaken, plaats van ontstaan,
ontstekingsbron, slachtoffers en schadebedragen een belangrijke rol spelen. Om inzicht te krijgen
in het fenomeen 'brand in industriegebouwen', de oorzaken, gevolgen en dergelijke heeft het CBS
op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken een gegevensverzameling over de jaren 1988
t/m 1993 van branden in industriegebouwen ter beschikking gesteld.

Sinds 1993 wordt een gewijzigd brandrapport gehanteerd: er zijn een aantal vragen aangepast en er
is bij een aantal gebouwtypen een opsplitsing gemaakt in fabrieksgebouwen en opslaggebouwen. Een
overzicht van de huidige typen industriegebouwen is te vinden in bijlage A, tabel A.1.
De nieuwe opzet van het brandrapport heeft geleid tot een sterke verbetering van het invullen van
de omschrijving van het brandobject. Hierdoor is het aantal brandobjecten in de categorie 'niet
ingevuld' aanzienlijk afgenomen.

Een ander gevolg van de nieuwe opzet van het brandrapport is dat gegevens van de periode 1988-1992
en van het jaar 1993 moeilijk met elkaar zijn te vergelijken. Hiervoor zijn twee redenen te noemen.
Allereerst is het niet te achterhalen hoeveel opslaggebouwen zijn meegenomen in de aantallen
branden die bij de jaren 1988-1992 worden genoemd. Verder zou in de tabellen waarin gegevens
worden gepresenteerd die betrekking hebben op het totaal van branden in de jaren 1988-1993 een
ongelijksoortige vergelijking worden gemaakt tussen de gegevens voor opslaggebouwen (alleen 1993)
en de gegevens voor fabrieksgebouwen (1988-1992).
Om deze redenen zijn in de genoemde tabellen de branden in de opslaggebouwen die in 1993 voor
het eerst zijn onderscheiden bij de branden in de fabrieksgebouwen opgeteld (zie onder andere de
tabellen B.3a en B.3b). Dit geldt niet voor de gebouwtypen behorend bij de categorie chemie. Alleen
de gebouwtypen die voor het eerst in 1993 zijn toegevoegd en waarvan wordt aangenomen dat ze
(vrijwel geheel) uit de categorie 'niet ingevuld' komen, zijn wel in deze tabellen opgenomen met een
aanduiding dat het gegevens betreft van branden uit alleen het jaar 1993.

1. Aantal branden in industriegebouwen
Het aantal branden in industriegebouwen is weergegeven in tabel B.1. Bij een aantal gebouwentypen
vonden in 1993 opvallend meer branden plaats. Dit is ondermeer het gevolg van de eerder genoemde
wijziging van de vraagstelling in het brandrapport. Hierdoor is in meer gevallen de nadere omschrijving
van het brandrapport ingevuld, waardoor het aantal 'niet ingevuld' sterk is afgenomen (van 600 in
1992 tot 62 in 1993).
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Totaal199319921991199019891988Industriegebouwen

184773512281418chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf

563746612chemie, opslagloods

3841626057453822metaal, fabriek, constructiewerkplaats

5858metaal, opslag metaalprodukten

4771416687725457voedings- en genotmiddelen, fabriek

113113voedings- en genotmiddelen, opslag

273824246333238hout, meubelfabriek

3838hout, meubelopslag

291585649563339papier-, grafische fabriek

2727papier-, grafische opslag

115212022211417textiel, textielwarenfabriek

2828textiel, textielwaren opslag

882424131359elektrotechnische produkten, fabriek

11elektrotechnische produkten, opslag

163183745301914bouwnijverheid, fabriek

1515bouwnijverheid, opslag

1818bedrijfsverzamelgebouw

756114112144137123126landbouwbedrijfsgebouw

151372119211835dierenverzorgingsgebouw rundvee

188293836202045dierenverzorgingsgebouw varkens

83131811131414dierenverzorgingsgebouw pluimvee

1919dierenverzorgingsgebouw paarden

10492222231216kas

145176167opslag tuinbouwprodukten

15602151koel-/vrieshuis

235362846463049opslag en distributiebedrijf z.n.a.

8835121210811stalling van bedrijfsvoertuigen

31858451silo, bunker

381356856596598garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

55wasserijen, strijkinrichting, wasserette

11fotoateliers, fotokopieerzaken

6161overige werkplaatsen

52211127416nutsbedrijf

88laboratorium, wetenschappelijk onderzoek

3737comm., schakelstation, energie-opwekking

46891390740772645514628Subtotaal

314162600680834642323Niet ingevuld

783014521340145214791156951Totaal

Tabel 2.1 Aantal branden per jaar per soort industriegebouw

2. Oorzaken
In tabel B.2a wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende oorzaken van branden voor
de totale verzameling van branden in industriegebouwen.
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In tabel B.2b wordt dit gedaan van de branden waarvan het gebouwtype bekend is.
In zijn totaliteit is 'defect, technische storing' met gemiddeld 33 % de meest voorkomende
brandoorzaak (zie tabel B.2a). Daarnaast zijn werkzaamheden en brandstichting relatief veel
voorkomende oorzaken.
Achter het aantal is tussen haakjes het percentage van het totaal aantal branden vermeld.
In 1993 trad bij de oorzaak 'defect, technische storing' een sterke daling op, het blijft echter de
belangrijkste oorzaak. Bij 'werkzaamheden' en 'broei' was sprake van een stijging.

Totaal199319921991199019891988Oorzaak

730
(9,3%)

139
(9,6%)

121
(9,0%)

130
(9,0%)

143
(9,7%)

114
(9,9%)

83 (8,7%)brandstichting

302
(3,9%)

58 (4,0%)38 (2,8%)54 (3,5%)55 (3,7%)55 (4,8%)42 (4,4%)spelen met vuur

98 (1,3%)13 (0,9%)11 (0,8%)24 (1,6%)22 (1,5%)12 (1,0%)16 (1,7%)roken

896
(11,4%)

210
(14,5%)

126
(9,4%)

148
(9,6%)

148
(10,0%)

138
(11,9%)

126
(13,2%)

werkzaamheden

2558
(32,7%)

329
(22,7%)

458
(34,2%)

479
(31,1%)

535
(36,2%)

406
(35,1%)

351
(36,9%)

defect/storing

402
(5,1%)

136
(9,4%)

45 (3,4%)71 (4,6%)58 (3,9%)61 (5,3%)31 (3,3%)broei

7830
(100%)

1452
(100%)

1340
(100%)

1452
(100%)

1479
(100%)

1156
(100%)

951
(100%)

Totaal 1

Tabel 2.2 Aantal branden per jaar naar oorzaak/totaal aantal branden

Totaal199319921991199019891988Oorzaak

423
(9,0%)

132
(9,5%)

59 (8,0%)69 (8,9%)62 (9,6%)46 (8,9%)55 (8,8%)brandstichting

168
(3,6%)

55 (4,0%)17 (2,3%)32 (4,1%)20 (3,1%)17 (3,3%)27 (4,3%)spelen met vuur

58 (1,2%)12 (0,9%)7 (0,9%)10 (1,3%)11 (1,7%)9 (1,8%)9 (1,4%)roken

569
(12,1%)

201
(14,5%)

72 (9,7%)82
(10,6%)

60 (9,3%)64
(12,5%)

90
(14,3%)

werkzaamheden

1505
(32,1%)

318
(22,9%)

263
(35,5%)

257
(33,3%)

250
(38,8%)

192
(37,4%)

225
(35,8%)

defect/storing

264
(5,6%)

132
(9,4%)

21 (2,8%)45 (5,8%)17 (2,6%)30 (5,8%)19 (3,0%)broei

4689
(100%)

1390
(100%)

740
(100%)

772
(100%)

645
(100%)

514
(100%)

628
(100%)

Totaal 2

Tabel 2.3 Aantal branden per jaar naar oorzaak/gebouwtype bekend

Daar het aantal branden per brandoorzaak per type industriegebouw sterk kan verschillen is een
uitsplitsing gemaakt naar de verschillende soorten onderzochte industriegebouwen (zie tabel B.3a
en B.3b).

1 Alleen de meest voorkomende brandoorzaken zijn genoemd, zodat men bij optelling niet op het totaal uitkomt
2 Alleen de meest voorkomende brandoorzaken zijn genoemd, zodat men bij optelling niet op het totaal uitkomt
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Brandstichting komt bij de volgende gebouwen meer dan gemiddeld (9 %) voor:

18 %textiel, textielwarenfabriek/opslag

21 %bouwnijverheid, fabriek/opslag

21 %dierenverzorgingsgebouw, paarden

21 %opslag tuinbouwprodukten

19 %opslag- en distributiebedrijf z.n.a

20 %overige werkplaatsen

15 %nutsbedrijf

Spelen met vuur scoort hoger dan gemiddeld (4 %) bij:

11 %dierenverzorgingsgebouw, rundvee

8 %opslag tuinbouwprodukten

Roken als brandoorzaak komt bovengemiddeld (1%) voor bij:

4 %textiel, textielwarenfabriek/opslag

5 %dierenverzorgingsgebouw, paarden

7 %overige werkplaatsen

Brandgevaarlijke werkzaamheden (gemiddeld 11 %) is een belangrijke oorzaak bij:

25 %metaal, fabriek, constructiewerkplaats/opslag

33 %bedrijfsverzamelgebouw

19 %dierenverzorgingsgebouw, varkens

27 %garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

38 %laboratorium, wetenschappelijk onderzoek

In de volgende categorieën komt 'defecten en storingen' beduidend meer dan gemiddeld (33 %) voor:

43 %papier, grafische fabriek/opslag

47 %elektrotechnische produkten, fabriek/opslag

43 %dierenverzorgingsgebouw, varkens

45 %dierenverzorgingsgebouw, pluimvee

67 %nutsbedrijf

43 %comm., schakelstations, energie-opwekking

Broei komt bovengemiddeld (5 %) voor bij:

18 %chemie, opslagloods

11 %hout, meubelfabriek/opslag

17 %dierenverzorgingsgebouw, rundvee

11 %dierenverzorgingsgebouw, paarden

16 %silo, bunker
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Totaal 3

branden
broeidefect/storingbrandgev.

werkzmh.
rokenspelen

met
vuur

brandstichtingIndustriegebouwen 1988 - 1993

184155719115chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf

561013541chemie, opslagloods

442181301104623metaal, fabriek, constructiewerkplaats/opslag

59047232606934voedings- en genotmiddelen, fabriek/opslag

3113477322517hout, meubelfabriek/opslag

31810137167415papier-, grafische fabriek/opslag

14355374225textiel, textielwarenfabriek/opslag

8934111128elektrotechnische produkten, fabriek/opslag

17845483537bouwnijverheid, fabriek/opslag

181561bedrijfsverzamelgebouw 4

756472057155471landbouwbedrijfsgebouw

15126291611613dierenverzorgingsgebouw rundvee

18838135148dierenverzorgingsgebouw varkens

83137413dierenverzorgingsgebouw pluimvee

1921214dierenverzorgingsgebouw paarden 5

10433511311kas

14552931230opslag tuinbouwprodukten

151622koel-/vrieshuis

23515531961544opslag en distributiebedrijf z.n.a.

88327141410stalling van bedrijfsvoertuigen

31512212silo, bunker

3812119104111336garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

52wasserijen, strijkinrichting, wasserette 6

11fotoateliers, fotokopieerzaken 7

6111564412overige werkplaatsen 8

52135228nutsbedrijf

8331laboratorium, wetenschappelijk onderzoek 9

37216112comm., schakelstation, energie-opwekking 10

4689264150556958168423Totaal 11

Tabel 2.5 Totaal aantal branden per inrichting naar oorzaak (absoluut)

3 Alleen de meest voorkomende brandoorzaken zijn genoemd, zodat men bij optelling niet op het totaal uitkomt
4 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
5 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
6 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
7 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
8 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
9 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
10 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
11 Alleen de meest voorkomende brandoorzaken zijn genoemd, zodat men bij optelling niet op het totaal uitkomt
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broeidefect/storingbrandgev.
werkzmh.

rokenspelen
met vuur

brandstichtingIndustriegebouwen 1988 - 1993

8,231,010,30,50,52,7chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf

17,923,28,97,11,8chemie, opslagloods

4,129,424,91,01,45,2metaal, fabriek, constructiewerkplaats/opslag

8,039,310,21,31,55,8voedings- en genotmiddelen, fabriek/opslag

10,924,810,30,71,65,5hout, meubelfabriek/opslag

3,143,15,52,41,34,7papier-, grafische fabriek/opslag

3,537,14,93,51,717,5textiel, textielwarenfabriek/opslag

3,446,611,41,12,39,1elektrotechnische produkten, fabriek/opslag

2,230,34,51,82,820,8bouwnijverheid, fabriek/opslag

5,627,833,35,6bedrijfsverzamelgebouw 12

6,227,19,40,77,19,4landbouwbedrijfsgebouw

17,219,210,60,710,68,6dierenverzorgingsgebouw rundvee

1,643,118,60,52,14,3dierenverzorgingsgebouw varkens

1,244,64,81,23,6dierenverzorgingsgebouw pluimvee

10,55,310,55,321,1dierenverzorgingsgebouw paarden 13

2,933,710,62,910,6kas

3,420,02,18,320,7opslag tuinbouwprodukten

6,740,013,313,3koel-/vrieshuis

6,422,68,12,66,418,7opslag en distributiebedrijf z.n.a.

3,430,715,91,14,511,4stalling van bedrijfsvoertuigen

16,138,76,53,26,5silo, bunker

0,531,227,32,93,49,4garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

40,0wasserijen, strijkinrichting, wasserette 14

100fotoateliers, fotokopieerzaken 15

1,624,69,86,66,619,7overige werkplaatsen 16

1,967,33,83,815,4nutsbedrijf

37,537,512,5laboratorium, wetenschappelijk onderzoek 17

5,443,22,72,75,4comm., schakelstation, energie-opwekking 18

Tabel 2.6 Totaal aantal branden per inrichting naar oorzaak (in procenten)

3. Plaats van ontstaan
In tabel B.4a wordt een overzicht gegeven van de plaats van ontstaan van branden voor de totale
verzameling van branden in industriegebouwen.
In tabel B.4b wordt dit gedaan van de branden waarvan het gebouwtype bekend is.
De meest voorkomende ruimten waar brand ontstaat zijn de technische ruimte en de werkplaats
(zie tabel B.4a). Vanaf 1988 zijn de percentages van de plaatsen van ontstaan tamelijk constant, alleen
bij werkplaats is een dalende tendens zichtbaar.

12 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
13 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
14 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
15 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
16 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
17 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
18 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
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Totaal199319921991199019891988Oorzaak

161
(2,1%)

30 (2,2%)29 (2,2%)25 (1,7%)41 (2,8%)15 (1,3%)21 (2,2%)keuken, kantine

643
(8,2%)

83 (6,2%)95 (7,1%)99 (6,8%)92 (6,2%)115
(9,9%)

159
(16,7%)

werkplaats

62 (0,8%)12 (0,9%)9 (0,7%)13 (0,9%)10 (0,7%)8 (0,7%)10 (1,1%)gang, trap, hal

2199
(28,1%)

448
(33,4%)

392
(29,3%)

409
(28,2%)

380
(25,7%)

301
(26,0%)

269
(28,3%)

technische ruimte

161
(2,1%)

22 (1,6%)26 (1,9%)24 (1,7%)33 (2,2%)27 (2,3%)29 (3,0%)verblijfsruimte

91 (1,2%)19 (1,4%)14 (1,0%)15 (1,0%)20 (1,4%)16 (1,4%)7 (0,7%)vuilopslag

7830
(100%)

1452
(100%)

1340
(100%)

1452
(100%)

1479
(100%)

1156
(100%)

951
(100%)

Totaal 19

Tabel 2.7 Aantal branden per jaar naar plaats van ontstaan/totaal aantal branden

Totaal199319921991199019891988Oorzaak

102
(2,2%)

29 (2,1%)17 (2,3%)15 (1,9%)19 (2,9%)10 (1,9%)12 (1,9%)keuken, kantine

369
(7,9%)

79 (5,7%)52 (7,0%)49 (6,3%)25 (3,9%)54
(10,5%)

110
(17,5%)

werkplaats

37 (0,8%)12 (0,9%)3 (0,4%)6 (0,8%)4 (0,6%)5 (1,0%)7 (1,1%)gang, trap, hal

1361
(29,0%)

433
(31,2%)

223
(30,1%)

231
(29,9%)

178
(27,6%)

123
(23,9%)

173
(27,5%)

technische ruimte

84 (1,8%)21 (1,5%)14 (1,9%)9 (1,2%)10 (1,6%)9 (1,8%)21 (3,3%)verblijfsruimte

43 (0,9%)19 (1,4%)6 (0,8%)6 (0,8%)6 (0,9%)2 (0,4%)4 (0,6%)vuilopslag

4689
(100%)

1390
(100%)

740
(100%)

772
(100%)

645
(100%)

514
(100%)

628
(100%)

Totaal 20

Tabel 2.8 Aantal branden per jaar naar plaats van ontstaan/gebouwtype bekend

Ook hier is een uitsplitsing gemaakt naar type industriegebouw (zie tabel B.5). In alle
industriegebouwen ontstaan de meeste branden in de technische ruimte. Op de tweede plaats komt
de werkplaats.

19 Alleen de meest voorkomende brandoorzaken zijn genoemd, zodat men bij optelling niet op het totaal uitkomt
20 Alleen de meest voorkomende brandoorzaken zijn genoemd, zodat men bij optelling niet op het totaal uitkomt
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Branden in keuken en kantine komen meer dan gemiddeld (2 %) voor bij:

5 %bouwnijverheid, fabriek/opslag

10 %overige werkplaatsen

In de volgende categorieën is vaker sprake van brand in de werkplaats (8 %):

16 %metaal, fabriek, constructiewerkplaats/opslag

22 %bedrijfsverzamelgebouw

23 %garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

Meer dan gemiddeld (1%) ontstond brand in de gang, trap, hal, in de volgende categorieën:

6 %bedrijfsverzamelgebouw

3 %overige werkplaatsen

3 %comm., schakelstations, energie-opwekking

Bovengemiddeld (28 %) kwam brand in technische ruimte voor bij:

41 %dierenverzorgingsgebouw, rundvee

48 %kas

39 %opslag tuinbouwprodukten

60 %koel-/vrieshuis

38 %opslag en distributiebedrijf z.n.a

36 %silo, bunker

64 %nutsbedrijf

78 %comm., schakelstations, energie-opwekking

Meer dan gemiddeld ontstond brand in verblijfsruimten (2 %) bij:

6 %textiel, textielwarenfabriek/opslag

6 %garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

10 %overige werkplaatsen

13 %laboratorium, wetenschappelijk onderzoek

Brand in de vuilopslag (1 %) kwam naar verhouding veel voor bij:

5 %chemie, opslagloods

5 %hout, meubelfabriek/opslag

6 %bedrijfsverzamelgebouw
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Totaal
21

branden

VuilopslagVerblijfsruimteTechn.
ruimte

Gang,
trap,
hal

WerkplaatsKeuken,
kantine

Industriegebouwen 1988 - 1993

1843151142chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf

5631161chemie, opslagloods

44248992605metaal, fabriek, constructiewerkplaats/opslag

5902318644222voedings- en genotmiddelen, fabriek/opslag

311154852363hout, meubelfabriek/opslag

318359232510papier-, grafische fabriek/opslag

1438312151textiel, textielwarenfabriek/opslag

891326272elektrotechnische produkten, fabriek/opslag

17819453228bouwnijverheid, fabriek/opslag

181614bedrijfsverzamelgebouw 22

7561122862728landbouwbedrijfsgebouw

1516221dierenverzorgingsgebouw rundvee

188401dierenverzorgingsgebouw varkens

8317dierenverzorgingsgebouw pluimvee

196dierenverzorgingsgebouw paarden 23

1045032kas

145573opslag tuinbouwprodukten

159koel-/vrieshuis

2352790244opslag en distributiebedrijf z.n.a.

88418292stalling van bedrijfsvoertuigen

3111silo, bunker

381522564894garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

5wasserijen, strijkinrichting, wasserette 24

1fotoateliers, fotokopieerzaken 25

612617246overige werkplaatsen 26

52133111nutsbedrijf

8111laboratorium, wetenschappelijk onderzoek 27

37291comm., schakelstation, energie-opwekking 28

46894384136137369102Totaal 29

Tabel 2.10 Totaal aantal branden per inrichting naar plaats van ontstaan (absoluut)

21 Alleen de meest voorkomende brandoorzaken zijn genoemd, zodat men bij optelling niet op het totaal uitkomt
22 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
23 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
24 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
25 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
26 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
27 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
28 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
29 Alleen de meest voorkomende brandoorzaken zijn genoemd, zodat men bij optelling niet op het totaal uitkomt
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VuilopslagVerblijfsruimteTechn.
ruimte

Gang,
trap,
hal

WerkplaatsKeuken,
kantine

Industriegebouwen 1988 - 1993

1,60,527,77,61,1chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf

5,41,828,61,8chemie, opslagloods

0,91,822,40,515,61,1metaal, fabriek, constructiewerkplaats/opslag

0,30,531,50,97,13,7voedings- en genotmiddelen, fabriek/opslag

4,81,327,30,711,61,1hout, meubelfabriek/opslag

1,01,728,91,08,63,4papier-, grafische fabriek/opslag

5,621,71,710,50,9textiel, textielwarenfabriek/opslag

1,13,429,52,36,82,3elektrotechnische produkten, fabriek/opslag

0,65,125,31,813,54,5bouwnijverheid, fabriek/opslag

5,633,35,622,2bedrijfsverzamelgebouw 30

0,10,130,20,83,63,7landbouwbedrijfsgebouw

41,11,30,7dierenverzorgingsgebouw rundvee

21,30,5dierenverzorgingsgebouw varkens

20,5dierenverzorgingsgebouw pluimvee

31,6dierenverzorgingsgebouw paarden 31

48,12,91,9kas

39,32,1opslag tuinbouwprodukten

60,0koel-/vrieshuis

0,93,038,30,91,71,7opslag en distributiebedrijf z.n.a.

4,520,52,310,22,3stalling van bedrijfsvoertuigen

35,5silo, bunker

1,35,814,71,023,41,0garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

wasserijen, strijkinrichting, wasserette 32

fotoateliers, fotokopieerzaken 33

3,39,827,93,36,69,8overige werkplaatsen 34

1,963,51,91,91,9nutsbedrijf

12,512,512,5laboratorium, wetenschappelijk onderzoek 35

78,42,7comm., schakelstation, energie-opwekking 36

Tabel 2.11 Totaal aantal branden per inrichting naar plaats van ontstaan (in procenten)

4. Ontstekingsbron
Onvoldoende gegevens beschikbaar.

30 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
31 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
32 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
33 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
34 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
35 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
36 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
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5. Gevolgen
De gevolgen van branden kunnen in een tweetal hoofdgroep worden onderscheiden, te weten,
gevolgen die betrekking hebben op personen en gevolgen die betrekking hebben op materiaal (het
gebouw en zijn inhoud).

5.1. Personen
De gevolgen voor personen worden uitgedrukt in het aantal doden, gewonden en bedwelmden.
Daarnaast zijn er ook financiële consequenties, zoals:
• de maatschappelijke kosten voor herstel van gewonden;
• de (extra) kosten van sociale uitkeringen (Ziektewet, WAO en dergelijke);
• de uitkering van levens- en/of ongevallen verzekeringen.
Deze financiële consequenties zijn niet inzichtelijk gemaakt, vanwege het ontbreken van betrouwbare
gegevens.

5.2. Financiële gevolgen
De financiële gevolgen voor gebouwen en de daarin aanwezige inventaris zijn de schadebedragen
die uit een brand voortvloeien.

6. Doden, gewonden en bedwelmden
Uit de gegevensverzameling van het CBS blijkt dat er in de onderzochte periode 15 doden vielen.
Een aanmerkelijk deel (4 doden) viel in de landbouwbedrijfsgebouwen. Eén grote brand met doden
kan grote invloed hebben op het totaal, bijvoorbeeld de 3 doden in de categorie 'silo, bunker'.
Het aantal gewonden en bedwelmden bedraagt 341 personen, waarvan 'chemie fabriek' met 26,
'metaal, fabriek, constructiewerkplaats' met 32, 'landbouwbedrijfsgebouw' met 31 en 'garagebedrijf
auto's, carrosseriebedrijf' met 39 gewonden de grootste aantallen voor hun rekening nemen (zie
tabel B.6).
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Totaal199319921991199019891988Industriegebouwen

2624516831chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf

321chemie, opslagloods

321142393metaal, fabriek, constructiewerkplaats

11metaal, opslag metaalprodukten

5122voedings- en genotmiddelen, fabriek

voedings- en genotmiddelen, opslag

101153hout, meubelfabriek

11hout, meubelopslag

93312papier-, grafische fabriek

papier-, grafische opslag

2112textiel, textielwarenfabriek

textiel, textielwaren opslag

elektrotechnische produkten, fabriek

elektrotechnische produkten, opslag

4211bouwnijverheid, fabriek

11bouwnijverheid, opslag

11bedrijfsverzamelgebouw

31451101211131landbouwbedrijfsgebouw

311111dierenverzorgingsgebouw rundvee

92511dierenverzorgingsgebouw varkens

dierenverzorgingsgebouw pluimvee

dierenverzorgingsgebouw paarden

3111kas

22opslag tuinbouwprodukten

koel-/vrieshuis

11123221opslag en distributiebedrijf z.n.a.

714112stalling van bedrijfsvoertuigen

1231131silo, bunker

39587712garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

wasserijen, strijkinrichting, wasserette

fotoateliers, fotokopieerzaken

overige werkplaatsen

nutsbedrijf

laboratorium, wetenschappelijk onderzoek

33comm., schakelstation, energie-opwekking

2151251429235229239322Subtotaal: ingevuld

1263391232622513Niet ingevuld

3411551468358255464452Totaal

zwart = doden

rood = gewonden en bedwelmden

Tabel 2.12 Aantal slachtoffers per jaar
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Voor de verschillende typen industriegebouwen is het aantal doden per brand (zie tabel B.7a) en
het aantal gewonden en bedwelmden per brand (zie tabel B.7b) bepaald en wel voor de dagsituatie
en de nachtsituatie.
De doden vallen verspreid over de hele dag.
De meeste gewonden vallen overdag.
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dodendodendodenDodenbrandenbrandenbrandenBrandenIndustriegebouwen 1988 - 1993

Totaal17-2409-1700-09Totaal17-2409-1700-09

211184529240chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf

56132617chemie, opslagloods

442103238101metaal, fabriek, constructiewerkplaats/opslag

590177240173voedings- en genotmiddelen, fabriek/opslag

3119114278hout, meubelfabriek/opslag

31810712685papier-, grafische fabriek/opslag

11143495242textiel, textielwarenfabriek/opslag

89292634elektrotechnische produkten, fabriek/opslag

178675556bouwnijverheid, fabriek/opslag

18684bedrijfsverzamelgebouw 37

4112756244306206landbouwbedrijfsgebouw

11151546730dierenverzorgingsgebouw rundvee

188579140dierenverzorgingsgebouw varkens

83233525dierenverzorgingsgebouw pluimvee

19496dierenverzorgingsgebouw paarden 38

104344228kas

145525637opslag tuinbouwprodukten

15843koel-/vrieshuis

235848269opslag en distributiebedrijf z.n.a.

1188293524stalling van bedrijfsvoertuigen

333110156silo, bunker

38111618778garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

5131wasserijen, strijkinrichting, wasserette 39

11fotoateliers, fotokopieerzaken 40

61162223overige werkplaatsen 41

52132217nutsbedrijf

8431laboratorium, wetenschappelijk onderzoek 42

3714167comm., schakelstation, energie-opwekking 43

124534689145720011231Subtotaal

32131419451385811Niet ingevuld

154747830240233862042Totaal

Tabel 2.13 Aantal doden naar inrichting en tijd van de dag

37 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
38 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
39 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
40 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
41 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
42 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
43 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
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gewondgewondgewondGewondbrandenbrandenbrandenBrandenIndustriegebouwen 1988 - 1993

Totaal17-2409-1700-09Totaal17-2409-1700-09

261223184529240chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf

3356132617chemie, opslagloods

335271442103238101metaal, fabriek, constructiewerkplaats/opslag

523590177240173voedings- en genotmiddelen, fabriek/opslag

115423119114278hout, meubelfabriek/opslag

926131810712685papier-, grafische fabriek/opslag

22143495242textiel, textielwarenfabriek/opslag

89292634elektrotechnische produkten, fabriek/opslag

523178675556bouwnijverheid, fabriek/opslag

1118684bedrijfsverzamelgebouw 44

3110138756244306206landbouwbedrijfsgebouw

321151546730dierenverzorgingsgebouw rundvee

99188579140dierenverzorgingsgebouw varkens

83233525dierenverzorgingsgebouw pluimvee

19496dierenverzorgingsgebouw paarden 45

312104344228kas

22145525637opslag tuinbouwprodukten

15843koel-/vrieshuis

11623235848269opslag en distributiebedrijf z.n.a.

733188293524stalling van bedrijfsvoertuigen

12123110156silo, bunker

391226138111618778garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

5131wasserijen, strijkinrichting, wasserette 46

11fotoateliers, fotokopieerzaken 47

61162223overige werkplaatsen 48

52132217nutsbedrijf

8431laboratorium, wetenschappelijk onderzoek 49

3213714167comm., schakelstation, energie-opwekking 50

21554140214689145720011231Subtotaal

12634613131419451385811Niet ingevuld

34188201527830240233862042Totaal

Tabel 2.14 Aantal gewonden en bedwelmden naar inrichting en tijd van de dag

De aantallen zijn te klein om harde conclusies te trekken. Eén enkele brand met een groot aantal
slachtoffers heeft een enorme invloed op de uiteindelijke resultaten.
Toch geven bovengenoemde aantallen wel een indicatie.

44 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
45 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
46 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
47 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
48 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
49 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
50 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
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Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de kans op doden overdag duidelijk groter is dan `s avonds en
`s nachts.
De kans op gewonden en bedwelmden is overdag eveneens groter.
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7. Schade in industriegebouwen
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schade/brandschade/brandschade/brandSchade/brandschadeschadeschadeSchadebrandenbrandenbrandenBrandenIndustriegebouwen 1988 -
1993

(×
1000)

(×
1000)

(×
1000)

(×
1000)

(×
1000)

(×
1000)

(×
1000)

(×
1000)

aantalaantalaantalaantal

Totaal17-2409-1700-09Totaal17-2409-1700-09Totaal17-2409-1700-09

38874120534971
338

38
552

18
831

13
953

184529240chemie, fabriek,
verwerkingsbedrijf

5401792531 25530
230

2
325

6
566

21
339

56132617chemie, opslagloods

4802671921 375212
159

27
551

45
761

138
846

442103238101metaal, fabriek,
constructiewerkplaats/opslag

440879151391259
411

155
641

36
211

67
560

590177240173voedings- en genotmiddelen,
fabriek/opslag

29251512733390
911

46
899

18
058

25
955

3119114278hout, meubelfabriek/opslag

7371 69244277243
400

181
093

55
731

6
574

31810712685papier-, grafische
fabriek/opslag

7711 302130943110
188

63
803

6
765

39
621

143495242textiel,
textielwarenfabriek/opslag

2135724732018
956

1
653

6
416

10
887

89292634elektrotechnische produkten,
fabriek/opslag

129624729123
039

4
136

2
607

16
319

178675556bouwnijverheid, fabriek/opslag

1 0762 9983427619
359

17
987

2681
104

18684bedrijfsverzamelgebouw 51

143112130200107
967

27
221

39
636

41
111

756244306206landbouwbedrijfsgebouw

105859616315
929

4
604

6
449

4
878

151546730dierenverzorgingsgebouw
rundvee

1029510311019
189

5
405

9
402

4
384

188579140dierenverzorgingsgebouw
varkens

19415226313616
125

3
496

9
219

3
411

83233525dierenverzorgingsgebouw
pluimvee

637469461
190

29562227319496dierenverzorgingsgebouw
paarden 52

22412135515323
320

4
108

14
928

4
283

104344228kas

84629010712
212

3
204

5
051

3
958

145525637opslag tuinbouwprodukten

6 99016112 51717 833104
857

1
289

50
068

53
500

15843koel-/vrieshuis

36421419474985
553

17
966

15
938

51
650

235848269opslag en distributiebedrijf
z.n.a.

1791649532115
789

4
747

3
329

7
714

88293524stalling van bedrijfsvoertuigen

34031680510
543

30910
205

293110156silo, bunker

2134518716281
268

52
357

16
310

12
602

38111618778garagebedrijf auto's,
carrosseriebedrijf

12715028400634150844005131wasserijen, strijkinrichting,
wasserette 53

51 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
52 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
53 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
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8080808011fotoateliers, fotokopieerzaken
54

164228452329
978

3
649

9855
344

61162223overige werkplaatsen 55

2141287945411
133

1
669

1
739

7
726

52132217nutsbedrijf

16630414721
329

1
215

42728431laboratorium,
wetenschappelijk onderzoek 56

13087188854
825

1
224

3
006

5953714167comm., schakelstation,
energie-opwekking 57

3414621924421
600
912

672
549

384
287

544
088

4689145720011231Subtotaal ingevuld

3533471297431
109
210

327
898

179
028

602
284

31419451385811Niet ingevuld

3464171665612
710
122

1
000
447

563
315

1
146
372

7830240233862042Totale schade

Tabel 2.15 Schade naar type industriegebouw en tijd van de dag, per brand

Over de periode van 6 jaar is er over het geheel genomen een duidelijk verschil in schade per brand
overdag en in de nachtelijke situatie te constateren.
De schade `s avonds en `s nachts is gemiddeld tweemaal de schade overdag.
De schade per brand is gemiddeld f 346 000.

Aanzienlijk hogere bedragen komen voor bij:

f 737 000papier-, grafische fabriek/opslag

f 771 000textiel, textielwarenfabriek/opslag

f6 990 000koel-/vrieshuis

Opmerkelijk is verder het schadebedrag in bedrijfsverzamelgebouwen (f 1 076 000). Dit betreft
alleen het jaar 1993.

54 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
55 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
56 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
57 Betreft alleen gegevens van branden in 1993
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Bijlage 3.
Literatuuronderzoek
De statistische gegevens verstrekt door het CBS geven een duidelijk beeld van de
aantallen branden in Nederlandse industriegebouwen, met oorzaken en gevolgen, doch
geven weinig informatie over de inzet van de brandweer en de gevolgen daarvan voor
het verloop van de brand in een industriegebouw.

Om hierover meer te weten te komen, is aan de directie Communicatie, Documentatie en Bibliotheek
van het ministerie van Binnenlandse Zaken verzocht een literatuuronderzoek te doen.
De verkregen gegevens hebben betrekking op verslagen van branden in industriegebouwen in het
binnen- en buitenland over de laatste twintig jaar, met de nadruk op de laatste tien jaar.

3.1

Verslagen van branden
De gebouwen, die tot industriegebouwen worden gerekend kennen een zeer grote variatie,
uiteenlopend van chemische fabrieken tot landbouwbedrijfsgebouwen, van bedrijfsverzamelgebouwen
tot garages.
Om deze verscheidenheid aan gebouwen recht te doen, is uit de literatuur een brede selectie
gemaakt.
Per gebouwentype is zoveel mogelijk getracht het scala aan mogelijke branden te illustreren met
brandverslagen.
De hier beschreven literatuur is niet volledig. Derhalve mag de verzameling gegevens niet als een
representatieve selectie van alle branden in industriegebouwen worden beschouwd.
Aan de hand van de verkregen informatie wordt echter wel inzicht verkregen van de moeilijkheden
en problemen bij branden in dit gebouwentype.

Om recht te doen aan de verscheidenheid in gebouwentypes is er voor gekozen de brandverslagen
per type in een tabel te tonen. Omdat het aantal brandverslagen per type tamelijk klein is, is besloten
tot clustering van de verslagen in het tekstgedeelte. Hierbij is onderscheid gemaakt in fabrieken,
opslaggebouwen, landbouwbedrijfsgebouwen, nutsgebouwen en kleinere bedrijven.

Tot de categorie fabrieken worden de volgende door het CBS geclassificeerde industriegebouwen
gerekend:
(01) Chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf
(03) Metaal, fabriek, constructiewerkplaats
(05) Voedings- en genotmiddelen, fabriek
(07) Hout, meubelfabriek
(09) Papier-, grafische fabriek
(11) Textiel, textielwarenfabriek
(13) Elektrotechnische produkten fabriek
(15) Bouwnijverheid fabriek
(18) Overige industrie

Tot de categorie opslaggebouwen worden de volgende door het CBS geclassificeerde
industriegebouwen gerekend:
(02) Chemie, opslagloods
(04) Metaal, opslag metaalprodukten
(06) Voedings- en genotmiddelen, opslag
(08) Hout, meubelopslag
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(10) Papier-, grafische opslag
(12) Textiel, textielwarenopslag
(14) Elektrotechnische produkten opslag
(16) Bouwnijverheid opslag
(17) Bedrijfsverzamelgebouw
(25) Opslag tuinbouwprodukten
(26) Koel-/vrieshuis
(27) Opslag en distributie- bedrijf
(28) Stalling van bedrijfsvoertuigen
(29) Silo, bunker

Tot de categorie landbouwbedrijfsgebouwen worden de volgende door het CBS geclassificeerde
industriegebouwen gerekend:
(19) Landbouwbedrijfsgebouw
(20) Dierverzorgingsgebouw rundvee
(21) Dierverzorgingsgebouw varkens
(22) Dierverzorgingsgebouw pluimvee
(23) Dierverzorgingsgebouw paarden
(24) Kas

Tot de categorie kleine bedrijven worden de volgende door het CBS geclassificeerde
industriegebouwen gerekend:
(30) Garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf
(31) Wasserijen, strijkinrichtingen, wasserette
(32) Fotoateliers, fotokopieerzaken

Tot de categorie nutsgebouwen worden de volgende door het CBS geclassificeerde industriegebouwen
gerekend:
(34) Nutsbedrijf
(35) Laboratorium, wetenschappelijk onderzoek
(36) Communicatie, schakelstations, energie-opwekking

De tussen haakjes vermelde nummers verwijzen naar de codes die in bijlage A aan de door het CBS
onderscheiden gebouwtypes zijn toegekend.

Fabrieken

Brandverslagen
De gegevens hebben betrekking op 40 branden in industriegebouwen (fabrieken) in de volgende
landen:
• Verenigde Staten (4)
• Nederland (7)
• Duitsland (16)
• Zwitserland (3)
• Engeland (1)
• Frankrijk (6)
• België (2)
• Oostenrijk (1)
De informatie is gevonden in binnen- en buitenlandse tijdschriftartikelen uit de laatste 15 jaar.
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Brandonderzoek
De oorzaak van de brand was in 19 gevallen onbekend of onduidelijk. Driemaal was elektrisch defect
de oorzaak, een lekkende leiding was ook viermaal de directe aanleiding voor een brand. Verder
werden nog genoemd als oorzaak: vonken (2x), explosie (3x), defecte compressor (2x) en
werkzaamheden (2x). Eénmaal werden genoemd: brandstichting, roken, zelfontbranding, bliksem en
een fout in het produktieproces.

Tijdstip van melding
Driekwart (29) van de branden ontstond overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Negen branden waren
's nachts tussen 19.00 en 07.00 uur en van 2 branden was het tijdstip onbekend.

Branduitbreiding
In zes gevallen was er sprake van een zeer hoge vuurbelasting, voornamelijk door de opgeslagen
materialen en/of verpakkingsmateriaal. Zeven keer vonden er explosies plaats. In drie gevallen speelde
het dak een belangrijke rol bij de verspreiding van de brand.
En aantal vormen van branduitbreiding wordt maar een enkele maal genoemd: brandoverslag (2x),
flashover (1x) en vliegvuur (1x). In acht gevallen wordt expliciet vermeld dat er geen sprake is van
brandwerende muren of compartimentering.
Bij twee branden stonden de brandwerende deuren open. Rook- en warmte-afvoer werd in drie
gevallen als probleem ervaren. Driemaal was onvoldoende bluswater voorhanden.
Het blussings- en reddingswerk van de brandweer werd onder andere belemmerd door: het instorten
van het gebouw (2x), de aanwezigheid van zwaargewonden (1x), nieuwsgierig publiek (2x) en opslag
van materiaal voor ingangen (2x).

Automatische brandblusinstallaties
Tweemaal wordt gemeld dat geen sprinklerinstallatie aanwezig is.
In één geval kreeg de automatische sprinklerinstallatie onvoldoende water.

Gevolgen
Bij de beschreven branden deden zich veel persoonlijke ongelukken voor. Er vielen 19 doden en 84
gewonden. Bij één brand vielen 's nachts tien doden. In totaal vielen in de nachtelijke periode tien
doden en één gewonde. De schade was in de meeste gevallen aanzienlijk.
Voor zover het schadebedrag bekend was, varieerde dit van $ 40.000 tot 5,5 miljard belgische francs.
Als gevolg van één brand raakten 200 werknemers werkloos.

Milieu-aspecten
Bij branden in fabrieken bestaat veelal het gevaar dat de voorradige chemicaliën, die nodig zijn voor
de bedrijfsvoering bij brand betrokken raken en dat als gevolg daarvan giftige dampen vrijkomen.
Andere gevaren voor het milieu zijn bodem- en waterverontreiniging. Bij drie branden werd het
bluswerk belemmerd door het ontbreken van informatie over de aard van de opgeslagen stoffen. In
vier gevallen beschikte de brandweer wel over deze gegevens. Het met chemicaliën verontreinigd
bluswater werd bij vier branden opgevangen en gezuiverd, in drie gevallen was dit onmogelijk. In
één geval ontstond paniek door een foutief radiobericht over vrijgekomen giftige gassen.
Niet bij alle branden spelen milieu-effecten een rol. Niet in alle gevallen wordt in de literatuur melding
van milieu-effecten gemaakt.

Opslaggebouwen

Brandverslagen
De gegevens hebben betrekking op 46 branden in industriegebouwen (opslaggebouwen) in de
volgende landen:
• Verenigde Staten (4)
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• Nederland (9)
• Duitsland (16)
• Engeland (2)
• Frankrijk (7)
• België (5)
• Zwitserland (1)
• Oostenrijk (1)
• Zuid-Afrika (1)
De informatie is gevonden in binnen- en buitenlandse tijdschriftartikelen uit de laatste 20 jaar.

Oorzaak
De oorzaak van de brand was in 26 gevallen onbekend of onduidelijk. Achtmaal was een technische
storing of sluiting de oorzaak. Verder werden nog genoemd als oorzaak: werkzaamheden (2x),
heetlopen (2x), explosie (2x), vonken (2x) en brandstichting (2x). Eénmaal werden genoemd:
elektrostatische ontlading en vuurwerk.

Tijdstip
Vijfentwintig branden ontstonden overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Achttien branden vonden 's
nachts tussen 19.00 en 07.00 uur plaats. Bij drie branden werd geen tijd vermeld.

Branduitbreiding
In zeven gevallen was sprake van een zeer hoge vuurbelasting, voornamelijk door de opgeslagen
materialen en/of verpakkingsmateriaal. Vier keer vonden er explosies plaats. In drie gevallen speelde
vliegvuur een belangrijke rol bij de verspreiding van de brand. Een aantal vormen van branduitbreiding
wordt maar een enkele maal genoemd: via het dak (1x), brandoverslag via rookafvoer (1x), via boven
de sprinkler geplaatst brandbaar materiaal, via schoorsteeneffect (1x), via lekkend gas (1x) en via
een stoflaag (1x).

Bouwkundige voorzieningen
In 14 gevallen wordt expliciet vermeld dat er geen sprake is van brandwerende muren of
compartimentering. Twee maal wordt compartimentering genoemd. Er is één melding van te lage
brandmuren en ook éénmaal zijn er openingen in de brandwerende muur. Bij één brand stond de
brandwerende deur open, éénmaal waren er geen brandwerende deuren.

Problemen bij de brandbestrijding
In zeven gevallen wordt aangegeven dat rook- en warmte-afvoer ontbrak.
Zevenmaal was onvoldoende bluswater voorhanden. Het blussingswerk van de brandweer werd
onder andere belemmerd door: het instorten van het gebouw (5x), opslag van materiaal voor ingangen
en andere problemen om toegang tot de brand te krijgen (9x), extreme weersomstandigheden (3x)
en een hoge concentratie zoutzuurgas (1x).

Automatische brandblusinstallaties
Het ontbreken van een automatische sprinklerinstallatie wordt 12x gemeld. In één geval was de
automatische sprinklerinstallatie niet af te zetten en éénmaal werkte de installatie niet.

Gevolgen
Bij de beschreven branden deden zich veel persoonlijke ongelukken voor. Er vielen vijf doden (waarvan
vier overdag) en 104 gewonden. Er waren 52 gewonden overdag en 46 's nachts, waarvan de meeste
(39) bij één brand vielen. (Bij een brand met zes gewonden was geen tijdstip bekend). De schade
was in de meeste gevallen aanzienlijk.
Voor zover het schadebedrag bekend was, varieerde dit van Ffr 3 miljoen tot DM 325 miljoen.
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Milieu-aspecten
Bij branden in opslaggebouwen bestaat veelal het gevaar dat met name opgeslagen chemicaliën en
brandbare produkten bij de brand betrokken raken en dat als gevolg daarvan giftige dampen vrijkomen.
Bij vijf branden werd het bluswerk belemmerd door het ontbreken van informatie over de aard van
de opgeslagen stoffen.
Het verontreinigde bluswater werd bij één brand opgevangen en gezuiverd. Tweemaal werd melding
gemaakt van een hoge pH-waarde van het bluswater. In vijf gevallen was sprake van bodem- en/of
grondwaterverontreiniging en in drie gevallen van luchtvervuiling.

Landbouwbedrijfsgebouwen
Gezien het geringe aantal brandverslagen van dit gebouwtype (2) wordt hiervan geen samenvatting
gegeven.

Kleine industriegebouwen

Brandverslagen
De gegevens hebben betrekking op zes branden in kleine industriegebouwen in de volgende landen:
• Nederland (1)
• Duitsland (2)
• Engeland (2)
• Verenigde Staten (1)
De informatie is gevonden in binnen- en buitenlandse tijdschriftartikelen uit de laatste 10 jaar.

Oorzaak
De oorzaak van de brand was in één geval onbekend of onduidelijk. Tweemaal waren werkzaamheden
de oorzaak.
Verder werden nog genoemd als oorzaak: vonken, brandstichting en lekkende benzine.

Tijdstip
Drie van de branden ontstonden overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Eén brand ontstond 's nachts
tussen 19.00 en 07.00 uur. Tweemaal was het tijdstip van ontstaan onbekend.

Branduitbreiding
Eén keer vond er een explosie plaats. In één geval speelde een overkapping een belangrijke rol bij
de verspreiding van de brand. Er wordt geen melding gemaakt van compartimentering, brandwerende
muren en rook- en warmte-afvoer. Driemaal was onvoldoende bluswater voorhanden. Het
blussingswerk van de brandweer werd twee keer belemmerd door het instorten van het gebouw.

Automatische brandblusinstallaties
Geen gegevens gevonden.

Gevolgen
Er deden zich veel persoonlijke ongelukken voor bij de beschreven branden. Er vielen zes doden en
18 gewonden, allen overdag. De meeste doden (5) en gewonden (17) vielen bij een brand in een
garagebedrijf. Eénmaal wordt een schadebedrag genoemd van $ 138 miljoen.

Milieu-aspecten
Bij branden in bedrijven bestaat veelal het gevaar dat de voorradige chemicaliën, die nodig zijn voor
de bedrijfsvoering, bij brand betrokken raken en dat als gevolg daarvan giftige dampen vrijkomen.
Bij één brand werd het bluswerk belemmerd door het ontbreken van informatie over de aard van
de opgeslagen stoffen.
Het vervuilde bluswater werd bij één brand opgevangen en gezuiverd.
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Nutsgebouwen

Brandverslagen
De gegevens hebben betrekking op 9 branden in nutsgebouwen in de volgende landen:
• Verenigde Staten (3)
• Duitsland (4)
• Zwitserland (1)
• Engeland (1)
De informatie is gevonden in binnen- en buitenlandse tijdschriftartikelen uit de laatste 15 jaar.

Oorzaak
De oorzaak van de brand was in drie gevallen onbekend of onduidelijk.
De volgende oorzaken worden genoemd: werkzaamheden (2x), warmlopen apparatuur (1x), lekkende
leiding (1x), sluiting (1x), verhit smeermiddel (1x).

Tijdstip
Twee derde (6) van de branden ontstond overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Twee branden waren
's nachts tussen 19.00 en 07.00 uur, bij één brand werd geen tijdstip genoemd.

Branduitbreiding
In vier gevallen was sprake van explosies. In twee gevallen speelden ventilatiekanalen van kunststof
een belangrijke rol bij de verspreiding van de brand. In twee gevallen wordt expliciet vermeld dat
er geen sprake is van brandwerende muren of compartimentering. Rook- en warmte-afvoer ontbrak
in één geval.

Automatische brandblusinstallaties
Twee maal wordt gemeld dat een sprinklerinstallatie ontbreekt.

Gevolgen
Bij de beschreven branden deden zich veel persoonlijke ongelukken voor. Er vielen 15 doden en 36
gewonden, voornamelijk overdag. Bij één brand vielen 12 doden en 15 gewonden. De schade was
in de meeste gevallen aanzienlijk. Voor zover het schadebedrag bekend was, varieerde dit van $ 1,5
miljoen tot $ 60 miljoen.

Milieu-aspecten
Bij één brand werd het bluswerk belemmerd door het ontbreken van informatie over de opslag van
radio-actief materiaal.
Het vervuilde bluswater werd bij één brand opgevangen en gezuiverd.
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[..]
literatuurverwijzing

OpmerkingenMilieuschadeFinanciële
schade

GewondDoodOorzaakTijdOmschrijvingLandPlaatsDatum

01 Chemie, fabriek, verwerkingsbedrijf

geen alarm-installatie,
vervuilde bluswater

geen231barsten van
pijp in een
bocht

dagchemiecomplexFrankrijkTavaux13-12-1990

opgezogen en gezuiverd,
hele operatie in handen
van bedrijfsbrandweer,
giftig gas ontsnapt, deuren
en ramen in omgeving
gesloten, -5 °C en sneeuw
bemoeilijken vervoer van
departementale
brandweer. [27]

beperkte opvang
bluswater,

waterverontreiniging360lek in
ondergrondse
ethyleenleiding

dagpetrochemisch
complex

FrankrijkBerre30-05-1991

bedrijfsbrandweer is snel
ter plaatse, naburige
installaties hierdoor buiten
gevaar. [28]

geen informatie over wat
zich in de opslagtanks
bevond. [61]

geenf
miljoenen

113explosiedagfabriek
voor
kunstharsen

NederlandUithoorn08-07-1991

ontploffende vaten en
vonkenregen op de

6Ffr
200
miljoen

54brandstichtingnachtfabriek
voor
kunstvezels

FrankrijkArras18-10-1992

belendende percelen
bemoeilijken de operatie.
[31]

snelle
informatieverschaffing,

geen7110onduidelijknachtfabriek en
metaal-verwerkingsbedrijf

FrankrijkHénin-Beaumont16-07-1993

belemmeringvoor lood
en zink bluswerkzaamheden door

aanwezigheid van zwaar
verbrande gewonden. [18]

explosies van gasflessen,
BLEVE, het niet

geenDM
18
miljoen

1098nachtvulstation
voor
gasflessen

DuitslandBremen10-05-1994

functioneren van de
toegangsdeur naar de
opslag van vloeibaar gas
heeft achteraf gezien de
brandweerlieden en de
omgeving gered. [47]

kleine en grote explosies,
vervuild bluswater

DM 5
miljoen

91211dagchemisch
fabriek met

DuitslandKempen15-08-1994

opgezogen en gezuiverd,opslag- en
produktiehal bluswater met een

pH-waarde van 11, geen
informatie over
opgeslagen stoffen. [35]

03 Metaal, fabriek, constructiewerkplaats

2 geen gegevens bekend
1 geen gegevens bekend
3 geen gegevens bekend
6 geen gegevens bekend
5 geen gegevens bekend
4 geen gegevens bekend
7 geen gegevens bekend
10 geen gegevens bekend
9 geen gegevens bekend
8 geen gegevens bekend
12 geen gegevens bekend
11 geen gegevens bekend
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geen compartimentering,
buiten gebruikstelling van
drie pompen die het
sprinklernet voeden,
vroegtijdig stopzetten van
het besproeien van het
dak, geen rookluiken in
het dak, te hoog
opgeslagen oliebussen in
kartonnen verpakking. [38]

15Bfr
5,5
miljard

1413onvoorzichtigheid
roker

dagautofabriekDuitslandKeulen20-10-1977

de schade bleef beperkt
door explosie
preventiemaatregelen. [1]

17$ 40
000

116(aluminium-)stof-explosiedagaluminiumfabriekVerenigde
Staten

California23-01-1978

21 [95]2019518explosie
door
gesmolten
olieleiding/oliedampen

dagwalserij
voor stalen
platen

Verenigde
Staten

Cleveland19-05-1979

hoge
brandvoortplantingssnelheid
dakconstructie en snelle
vervorming zijwanden,
hierdoor geen goede
binnenaanval mogelijk,
vlamoverslag zorgt voor
instorting gedeelte dak,
toegestroomd publiek
hindert werkzaamheden.
[8]

252442322dagmachinefabriekNederlandEnkhuizen29-04-1983

geen compartimentering,
geen brandmeld- of
blusinstallatie,
aanwezigheid van
acetyleen gasflessen
waarvan er één ontplofte,
gevaar van een
stofexplosie van zaagsel.
[87]

28DM
3,5
miljoen

2726zelfontbrandingdagcarosseriefabriekDuitslandHamburg09-05-1988

05 Voedings- en genotmiddelen, fabriek

slechts één toegang tot
drooginstallatie, geen
afvoer van warmte, zeer
hoge temperatuur, ijzeren
trappen moesten eerst
gekoeld worden om brand
te kunnen bereiken. [48]

31DM
500
000

3029elektronische
fout

nachtdroogoven
voor
drogen van
graan

DuitslandBüsum05-12-1986

15 geen gegevens bekend
14 geen gegevens bekend
13 geen gegevens bekend
17 geen gegevens bekend
16 geen gegevens bekend
21 geen gegevens bekend
20 geen gegevens bekend
19 geen gegevens bekend
18 geen gegevens bekend
25 geen gegevens bekend
24 geen gegevens bekend
23 geen gegevens bekend
22 geen gegevens bekend
28 geen gegevens bekend
27 geen gegevens bekend
26 geen gegevens bekend
31 geen gegevens bekend
30 geen gegevens bekend
29 geen gegevens bekend
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bluswerkzaamheden
bemoeilijkt door de door
hitte vervormde
gasbetonplaten met gevaar
voor instorting. [6]

geen35343332dagkoffiebranderijDuitslandBerlijn31-03-1991

geen compartimentering,
geen rookluiken,
automatische
brandwerende deur staat
open. ontbreken
opvangbakken voor
bluswater met gevaarlijke
stoffen. [30]

geen383736kortsluitingdagkaasfabriekFrankrijkCondzé-sur-Sarthe17-03-1992

heet metalen dak
opengebroken om
brandend hout en bitumen
te bereiken. [3]

geen42414039dagbierbrouwerijDuitslandPassau27-06-1994

branduitbreiding naar
naastgelegen bos
voorkomen, probleem
met bluswatervoorziening.
[32]

46Ffr 27
miljoen

454443dagsuikerwaren-fabriekFrankrijkNice06-07-1994

07 Hout, meubel, fabriek

brandoverslag voorkomen,
totaal verbruik bluswater
± 6000 m 3 . [11]

50f 10
miljoen

494847dagmeubelshowroom
annex
opslagplaats

NederlandBest06-02-1980

vervoig 07 Hout, meubel, fabriek

hoogspanningsleiding en
brandgevaarlijke objecten
in buurt, tekort aan
waterkanonnen. [67]

54535251blikseminslagdagmeubelfabriekZwitserlandLachen05-10-1993

voldoende bluswater
voorhanden. [5]

59585756defect in
compressormotoren

55houtzagerijDuitslandSchönstadt21-06-1993

35 geen gegevens bekend
34 geen gegevens bekend
33 geen gegevens bekend
32 geen gegevens bekend
38 geen gegevens bekend
37 geen gegevens bekend
36 geen gegevens bekend
42 geen gegevens bekend
41 geen gegevens bekend
40 geen gegevens bekend
39 geen gegevens bekend
46 geen gegevens bekend
45 geen gegevens bekend
44 geen gegevens bekend
43 geen gegevens bekend
50 geen gegevens bekend
49 geen gegevens bekend
48 geen gegevens bekend
47 geen gegevens bekend
54 geen gegevens bekend
53 geen gegevens bekend
52 geen gegevens bekend
51 geen gegevens bekend
59 geen gegevens bekend
58 geen gegevens bekend
57 geen gegevens bekend
56 geen gegevens bekend
55 geen gegevens bekend
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verspreiding via plafonds
naar bunkers met
houtsnippers, door
smeulbrand ontstane
brandbare gassen zorgen
voor een aaneenschakeling
van explosies. [96]

6160123warmlopen
transportband

daghoutvezel-verwerkingsbedrijfNederlandLangerak18-09-1993

09 Papier, grafische fabriek

toegang tot de fabriek
geblokkeerd door hout en
kunststofrollen. [14]

geenDM 5
miljoen

6362oververhitte
compressor

dagverpakkingsbedrijf
hout en
kunststof

DuitslandBad
Ems

13-07-1987

gevaar voor stofexplosie
en elektrostatische
oplading. [91]

65DM
20 á
40
miljoen

16364dagfabriek
voor
cellulose/papierafval

DuitslandMönchen-gladbach02-09-1991

overtreding
bouwvoorschriften, juiste
informatie opgeslagen
stoffen waren niet
voorhanden. [77]

luchtvervuilingDM
miljoenen

686766nachtkartonfabriekDuitslandDietzenbach05-12-1992

11 Textiel, textielwaren, fabriek

74 [36]7372717069nachtkledingfabriekEngelandBirmingham05-03-1979

gebrek aan bluswater;
meer dan 200 mensen
werkloos. [16]

76Bfr
150
miljoen

875dakreparatie
m.b.v.
propaangasbrander

dagconfectiebedrijfBelgiëGerrardsbergen15-11-1979

branduitbreiding naar
belendende fabrieken,
voldoende
bluswatervoorziening. [12]

80f 6
miljoen

797877dagtextielbewerkingsbedrijfNederlandTilburg05-10-1987

late ontdekking, hoge
vuurbelasting,
onvoldoende
compartimentering, geen
automatische
detectie/blusinstallatie,
branduitbreiding naar
andere fabriekshal. [53]

83Bfr
135
miljoen

28281dagfabriek
vlaggen van
katoen- en
acrylvezels

BelgiëNijvel07-03-1993

61 geen gegevens bekend
60 geen gegevens bekend
63 geen gegevens bekend
62 geen gegevens bekend
65 geen gegevens bekend
64 geen gegevens bekend
68 geen gegevens bekend
67 geen gegevens bekend
66 geen gegevens bekend
74 geen gegevens bekend
73 geen gegevens bekend
72 geen gegevens bekend
71 geen gegevens bekend
70 geen gegevens bekend
69 geen gegevens bekend
76 geen gegevens bekend
75 geen gegevens bekend
80 geen gegevens bekend
79 geen gegevens bekend
78 geen gegevens bekend
77 geen gegevens bekend
83 geen gegevens bekend
82 geen gegevens bekend
81 geen gegevens bekend
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13 Elektronische, -produkten, fabriek

geen compatimentering,
geen automatische
melders, informatie over
opgeslagen chemicaliën
aanwezig, paniek door
radio-uitzending over
giftige rook. [20]

ontsnapt
gas
bleek
niet
giftig

868584fout in
galvanoplastisch
proces

dagfabriek
elektronische
onderdelen/geleiders

ZwitserlandDelémont30-05-1987

informatie over
opgeslagen stoffen
voorhanden. [71]

908918887nachtelektronicabedrijfZwitserlandWürenlos31-07-1987

hoge vuurbelasting,
ontbreken van goede
brandwerende
afscheidingen. [21]

94f 10
miljoen

939291nachtelektronisch
installatiebedrijf

NederlandMaassluis06-04-1992

15 Bouwnijverheid, fabriek

brandoverslag naar hal
met tentdak, bewoners in
omgeving moeten deuren
en ramen sluiten. [69]

lucht-
en
waterverontreiniging

979695onverklaarbare
vonk

dagproduktiebedrijf
sanitair

DuitslandSalach19-10-1992

het bluswater werd in de
riolering overgepompt om
watervervuiling te
voorkomen. [59]

geenDM
12
miljoen

9998vonk
slijpmachine

dagfabriek
voor
pleisterkalk

DuitslandLampertheim08-10-1993

de enige toegangsweg
werd telkens geblokkeerd
door toeschouwers,
belemmering blussing door
stapels vezelplaten voor
het gebouw, roldeuren
werken niet, verbruik
bluswater ongeveer 18
000 liter per minuut,
radio-actief materiaal bleef
buiten schot. [78]

103DM
25
miljoen

102101100dagfabriek
voor
isolerende
platen

DuitslandWalshut27-03-1994

86 geen gegevens bekend
85 geen gegevens bekend
84 geen gegevens bekend
90 geen gegevens bekend
89 geen gegevens bekend
88 geen gegevens bekend
87 geen gegevens bekend
94 geen gegevens bekend
93 geen gegevens bekend
92 geen gegevens bekend
91 geen gegevens bekend
97 geen gegevens bekend
96 geen gegevens bekend
95 geen gegevens bekend
99 geen gegevens bekend
98 geen gegevens bekend
103geen gegevens bekend
102geen gegevens bekend
101geen gegevens bekend
100geen gegevens bekend
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geen brandmeldinstallatie,
late brandmelding
brandweer vanwege niet
functioneren telefoon. [55]

107Ös
100
miljoen

106105104nachtfabriek
voor
dakpannen

OostenrijkWels17-05-1994

18 Overige industrie

aanwezigheid van
explosieve ladingen en
radio-actieve isotopen,
informatie over het bedrijf
was voor de brandweer
essentieel. [73]

geen1092108lekkende
aardgasleiding
verwarmingsunit

dagservicebedrijf
t.b.v.
oliewinning

Verenigde
Staten

Kansas30-10-1989

114 [7]verontreiniging
oppervlaktewater

groot113112111110fabriek
voor
recycling
banden

NederlandUtrecht08-08-1990

openstaande
brandwerende deur zorgt
voor brandverspreiding,
explosies en rook
hinderen brandbestrijding.
[85]

luchtveronreinigingDM 6
miljoen

117116115dagfabriek
kunststof
bedrukking/verpakking

DuitslandBelm19-10-1990

hoge vuurbelasting,
brandwerende wanden
niet goed uitgevoerd,
biuswatertransport over
grote afstand. [68]

120DM 5
miljoen

119118defecte
TL-buis

dagbeddenfabriekDuitslandHannover16-01-1991

sprinklerinstallaties slechts
gedeeltelijk aangebracht,
doden door automatische
sluiting van deuren. [58]

122S 16
miljoen

3121laswerkzaamhedendagfabriek
voor
verpakking
van sla

Verenigde
Staten

Yuma12-11-1992

Tabel 3.1 Overzicht van branden in fabrieken

107geen gegevens bekend
106geen gegevens bekend
105geen gegevens bekend
104geen gegevens bekend
109geen gegevens bekend
108geen gegevens bekend
114geen gegevens bekend
113geen gegevens bekend
112geen gegevens bekend
111geen gegevens bekend
110geen gegevens bekend
117geen gegevens bekend
116geen gegevens bekend
115geen gegevens bekend
120geen gegevens bekend
119geen gegevens bekend
118geen gegevens bekend
122geen gegevens bekend
121geen gegevens bekend
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[..]
literatuurverwijzing

OpmerkingenMilieuschadeFinanciële
schade

GewondDoodOorzaakTijdOmschrijvingLandPlaatsDatum

02 Chemie, opslagloods

vervuild bluswater vormde
gevaar voor de

bodem-
en

$ 49
miljoen

1123elektrische
vonk

dagdistributiecentrum
voor
autolakken

Verenigde
Staten

Ohio27-05-1987

stadswatervoorziening,grondwater
vervuiling

heftruck in
combinatie sprinklers werden in

verband hiermede
afgesloten. [56]

met
gemorste
brandbare
vloeistof

door de enorme hitte is
brandhaard moeilijk

128127126125onbekendnachtlakfabriekOostenrijk12426-08-1987

bereikbaar, de
beluchtingskanalen
smelten, meer dan 10 000
liter water per minuut
gebruikt voor blussen.
[76]

hoge concentratie
zoutzuurgas belemmert

geen132131130129dagopslagloods
voor

NederlandRotterdam09-07-1992

brandbestrijding,gevaarlijke
stoffen informatie over

opgeslagen stoffen niet
voorhanden. [98]

geen bruikbare informatie
over opgeslagen
chemicaliën. [70]

luchtvervuiling13539134133nachtopslagloods
voor
grondstoffen
chemie

EngelandBradford21-07-1992

gebouw slecht toegankelijk
door opgestapelde

geen1371136kortsluitingnachtopslaghal
voor

DuitslandKeulen27-12-1993

goederen voor de deurenchemische
binnen, pH-waardestoffen

(natriumpercarbonaat) bluswater 11, tekort aan
brandweerlieden,
verontreinigde
brandweerkleding wordt
vernietigd. [99]

04 Metaal, opslag metaalprodukten

123geen gegevens bekend
128geen gegevens bekend
127geen gegevens bekend
126geen gegevens bekend
125geen gegevens bekend
124geen gegevens bekend
132geen gegevens bekend
131geen gegevens bekend
130geen gegevens bekend
129geen gegevens bekend
135geen gegevens bekend
134geen gegevens bekend
133geen gegevens bekend
137geen gegevens bekend
136geen gegevens bekend
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geen compartimentering,
tekortschieten
sprinklerinstallatie, lage
brandwerendheid van de
constructie. [54]

142DM
325
miljoen

141140139138opslag
reserve
onderdelen
auto's

DuitslandKeulenxx-10-1977

geen compartimentering,
afvoer van brandbare
gassen niet mogelijk,
verspreiding door
smeulbrand ontstane
onvolledig verbrande
gassen, goed
georganiseerde
bedrijfsbrandweer. [94]

146Ffr 90
miljoen

145144onbekendnachtfabriek/opslag
van sanitair

Frankrijk143xx-03-xxxx

te late brandmelding,
bluspoging met
poederblusser door sterke
wind mislukt, 14 000 liter
water per minuut gebruikt.
[81]

geenDM
42
miljoen

3147dakdekkerswerkzaamhedendagopslagmagazijn
auto-onderdelen

DuitslandNeuss-Uedesheim25-03-1986

zeer hoge vuurbelasting
door verpakkingen en
opgeslagen produkten,
geen compartimentering,
geen automatische
blusinstallatie, geen
sprinklers, beperkte
werking van rookluiken,
schoorsteeneffect tussen
opgeslagen dozen. [50]

151Bfr
2,8
miljard

150149148dagverdeelcentrum
voor
auto-onderdelen

BelgiëGent29-10-1987

06 Voedings- en genotmiddelen, opslag

brandbare materialen
boven sprinklerinstallaties
aangebracht, bluswater
afgevoerd door
waterschap. [92]

1551542153152nachtopslagloods
voor
cacaopoeder

DuitslandBerlijn18-03-1991

geen compartimentering,
geen automatische
brandmelding,
bluswatervoorziening
onvoldoende,
toegangsdeur vergrendeld.
[103]

geenf 30
miljoen

158157156dagopslagloods
voor
pinda's

NederlandGiessen01-11-1992

142geen gegevens bekend
141geen gegevens bekend
140geen gegevens bekend
139geen gegevens bekend
138geen gegevens bekend
146geen gegevens bekend
145geen gegevens bekend
144geen gegevens bekend
143geen gegevens bekend
147geen gegevens bekend
151geen gegevens bekend
150geen gegevens bekend
149geen gegevens bekend
148geen gegevens bekend
155geen gegevens bekend
154geen gegevens bekend
153geen gegevens bekend
152geen gegevens bekend
158geen gegevens bekend
157geen gegevens bekend
156geen gegevens bekend
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08 Hout, meubel-, opslag

geen afdoende
compartimentering,
explosies en verzengende
hitte. [23]

162f 6
miljoen

161160159nachthouthandelNederlandTilburg12-06-1988

brand werd vanwege
festiviteiten laat ontdekt,
daardoor grotere schade.
[33]

166Ffr 3
miljoen

165164163nachthouthandelFrankrijkLisieux24-06-1994

10 Papier, grafische opslag

geen automatische
brandmeldinstallatie, geen
sprinklerinstallatie,
vliegvuur, brandwerende
deur niet gesloten. [39]

169Sfr 5,5
miljoen

168167onvoorzichtig
handelen

dagopslaghal
papierfabriek

ZwitserlandRegensdorf04-06-1987

zeer grote vuurbelasting,
geen compartimentering,
geen automatische
detectie- of blusinstallatie,
zeer hoge opslag,
ontploffingen van
gasflessen, veel produkten
in verpakking van
polyethyleen. [100]

173Bfr
175
miljoen

172171170nachtpapieropslagplaats
en
drukkerij

BelgiëMechelen19-06-1989

geen sprinklers, geen
ventilatiemogelijkheden
door dakconstructie. [23]

177176175174onjuist
gebruik van
elektrische
bedrading

dagkoelhuis in
gebruik als
papieropslag

Verenigde
Staten

Pittsburg21-08-1989

geen brandpreventieve
maatregelen aanwezig,
machines opgesteld in
opslagloods. [40]

180f 7
miljoen

179178onduidelijknachtopslag
grondstoffen
luiers/maandverband

NederlandHoogezand
Sappemeer

13-11-1989

162geen gegevens bekend
161geen gegevens bekend
160geen gegevens bekend
159geen gegevens bekend
166geen gegevens bekend
165geen gegevens bekend
164geen gegevens bekend
163geen gegevens bekend
169geen gegevens bekend
168geen gegevens bekend
167geen gegevens bekend
173geen gegevens bekend
172geen gegevens bekend
171geen gegevens bekend
170geen gegevens bekend
177geen gegevens bekend
176geen gegevens bekend
175geen gegevens bekend
174geen gegevens bekend
180geen gegevens bekend
179geen gegevens bekend
178geen gegevens bekend
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zeer ontvlambare stof,
zeer hoge vuurbelasting
o.a. door polypropyleen
om kartonnen dozen, zeer
snelle verspreiding brand,
onvoldoende
compartimentering, geen
sprinklerinstallatie,
onduidelijkheid in verloop
blusoperaties door
wegvallen commando. [51]

182Bfr
1,2
miljard

1811onduidelijknachtfabriek
voor
opslag en
verwerking
van
papier/watten/viscose

BelgiëBuggenhout09-03-1990

automatische rook- en
warmte-afvoer leidt tot
plotselinge vlamoverslag,
ramen, deuren en muren
niet brandwerend. [82]

18618517184183dagopslagplaats
voor
papier

DuitslandEuskirchen23-07-1991

12 Textiel, textielwaren-, opslag

vliegvuur, ijzige kou
waardoor het dak door
het bluswater spiegelglad,
de uniformen en ladders
door net sproeiwater
bevroren, bevroren
leidingen. [90]

189DM
18
miljoen

188187elektrostatische
ontlading
stofdeeltjes

nachtopslagmagazijn
textielfabriek

DuitslandViersen00-12-1983

geen sprinklerinstallatie,
dak niet volgens de
voorschriften uit
ontbrandbaar materiaal,
metalen dak moeilijk
bereikbaar. [102]

193192191190ontploffingdagopslag van
textiele
grondstoffen

DuitslandBerlijn11-09-1986

geen compartimentering,
geen automatische
detectie en rookluiken,
bluswatervoorziening
onvoldoende. [52]

1971961195194nachtopslag van
textielafval

BelgiëSint-Eloois
-Vijve

01-0201991

geen compartimentering,
afvoeren van vervuild
bluswater noodzakelijk.
[80]

200DM
18
miljoen

199198defect in
elektrische
installatie

dagopslaghal
textielbedrijf

DuitslandTrier04-06-1991

14 Elektronische, -produkten, opslag

182geen gegevens bekend
181geen gegevens bekend
186geen gegevens bekend
185geen gegevens bekend
184geen gegevens bekend
183geen gegevens bekend
189geen gegevens bekend
188geen gegevens bekend
187geen gegevens bekend
193geen gegevens bekend
192geen gegevens bekend
191geen gegevens bekend
190geen gegevens bekend
197geen gegevens bekend
196geen gegevens bekend
195geen gegevens bekend
194geen gegevens bekend
200geen gegevens bekend
199geen gegevens bekend
198geen gegevens bekend
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hoge vuurbelasting
opgeslagen materiaal, geen
compartimentering, geen
sprinklers, pogingen tot
ventileren door zoveel
mogelijk deuren en
metalen rolluiken te
openen. [44]

20320211201onbekenddagopslag
elektrische
materialen

FrankrijkMassy04-11-1976

sprinklerinstallatie
gedeeltelijk uitgeschakeld,
slechte toegankelijkheid
vanwege rolluiken, de
brandweer was slecht
geïnformeerd. [49]

207£ 10
miljoen

206205204dagopslag
elektrische
materialen

EngelandNorthampton00-00-1989

vuurbelasting groot door
veel verpakkingsmateriaal,
geen compartimentering,
brand gestopt bij muur van
aangrenzend bedrijf,
binnenaanval onmogelijk,
toegang versperd door
metalen hekken. [29]

209Ffr 30
miljoen

2208vonken van
een
cirkelzaag

dagopslag
elektrisch
en
huishoudelijk
materiaal

FrankrijkElzas05-10-1991

16 Bouwnijverheid, opslag

geen compartimentering,
geen brandmeldinstallatie,
geen sprinklerinstallatie,
onvoldoende
watervoorraad,
onvoldoende
brandweerlieden. [2]

212Bfr 60
milj.

211210elektrisch
defect accu
vorkheftruck

nachtopslag hout
en
bouwmaterialen

BelgiëOudergem27-05-1989

geen sprinklerinstallatie,
ontoereikende
bluswatervoorziening,,
bluswater met pH-waarde
10, instortingsgevaar. [93]

2162153214213dagopslagmagazijn
groothandel
sanitair

DuitslandNeurenberg29-07-1994

17 Bedrijfsverzamelgebouw

onvoldoende bluswater
voorhanden, gevaar van
brandoverslag, snelle
branduitbreiding door
houten dak,
instortingsgevaar. [9]

220f 23,6
miljoen

219218217dagbedrijfsverzamelgebouwNederlandOldenzaal09-07-1987

203geen gegevens bekend
202geen gegevens bekend
201geen gegevens bekend
207geen gegevens bekend
206geen gegevens bekend
205geen gegevens bekend
204geen gegevens bekend
209geen gegevens bekend
208geen gegevens bekend
212geen gegevens bekend
211geen gegevens bekend
210geen gegevens bekend
216geen gegevens bekend
215geen gegevens bekend
214geen gegevens bekend
213geen gegevens bekend
220geen gegevens bekend
219geen gegevens bekend
218geen gegevens bekend
217geen gegevens bekend

111 

  Bijlage 3. Literatuuronderzoek



complex
gecompartimenteerd in
vier stukken,
brandwerende muren 80
meter uit elkaar,
sprinklers, rook- en
warmte-afvoer niet
mogelijk, brand gestopt bij
brandwerende muren.
[24]

Ffr
130
miljoen

2221onbekendnachtopslagbedrijfFrankrijkRungis14-09-1987

brandwerende muren niet
doorgetrokken boven het
dak, geen aanvalsplan voor
het gebouw. [66]

geenf 15
miljoen

222 brandstichtingdagbedrijfsverzamelgebouwNederlandSchiedam30-10-1987

ontbreken van
toegangsmogelijkheden,
ongeordende,
ongesoorteerde opslag van
kunststof op het terrein
en in hallen, beperkte
opvangmogelijkheid
verontreinigd bluswater.
[10]

lucht-
en
waterverontreiniging

226225224223nachtrecyclingsbedrijf
kunststof

DuitslandLengerich04-10-1992

26 Koelhuis, vrieshuis

personeel heeft getracht
brand zelf te blussen,
brandweer moest tot
middel door gesmolten
kaas en boter waden,
onbeschermde
metaalconstructie
bezweek snel. [89]

luchtverontreiniging2296228accu
vorkheftruck

227complex
van vijf
koelhuizen

Verenigde
Staten

Madison03-05-1991

zeer brandbare
bouwmaterialen, externe
constructie koelhuis van
brandbaar materiaal,
onvoldoende
compartimentering, geen
sprinkler buiten de
diepvries-units. [43]

234233232231vermoedelijk
vuurwerk

230koelhuisZuid-AfrikaKaapstad31-12-1992

openingen in
brandwerende wanden.
[74]

geen237236235kortsluiting
in
elektrische
kabel

dagcentrale
opslag
vlees/worstprodukten

DuitslandEssen07-11-1993

221geen gegevens bekend
222geen gegevens bekend
226geen gegevens bekend
225geen gegevens bekend
224geen gegevens bekend
223geen gegevens bekend
229geen gegevens bekend
228geen gegevens bekend
227geen gegevens bekend
234geen gegevens bekend
233geen gegevens bekend
232geen gegevens bekend
231geen gegevens bekend
230geen gegevens bekend
237geen gegevens bekend
236geen gegevens bekend
235geen gegevens bekend
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aanwezigheid van
ammoniakkoelinstallatie.
[86]

geen241240239238dagslachthuisDuitslandLinz11-03-1994

27 Opslag en distributiebedrijf, z.n.a.

geen compartimentering,
geen brandwerende
staalconstructie, geen
rook- en warmteafvoer,
geen informatie over
opslag gevaarlijke stoffen.
[64]

geengroot244243242dagopslag/overslag
loods

NederlandUtrecht20-09-1984

geen voorziening voor
opvang vrijgekomen
vloeistoffen, extreem hoge
hitte. [45]

waterverontreiniginggroot247246245dagopslag
minerale
machine-oliën

DuitslandEschweiler11-03-1985

gebroken gasleidingen,
tanks met
propaan/acetyleen,
slachtoffers onder het
puin. [41]

249248134cylinder
propaan
explodeert

dagmagazijn
voor
loodgietersmateriaal

Verenigde
Staten

Brooklyn21-07-1987

vervolg 27 Opslag en distributiebedrijf, z.n.a

compartimentering,
tekortkoming
brandmelding en late
ontdekking vuur,
afgesloten ingangen,
onbekendheid opgeslagen
materialen. [26]

253Ffr
560
miljoen

252251250daggroot
opslaggebouw

FrankrijkGonesse20-08-1990

toegang geblokkeerd door
vrachtwagens,
brandmelding vertraagd
door falende
communicatieverbinding,
geen informatie
opgeslagen goederen,
heftige explosies, beperkte
opvang verontreinigd
bluswater. [37]

geenDM
4,5
miljoen

255254defect
elektrische
installatie

nachtopslag van
stukgoederen

DuitslandMemmingen11-11-1990

28 Stalling voor bedrijfsvoertuigen

241geen gegevens bekend
240geen gegevens bekend
239geen gegevens bekend
238geen gegevens bekend
244geen gegevens bekend
243geen gegevens bekend
242geen gegevens bekend
247geen gegevens bekend
246geen gegevens bekend
245geen gegevens bekend
249geen gegevens bekend
248geen gegevens bekend
253geen gegevens bekend
252geen gegevens bekend
251geen gegevens bekend
250geen gegevens bekend
255geen gegevens bekend
254geen gegevens bekend
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probleem melding, door
dichte rook was het
moeilijk om de bussen
naar buiten te rijden,
vliegvuur gevaar voor
omgeving, druk
waterleiding laag, koud
-15°C, harde N.O wind.
[84]

259258257256kortsluiting
in
warmtewisselaar

nachttouringcarbedrijfNederlandAxel14-01-1987

drie aardgasbussen met elk
11 aardgascylinders
ondanks brand niet
ontploft, snelle
branduitbreiding door te
dicht op elkaar
geparkeerde bussen. [60]

261f 15
miljoen

1260brandstichtingnachtautobusgarageNederlandUtrecht07-07-1990

29 Silo, bunker

branduitbreiding door
dikke stoflagen, geen
sprinkler- en
brandmeldinstallatie,
ontbreken van rook- en
warmte-afvoer, problemen
met bluswatervoorziening.
[62]

263DM 5
miljoen

2262heet
gelopen
metalen
geleidestuk
transportband

dagopslaghal
stortgoederen

DuitslandBrake30-07-1984

geen ervaring met blussen
in een dergelijke silo op
een hoogte van 22 meter,
temperatuur in grassilo
96°C, windkracht 10 tot
12. [19]

268267266265264dagsilo voor
opslag gras

DuitslandMiddelstewher20-09-1990

gevaar voor explosie,
smeulend graan met inert
stikstofgas gedoofd. [25]

272271270269gloeiende
metalen
spaanders
warmgelopen
as

daggraansilo'sFrankrijkLe
Havre

10-10-1990

Tabel 3.2 Overzicht van branden in opslaggebouwen

259geen gegevens bekend
258geen gegevens bekend
257geen gegevens bekend
256geen gegevens bekend
261geen gegevens bekend
260geen gegevens bekend
263geen gegevens bekend
262geen gegevens bekend
268geen gegevens bekend
267geen gegevens bekend
266geen gegevens bekend
265geen gegevens bekend
264geen gegevens bekend
272geen gegevens bekend
271geen gegevens bekend
270geen gegevens bekend
269geen gegevens bekend
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[..]
literatuurverwijzing

OpmerkingenMilieuschadeFinanciële
schade

GewondDoodOorzaakTijdOmschrijvingLandPiaatsDatum

19 Landbouwbedrijfsgebouw

toegankelijkheid
bemoeilijkt doordat de
ijzeren deuren van binnen
waren vergrendeld,
bluswater 2400 liter per
minuut water nodig. [22]

277276275274273dagopslaghal
stoffen
t.b.v.
landbouw

DuitslandErgoldsbach10-01-1986

hooi- en strobranden
vereisen langdurige
nabluswerkzaamheden, in
de heetste fase was er per
minuut 10 000 liter water
nodig. [46]

280DM
2,5
miljoen

279278brandstichtingdagboerenhoeveDuitslandNeuhof23-08-1990

Tabel 3.3 Overzicht van branden in landbouwbedrijfsgebouwen

277geen gegevens bekend
276geen gegevens bekend
275geen gegevens bekend
274geen gegevens bekend
273geen gegevens bekend
280geen gegevens bekend
279geen gegevens bekend
278geen gegevens bekend
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[..]
literatuurverwijzing

OpmerkingenMilieuschadeFinanciële
schade

GewondDoodOorzaakTijdOmschrijvingLandPlaatsDatum

30 Garagebedrijf auto's, carrosseriebedrijf

tijdens
nablussingswerkzaamheden
doet zich een
onverwachte explosie
voor. [17]

283282175281daggaragebedrijf
(met opslag
brandstoffen)

DuitslandBrunsbüttel10-07-1981

tankende patatkraam raakt
in brand, zeer snelle
branduitbreiding via de
overkapping, waarin veel
brandbare kunststoffen
waren verwerkt. [83]

288287286285lekkende
benzine

dagbenzinestationEngelandIlford284

voorgevel stortte in,
bouwkundig slecht
geconstrueerd. [79]

29028911laswerkzaamhedendaggaragebedrijfNederlandTilburg30-06-1993

31 Wasserijen, strijkinrichtingen, wasserette

tekort brandweerlieden,
waterdruk viel weg door
uitvallen
stroomvoorziening en
hierdoor ook
onvoldoende bluswater,
verontreinigd bluswater
opgepompt en gezuiverd,
informatie over
opgeslagen chemicaliën
ontbrak. [4]

geen294293292vonk
ontstak
oliedamp

291wasserij
voor
bedrijfskleding/poetsdoeken

DuitslandLauenburg24-06-1992

33 Overige werkplaatsen

bluswatervoorziening
duurde te lang, niet
voldoende watertanks en
breuk in de
watertoevoerleiding. [42]

298$ 138
miljoen

297296snijbrander295reparatieplaats
en
onderhoud

Verenigde
Staten

Tinker
Air
Force
Base

12-11-1984

onvoldoende bluswater,
het dak stortte volledig in.
[34]

302301300299brandstichtingnachtvliegtuighangarEngelandWiltshire16-01-1987

Tabel 3.4 Overzicht van branden in kleine bedrijven
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283geen gegevens bekend
282geen gegevens bekend
281geen gegevens bekend
288geen gegevens bekend
287geen gegevens bekend
286geen gegevens bekend
285geen gegevens bekend
284geen gegevens bekend
290geen gegevens bekend
289geen gegevens bekend
294geen gegevens bekend
293geen gegevens bekend
292geen gegevens bekend
291geen gegevens bekend
298geen gegevens bekend
297geen gegevens bekend
296geen gegevens bekend
295geen gegevens bekend
302geen gegevens bekend
301geen gegevens bekend
300geen gegevens bekend
299geen gegevens bekend
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[..]
literatuurverwijzing

OpmerkingenMilieuschadeFinanciële
schade

GewondDoodOorzaakTijdOmschrijvingLandPlaatsDatum

34 Nutsbedrijf

onvoorzichtig omgaan met LPG-gas,
onjuiste procedure bij reparatie aan
een vat LPG-gas. [65]

303$
1.5
miljoen

1512reparatie
voorraadmeter
tank
met
vloeibaar
propaan
(explosie)

dagreparatiewerkplaats
gasbedrijf

Verenigde
Staten

Colorado16-12-1985

35 Laboratorium, wetenschappelijk onderzoek

branduitbreiding via kunststof leidingen
van de ventilatie-installatie. [88]

306DM
5
miljoen

305304misgaan
duurproef
met
chemische
vloeistoffen

dagchemisch
laboratorium

DuitslandBonn05-12-1974

geen automatische brandblusinstallatie,
geen rookafvoermogelijkheden, goede
opvangmogelijkheid verontreinigd
bluswater, ontsnappende brandbare
gassen leiden tot steeds grotere brand,
geen informatie over de opslagplaats
van radio-actieve stoffen, explosie van
een 10 liter zuurstof-cylinder,
intensieve rookontwikkeling. [15]

£
3,2
miljoen

1308307nachtfysisch
laboratorium

DuitslandMünchen12-05-1979

samenhang tussen branduitbreiding en
kunststof luchtkanalen. [97]

3113105309afvoer
luchtventilator
in
kunststof
afvoerkanaal

daglaboratorium
voor
virussen,
bacteriën
en
proefdieren

ZwitserlandBasel26-02-1985

36 Communicatie, schakelstations, energie-opwekking

brandmeldinstallatie was niet
aangesloten op de
brandweeralarmcentrale, aanwezigheid
van zoutzuurgas. [72]

314DM
25
miljoen

313312verhit
smeermiddel

dagelektriciteitscentraleDuitslandWuppertal09-08-1981

geen compartimentering, te late
brandmelding vanwege niet
functioneren telefoon, vrijkomen van
brandbare gassen tijdens de brand. [57]

$
60
miljoen

11315elektrisch
defect

dagtelefooncentraleVerenigde
Staten

Hinsdale09-05-1988

geen brandwerende scheidingsmuren,
niet werkende sprinklerinstallatie,
onvoldoende nooduitgangen. [63]

3193183173gesprongen
olieleiding
met
onbekende
ontsteking

316olie
gestookte
elektriciteitscentrale

Verenigde
Staten

Newark25-12-1992

gevaar voor kolenstof-explosie. [101]3233223214320dagkolen
gestookte
elektriciteitscentrale

EngelandKincardine05-07-1993

explosies en neergestorte
eternietplaten, gebruik van
warmtebeeldcamera bij repressief
optreden brandweer. [75]

327DM
60
miljoen

326325324nachtkolen
gestookte
elektriciteitscentrale
(rookontzwavelings
installatie)

DuitslandGelsenkirchen11-08-1993

Tabel 3.5 Overzicht van branden in nutsbedrijven
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303geen gegevens bekend
306geen gegevens bekend
305geen gegevens bekend
304geen gegevens bekend
308geen gegevens bekend
307geen gegevens bekend
311geen gegevens bekend
310geen gegevens bekend
309geen gegevens bekend
314geen gegevens bekend
313geen gegevens bekend
312geen gegevens bekend
315geen gegevens bekend
319geen gegevens bekend
318geen gegevens bekend
317geen gegevens bekend
316geen gegevens bekend
323geen gegevens bekend
322geen gegevens bekend
321geen gegevens bekend
320geen gegevens bekend
327geen gegevens bekend
326geen gegevens bekend
325geen gegevens bekend
324geen gegevens bekend
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Bijlage 4.
Objectbezoeken

4.1

Om een indruk te krijgen van de dagelijkse gang van zaken in industriegebouwen en
om te weten te komen in hoeverre het management en het personeel zijn ingespeeld
op het fenomeen brand (waar kan brand ontstaan, wat zijn de gevaren bij brand, wat
te doen bij brand, ontruiming van het gebouw, enzovoort) zijn een aantal
industriegebouwen bezocht.

Bezocht zijn twee grote industriële ondernemingen, drie middelgrote bedrijven en twee kleine
bedrijven. De belangrijkste zaken die uit deze bezoeken naar voren zijn gekomen, zijn hieronder
beschreven per aandachtsgebied, overeenkomstig de aandachtsgebieden die onderdeel uitmaken
van het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen.
De bevindingen zijn ook verwerkt in bijlage A en andere delen van het brandbeveiligingsconcept.

1. Nadere typering
Object A: grote industriële onderneming, die hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door
metaalbewerkingsactiviteiten.
Totale bebouwde oppervlakte van het complex bedraagt circa 300 000 m 2 .
Het complex bestaat uit ondermeer de volgende gebouwen:
• diverse opslaghallen grondstoffen en half-fabrikaat;
• diverse bewerkingshallen;
• opslaggebouwen;
• energiecentrale;
• kantoorruimten.

Het object ligt op een industrieterrein en is vrij gelegen ten opzichte van andere bedrijfsobjecten.
Het object beschikt over een goede infrastructuur en is van alle zijden goed bereikbaar.
Bij het bedrijf werken ongeveer 3600 mensen, waarvan 3000 produktiemedewerkers. In de produktie
wordt gedeeltelijk in twee- en in drieploegendienst gewerkt.

Object B: grote industriële onderneming, die hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door
geautomatiseerde bulkprocessen.
Totale oppervlakte van het complex bedraagt circa 400 000 m 2 .

Het complex bestaat uit ondermeer de volgende gebouwen:
• opslaghal grondstof;
• diverse hallen waar chemische en fysische bewerkingen plaatsvinden;
• opslaggebouwen;
• energiecentrale;
• kantoorruimten.

De fabriekshallen bestaan uit een met steenwol geïsoleerde dubbelwandige staalconstructie. Het
dak is eveneens geïsoleerd met steenwol en voorzien van bitumineuze dakbedekking. De fabriekshallen
bestaan uit een bouwlaag.
Het bedrijf is gelegen op een industrieterrein langs open water.
Bij het bedrijf werken ongeveer 700 mensen in vijf-ploegen vol-continudienst, in twee- en in
drieploegendienst en in dagdienst.
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Object C: middelgrote industriële onderneming, die hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door het
chemisch opwaarderen van half-fabrikaten ten behoeve van diverse eindafnemers. Totale oppervlakte
van het complex bedraagt circa 30 000 m 2 .
Het complex bestaat uit ondermeer de volgende gebouwen:
• opslaghal grondstoffen (onder meer chemische stoffen) en half-fabrikaat;
• diverse hallen waar chemisch/fysisch oppervlakte bewerkingen plaatsvinden;
• assemblagehal;
• opslaggebouwen half-fabrikaat;
• kantoorruimten.

De fabriekshallen zijn hoofdzakelijk traditioneel gebouwd met zogenaamde sheddaken. De
fabriekshallen bestaan uit één bouwlaag. Het bedrijf is gelegen op een industrieterrein langs open
water. In het bedrijf werken ongeveer 200 mensen hoofdzakelijk in een drie-ploegendienst. In het
weekend wordt er doorgaans niet gewerkt.

Object D: middelgrote industriële onderneming, die hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door het
mechanisch bewerken van grondstoffen tot half-fabrikaten ten behoeve van diverse eind-afnemers.
Totale oppervlakte van het complex bedraagt circa 78 000 m 2 . De gebouwen, die in beschouwing
zijn genomen, hebben een gezamenlijk oppervlakte van circa 5000 m 2 .
Het complex bestaat uit ondermeer de volgende gebouwen:
• opslaghallen grondstoffen;
• diverse hallen waar mechanische bewerkingen plaatsvinden;
• assemblagehal;
• opslaggebouwen half-fabrikaat;
• technische werkplaats;
• laboratoria
• kantoorruimten.

De meeste gebouwen op het complex - zo ook de beschouwde gebouwen - zijn gesprinklerd. De
fabriekshallen bestaan uit één bouwlaag.
In de beschouwde gebouwen werken ongeveer 40 personen.

Object E: middelgrote industriële onderneming, die hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door het
mechanisch veredelen van half-fabrikaten. Daarnaast beschikt het complex over een grote
research-afdeling. Totale oppervlakte van het complex bedraagt circa 28 000 m 2 .
Het complex bestaat uit ondermeer de volgende gebouwen:
• opslaghallen grondstoffen;
• diverse hallen waar mechanische bewerkingen plaatsvinden;
• assemblagehal;
• opslaggebouwen half-fabrikaat;
• research-development gebouw;
• kantoorruimten.

Het complex bestaat voor een deel uit traditioneel gebouwde fabriekshallen, die via een
meer-jarenplanning worden omgebouwd/gerenoveerd naar moderne fabriekshallen (multi-functioneel
indeelbaar). De fabriekshallen bestaan uit één bouwlaag.
In het bedrijf werken ongeveer 145 mensen hoofdzakelijk in een drie-ploegendienst. In het weekend
wordt er doorgaans niet gewerkt.

Object F: kleine industriële onderneming (drukkerij).
Totale vloeroppervlak van het gebouw bedraagt circa 3000 m 2 . Het bedrijf bestaat uit de volgende
onderdelen (in één gebouw):
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• opslaggebouw;
• drukkerij;
• kantoorgedeelte (ontwerpafdeling met computers, administratie);
• bouwkundige kast voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Alleen het kantoorgedeelte bestaat uit twee bouwlagen. Het bedrijf is gelegen op een bedrijventerrein.
In het bedrijf zijn circa 80 personen werkzaam.

Object G: sociale werkvoorzieningsschap.
De werkvoorzieningsschap beschikt op de locatie over twee gebouwen.
Het hoofdgebouw is opgedeeld in drie compartimenten, waarin diverse activiteiten worden uitgevoerd,
zoals:
• kunststof-, metaal- en houtbewerking,
• assemblage van elektrotechnische produkten (onder andere transformatoren);
• vul- en verpakkingswerkzaamheden.

Daarnaast bevinden zich in het gebouw kantoor/vergaderruimten. In een apart gebouw is een
drukkerij gevestigd. De gebouwen zijn gelegen op een klein bedrijventerrein, temidden van een
woonwijk. In totaal werken er overdag zo'n 200 mensen in het bedrijf.
Het merendeel van de werknemers heeft een lichte geestelijke en/of lichamelijke handicap, maar
zijn wel goed zelfredzaam.

2. Bevindingen

2.1. Planologie
Behalve object G, dat is gelegen op een klein bedrijventerrein in een stadswijk, zijn de objecten
gelegen op industrie/bedrijventerreinen buiten de woonbebouwing.
Alle objecten zijn goed bereikbaar voor blusvoertuigen.
Volgens opgave van de plaatselijke brandweer en/of bedrijfsbrandweer is de bluswatervoorziening
van alle bedrijven voldoende. Hierbij valt op te merken dat object A een aparte sprinklervijver heeft,
terwijl de objecten B en C direct aan open water zijn gelegen.
De objecten A tot en met E hebben tevens de beschikking over een uitgebreid bluswaterleidingnet
(hydranten). De objecten F en G zijn gelegen aan singels met voldoende bluswatercapaciteit.
De objecten A en B hebben een eigen bewakingsdienst, waardoor geen onbevoegden op het
bedrijfsterrein kunnen komen.
De objecten C tot en met G liggen op industrie/bedrijventerreinen en worden niet continue bewaakt,
waardoor er gedurende de nacht en het weekend ongewenste activiteiten, zoals brandstichting,
zouden kunnen plaatsvinden.

2.2. Bouwkunde
De objecten A tot en met E bestaan uit grote tot zeer grote compartimenten.
De hallen in de objecten A tot en met E zijn uit het oogpunt van bedrijfsvoering en logistiek niet in
kleine compartimenten in te delen. Voor de gebouwen A, B en D is daarom compensatie gezocht
in het aanbrengen van een sprinklerinstallatie in de bedrijfshallen.
De objecten C en E zijn deels gecompartimenteerd door brandwerende muren (minimaal één uur).
In de openingen van de brandmuren zijn brandwerende deuren aangebracht. De brandwerende
deuren worden opengehouden door een spaninrichting met een smeltzekering. Bij brand zal na
verloop van tijd de smeltzekering smelten en de deur - op afschot - dichtlopen. De
compartimentsgrootte kan oplopen tot ongeveer 8500 m 2 .
In object A zijn kritische onderdelen van het produktieproces (bijvoorbeeld opslagruimtes voor
onderdelen en kostbare, vaak unieke produktiemachines) en ruimten met een hoger risico
(bijvoorbeeld opslagruimte met gevaarlijke stoffen) afzonderlijk gesprinklerd.

131 

Bijlage 4. Objectbezoeken



In object B zijn alle essentiële bedrijfsprocessen gescheiden door brandwerende muren met een
brandwerendheid van minimaal 240 minuten (verzekeringseis).
Volgens de bedrijfsleiding van de objecten C en D wordt de grootte van de compartimenten afgestemd
op het daarin aanwezige risico, zoals de kwetsbaarheid van de apparatuur (lange levertijden) in
combinatie met de kans op brand, en de inzetmogelijkheden van de bedrijfsbrandweer.
Veelal is een functionele brandscheiding aangebracht tussen de fabriekshallen en het kantorengedeelte.
In de objecten F en G is een compartimentering toegepast in oppervlakten van 1000 respectievelijk
2000 m 2 .

2.3. Installatie-techniek
De objecten A, B, en F zijn voorzien van een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking. Object
G is voorzien van volledige bewaking, die door de verzekeraar is geëist. In de objecten C en E zijn
alleen in kantoorruimten (C en E) en nabij de blusmiddelen (E) handbrandmelders aangebracht, die
bij activering doormelden naar een centraal post. Bij object A zijn alle delen van de fabriek die
essentieel zijn voor de continuïteit van het produktieproces gesprinklerd. Ook de computerruimte
is voorzien van een sprinklerinstallatie. Object B en D zijn nagenoeg geheel gesprinklerd, uitgezonderd
bij object B de controle-kamer en de energiecentrale (halon blusinstallatie), de kabelkelder en de
gasturbine (CO 2 blusinstallatie), waarbij de gasturbine wordt omringd door een schuimblusinstallatie.
Ook zijn in object B de luchtbehandelingskanalen, (delen van) machines en transportbanden
gesprinklerd. In een magazijn gereed produkt van object B zijn bovendien rookluiken aangebracht.
In alle objecten zijn brandslanghaspels en/of draagbare blustoestellen aanwezig.

Alle objecten zijn in meer of mindere mate van een noodverlichtingsinstallatie voorzien. In de objecten
A, B en F is aandacht besteed aan criminaliteitspreventie. Hierbij kan onder meer gedacht worden
aan het hebben van een inbraakbeveiligingsinstallatie en/of een eigen beveiligingsdienst.
De objecten C, D en E zijn niet of nauwelijks beschermd tegen inbraak. Hierdoor is het risico van
brandstichting dat kan optreden als gevolg van sporenvernietiging, sabotage of van vandalisme niet
of onvoldoende afgedekt.

2.4. Inventaris
De grondstoffen en (half-)fabrikaten vormen in de meeste gevallen de grootste bijdrage aan de
vuurbelasting in een gebouw. De gebouwen zelf en de produktiemachines leveren veelal slechts een
marginale bijdrage aan de totale vuurbelasting.

Opslag van gevaarlijke stoffen en procesonderdelen waaraan potentieel gevaar is verbonden
(elektrostatische energie, verhitting en dergelijke) vormen een verhoogd risico op brand. Juist bij
de inrichting van het produktieproces en de hierbij toe te passen materialen (grondstoffen en
dergelijke) speelt veelal de verzekering(smakelaar) en de eigenaar van het bedrijf, vaak geadviseerd
door interne deskundigen, een belangrijke rol om uit oogpunt van bedrijfscontinuïteit de nodige
(brand)schadepreventieve maatregelen te treffen.

2.5. Interne organisatie en gebruik
Uit gesprekken is gebleken dat het management van alle objecten zich bewust is van de mogelijke
veiligheidsrisico's (zoals brand) in het bedrijf. Vaak wordt dit vertaald in allerlei schriftelijke instructies.
In de meeste objecten zijn veiligheidsinstructies voorhanden voor de bediening van de aanwezige
produktiemachines. In sommige objecten wordt een vergunningsstelsel gehanteerd voor het gebruik
van open vuur (bijvoorbeeld voor snij- en laswerkzaamheden).
Het management van object A heeft met zijn uitgebreide veiligheidsprocedures bereikt dat nagenoeg
alle werknemers bekend zijn met de procedures die gelden bij brand en ontruiming. In object A
vindt één à twee keer per jaar een ontruimingsoefening plaats.
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Volgens het management van de overige objecten vindt momenteel een ontwikkeling plaats om de
procedures, zoals die onder andere moeten gelden bij brand en ontruiming, schriftelijk vast te leggen
èn bekend te maken aan de werknemers in het bedrijf.
Voor de meeste objecten zijn afspraken over roken gemaakt. Veelal is het verboden om in de
nabijheid van het produktieproces te roken.

In de objecten A en G wordt veel aandacht besteed aan een ordelijke werkplek.
Bij de andere objecten is ondermeer het volgende geconstateerd:
• vervuilde machines (vet en stof) en werkomgeving (stof);
• los (verpakkings)materiaal op plekken waar het niet thuis hoort;
• volle en open staande afvalcontainers (onder andere aan de gevel);
Daarnaast zijn bij diverse objecten, als gevolg van weinig tot geen toezicht, mogelijkheden tot
brandstichting (bijvoorbeeld na inbraak) aanwezig.

Op grond van het Besluit bedrijfshulpverlening (Arbowet) is het voor een bedrijf verplicht een
bedrijfshulpverleningsorganisatie te hebben.
Feitelijk voldoet geen van de bezochte bedrijven op dit punt aan het gestelde in de wet. Veelal is de
bedrijfshulpverleningsorganisatie niet als zodanig ingesteld door de bedrijfsleiding en zijn er geen
medewerkers als bedrijfshulpverlener aangewezen. In het geval van een beginnende brand zijn
hierdoor geen, in de zin van de Arbowet opgeleide, bedrijfshulpverleners aanwezig die een directe
aanvang met de blussing van de brand kunnen maken.
De meeste bedrijven beschikken echter wel over opgeleide EHBO'ers, medewerkers die bekend
zijn met kleine blusmiddelen. Veelal is dit nog gestoeld op het oude BZB-besluit.
De objecten A, B, C, D (deels) en E (deels) beschikken over een - niet door de overheid verplichte
- bedrijfsbrandweer.
In de gesprekken met het management van alle bezochte objecten wordt aangegeven dat zij bezig
zijn een bedrijfshulpverleningsorganisatie op te zetten.

2.6. Inzet brandweer
De inzet van de lokale brandweer kan ondersteund worden door een bedrijfsbrandweer. In de
meeste gevallen begint de bedrijfsbrandweer met de blussing van de brand.
Na aankomst van de lokale brandweer zal de bedrijfsbrandweer de lokale brandweer assisteren.
In alle gevallen waren er goede afspraken gemaakt met de lokale brandweer over het optreden in
geval van brand.
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Bijlage 5.
Maatschappelijke ontwikkelingen

5.1

De maatregelen en voorzieningen die in dit brandbeveiligingsconcept industriegebouwen
worden gesteld, zijn gebaseerd op de huidige maatschappelijke situatie. Maatschappelijke
en andere ontwikkelingen kunnen invloed hebben op het niveau van de brandveiligheid.
Daarom wordt in deze bijlage aandacht besteed aan in gang gezette ontwikkelingen en
mogelijk nieuwe ontwikkelingen waarvan verwacht kan worden dat zij gevolgen kunnen
hebben op (het niveau van) de brandveiligheid.

De ontwikkelingen zijn afgeleid uit berichtgevingen in de media en uit gesprekken met mensen
betrokken bij deze materie.
De volgende ontwikkelingen en de eventueel hiermee gepaard gaande gevolgen kunnen worden
onderkend.

1. Economische ontwikkelingen

Schaalvergroting van bedrijven
De industrie heeft te maken met een sterke ontwikkeling van markten buiten Europa. Deze
globalisering van economie heeft grote consequenties voor industrie en wijze van bedrijfsvoering.
Een belangrijk gevolg is de schaalvergroting van ondernemingen. Dit heeft doorgaans planologische
consequenties: industriële activiteiten worden steeds meer naar aparte, buiten de bebouwde kom
gelegen, bedrijventerreinen verplaatst.
Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid: hoewel de bereikbaarheid doorgaans geen probleem
vormt, wordt de brandweer wel geconfronteerd met langere opkomsttijden. Ook zijn
industrieterreinen gevoeliger voor criminaliteit.

Kostenbeheersing bij bedrijven
Een ander gevolg van de toenemende internationale concurrentie is dat bedrijven steeds meer
genoodzaakt worden kostenbesparing door te voeren.
Aangezien maatregelen ten behoeve van de veiligheid op voorhand een kostenpost zijn, kan hierop
mogelijk worden gekort.

2. Technologische ontwikkelingen

Verkorting van produktie- en technologiecycli; flexibilisering van de produktieprocessen
Er is in een aantal bedrijfstakken een trend waar te nemen naar verkorting van produktieen
technologiecycli en flexibilisering van de produktieprocessen. Dit uit zich in steeds snellere
veranderingen in produktenpakketten, en heeft tot gevolg dat er continu veranderingen/aanpassingen
van het produktieproces plaatsvinden.
Een mogelijk positief effect hiervan is dat vaker/sneller aanpassing van veiligheidsniveau mogelijk is.
Een mogelijk negatief effect is dat door de aanpassingen aan de eerder aangebrachte
veiligheidsvoorzieningen afbreuk kan worden gedaan.

Automatisering
De (nog steeds) toenemende automatisering is een ontwikkeling die een belangrijke invloed kan
hebben op de veiligheid. Doorgaans betekent een verdergaande automatisering van een industriële
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activiteit dat er minder mensen in een industriegebouw nodig zijn en er steeds meer apparatuur
komt.
Ook worden steeds meer produktiefuncties op afstand bediend en gecontroleerd/bewaakt.
Voorbeelden zijn: sterk geautomatiseerde opslagloodsen, hoogstellingsmagazijnen, gerobotiseerde
produktieprocessen, vol-automatische processen.

Nieuwe produktietechnologieën en toepassingen van produkten
Juist bij industriële activiteiten worden voortdurend de grenzen van de technische mogelijkheden
verlegd. Dit kan betekenen dat er nieuwe processen of technieken worden ontwikkeld waarvan nog
onvoldoende duidelijk is wat de consequenties daarvan zijn voor de veiligheid.

Multifunctionele bouwwijzen
Een trend die meer van bouwtechnische aard is, is dat bedrijfsgebouwen steeds meer zo veel mogelijk
multifunctioneel worden gebouwd. Veelal betekent dit dat er een kale fabriekshal wordt neergezet,
waarbij de invulling met een proces- of opslagactiviteit later plaats vindt en verder ook snel kan
wijzigen.
Verder kan de vuurbelasting door procesaanpassingen sterk toenemen, zonder dat daarbij ook een
aanpassing van de beveiligingsmaatregelen en -voorzieningen wordt doorgevoerd.

3. Ontwikkelingen in bedrijfsvoering

Flexibilisering van de arbeidsmarkt
Het gebruik van personeel met arbeidscontracten voor een bepaalde (meestal korte) duur,
uitzendkrachten en/of personeel van contractors vindt steeds meer opgang.
In de industrie wordt met name veel gebruik gemaakt van contractors bij (ver)bouw- en
herstelwerkzaamheden. Dit vormt een aandachtspunt gelet op de hoge frequentie van branden ten
gevolge van defecten en het feit dat uit onderzoek blijkt dat veel ongevallen voortvloeien uit
onderhoudswerkzaamheden.
In toenemende mate worden beveiligingswerkzaamheden uitbesteed aan particuliere
beveiligingsdiensten.

Efficiënter werken
De bezuinigingen die onder de druk van de economische ontwikkelingen worden doorgevoerd
hebben ook consequenties voor het aantal personeelsleden.
Minder personeel beschikbaar voor produktie- en/of opslagfuncties kan invloed hebben op het
veiligheidsniveau van het industriegebouw. Dit zal met name liggen op het gebied van de interne
organisatie bij brand: het tijdig voorkomen en bestrijden van een (beginnende) brand en het tijdig
ontruimen van een gebouw in een brandsituatie.

Clustering van bedrijven
Clustering van (vaak kleine, startende) bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen komt steeds vaker
voor. Dit betekent dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de brandveiligheid en
optreden bij brand. Door de verschillende bedrijfsactiviteiten kan er sprake zijn van een onderling
sterk wisselende vuurbelasting in de ruimten in het gebouw. Dit kan een probleem vormen bij het
bepalen van het pakket van brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen voor het
bedrijfsverzamelgebouw.
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4. Overheidsbeleid

Criminaliteitspreventie
Bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met een toenemende en een zich verhardende
criminaliteit, die zich ondermeer uit in inbraak en brandstichting. Bedrijven worden daardoor
gedwongen om steeds meer inspanningen op dit gebied te leveren.
Opslagactiviteiten vinden om redenen van vandalisme en criminaliteit steeds vaker inpandig plaats.
Vanuit de overheid is er een initiatief genomen om structureel aandacht te geven aan preventie van
criminaliteit bij bedrijven en met name de daarbij behorende terreinen (forum criminaliteitspreventie
bedrijfsterreinen).

Integrale aanpak van veiligheid
Vanuit de overheid (politie/brandweer) en het bedrijfsleven wordt steeds meer aandacht besteed
aan een veilige woon- en werkomgeving. De opkomst van allerlei beveiligingsprodukten, zoals
inbraakbeveiligingsinstallaties, rolluiken en dergelijke kunnen de brandveiligheid zowel positief als
negatief beïnvloeden. Al deze activiteiten kunnen niet los van elkaar worden gezien. Vanuit de
overheid is een ontwikkeling gaande om een meer integrale veiligheidsgedachte vorm te geven
(project Integrale Veiligheid).

Milieubeleid
Ten gevolge van het door de overheid gevoerde milieubeleid is er in toenemende mate aandacht
voor de gevolgen van brand voor het milieu. In sommige situaties levert dit wel een spanningsveld
op met veiligheid. Een bekend voorbeeld hiervan is het verbod van gechloreerde koolwaterstoffen
(cfk's). De vervangende stoffen, zoals ammoniak en propaan/butaan, zijn uit veiligheidsoogpunt
gevaarlijker dan cfk's.

Arbeidsveiligheidbeleid
Op grond van de Arbowet zijn bedrijven verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie van hun
activiteiten te maken. Brandonveilige situaties komen hierdoor aan het licht en kunnen door het
treffen van maatregelen en voorzieningen worden beperkt.

Civielrechtelijke aansprakelijkheid
Steeds meer wordt er toe over gegaan om bij foutief handelen de directie van het betreffende bedrijf
aansprakelijk te stellen. Mogelijk kan dit zich in de toekomst ook gaan uitbreiden tot letsel/schade
opgelopen ten gevolge van brand.
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Bijlage 6.
Brandscenario's

6.1

In hoofdstuk 3 worden de resultaten verwerkt van bijlage B (statistische gegevens),
bijlage C (literatuuronderzoek) en bijlage D (objectbezoeken). De verkregen resultaten
zijn gestoeld op beveiligde gebouwen tegen brand. De afzonderlijke bijdrage van de
brandbeveiligingsvoorzieningen op het brandverloop kan met de verkregen resultaten
niet inzichtelijk worden gemaakt.

Het effect van deze voorzieningen kan wel inzichtelijk worden gemaakt door een vergelijk te maken
van een brandbeveiligd gebouw en een niet tegen brand beveiligd gebouw.
De gegevens van een brandbeveiligd gebouw zijn reeds vermeld in de bijlagen B, C en D. Gegevens
over een volledig onbeveiligd gebouw zijn er niet. Ook bij de beschreven branden was, zelfs in de
meest slechte situatie, een aantal brandbeveiligingsvoorzieningen getroffen. Voor de te verwachten
effecten van brandbeveiligingsvoorzieningen is het gebruik van het instrument brandscenario geëigend.

Bij de brandscenario's wordt uitgegaan van een onbeveiligde situatie tegen brand. Onder een
onbeveiligd industriegebouw wordt het volgende verstaan:
Een onbeveiligd industriegebouw is een gebouw dat primair geconstrueerd en ingericht is voor
doeleinden van bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen, het bedrijfsmatig
telen of opslaan van gewassen of het bedrijfsmatig houden van dieren en niet is uitgerust met
brandbeveiligingsvoorzieningen. Dit houdt onder andere in dat de in een industriegebouw aanwezige
scheidingsconstructies geen branden/of rookwerende functie hebben.

Om de brandscenario's op te kunnen stellen, is het allereerst noodzakelijk inzicht te hebben in de
factoren die een rol spelen bij brand en de gevolgen van brand beïnvloeden.
Deze factoren hebben ondermeer betrekking op de bij de brand betrokken materialen, alsmede op
het menselijk handelen tijdens een brandsituatie.

Uit de diverse brandscenario's worden de maatgevende brandscenario's afgeleid. Een maatgevend
brandscenario beschrijft een reële situatie van een brand met aanzienlijke gevolgen (slachtoffers en
grote materiële schade) voor de gebruikers en het gebouw.
Bij het opstellen van een brandscenario wordt ervan uitgegaan dat er brand is. Er wordt dus niet
ingegaan op de oorzaak van de brand.

1. Factoren die de gevolgen van een brand beïnvloeden
Bij de brandscenario's worden de factoren beschouwd die de gevolgen van brand beïnvoleden. De
factoren zijn in twee hoofdgroepen te onderscheiden. Te weten:
• de factoren 'vuurbelasting' en 'materiaaleigenschappen'
• de factoren die van invloed zijn op het verloop van een brand en de gevolgen van een brand.

1.1. De factoren 'vuurbelasting' en 'materiaaleigenschappen'
In een industriegebouw worden diverse materialen toegepast. Om de bijdrage aan brand van het
totaal aan toegepaste materialen (gebouw, inrichting en inventaris) te beschouwen, wordt een
onderverdeling gemaakt naar de volgende factoren:
• vuurbelasting van een ruimte
• bijdrage tot brandvoortplanting
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• rookproduktie bij brand van een bouwmateriaal (of combinatie van bouwmaterialen) en
inventarisgoederen.

1.1. Vuurbelasting van een ruimte
In de NEN 6090 'Bepaling van de vuurbelasting' wordt de volgende definitie voor vuurbelasting
gehanteerd:
'De hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlak bij volledige verbranding van alle
in een ruimte aanwezige brandbare materialen, met inbegrip van de materialen die deel uitmaken
van de bouwdelen die zich in deze ruimte bevinden, danwel deze ruimte begrenzen.'

Tevens wordt gesteld dat de waarde van de vuurbelasting in een ruimte gelijk is aan de som van de
permanente vuurbelasting en de variabele vuurbelasting.
Met andere woorden de vuurbelasting is gelijk aan de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de
verbranding van de gebouwdelen (wanden, vloeren, plafonds en dergelijke) en de inventaris (tafels,
kasten en dergelijke) in die ruimte.

De vuurbelasting wordt als volgt ingedeeld:
• kleiner dan of gelijk aan 95 MJ/m 2 (  5 kg vurehout/m 2 );
• groter dan 95 MJ/m 2 en kleiner dan of gelijk aan 570 MJ/m 2 (> 5 -   30 kg vurehout/m 2 );
• groter dan 570 MJ/m 2 en kleiner dan of gelijk aan 1340 MJ/m 2 (> 30 -   60 kg vurehout/m 2 );
• groter dan 1340 MJ/m 2 en kleiner dan of gelijk aan 2680 MJ/m 2 (> 60 -   120 kg vurehout/m 2 );
• groter dan 2680 MJ/m 2 (> 120 kg vurehout/m 2 ).

Het is van belang te melden dat met het wijzigen van de inventaris van de ruimte de vuurbelasting
kan worden beïnvloed.

1.2. Bijdrage tot brandvoortplanting
De bijdrage tot de brandvoortplanting van een bouwmateriaal (of combinatie van bouwmaterialen)
wordt in NEN 6065 uitgesplitst naar vlamoverslag en vlamuitbreiding.

In NEN 6065 worden de volgende definities gehanteerd:

Brandvoortplanting:
De uitbreiding van brand in een ruimte.

Vlamoverslag:
Het verschijnsel tijdens de ontwikkeling van een brand in een ruimte, waarbij door ontbranding van
gasvormige ontledingsprodukten, die ruimte plotseling geheel in brand staat.

Vlamuitbreiding:
Maat voor de snelheid, waarmee vlammen zich bij de vlamuitbreidingsbepaling over het
proefstukoppervlak voortplanten.

De klasse van de bijdrage tot de brandvoortplanting is gelijk aan de in getalswaarde hoogste, dus
ongunstigste, van de bij het onderzoek gevonden vlamuitbreidings- en vlamoverslagklasse. Vlamoverslag
wordt uitgedrukt in 4 klassen, terwijl vlamuitbreiding wordt uitgedrukt in 5 klassen.
Ook ten aanzien van inventarisgoederen is de brandvoortplanting van belang.

1.3. Rookproduktie bij brand van een bouwmateriaal (of combinaties van bouwmaterialen) en
inventarisgoederen

In NEN 6066 wordt de bepalingsmethode gegeven voor het vaststellen van de rookproduktie bij
brand van een bouwmateriaal (of combinatie van bouwmaterialen). De bepalingsmethode drukt de
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resultaten van de rookproduktie in een getalswaarde uit. Voor inventarisgoederen bestaat vooralsnog
geen specifieke norm met betrekking tot de rookproduktie.

Ten behoeve van de brandscenario's wordt de rookproduktie gegroepeerd, met behulp van twee
indelingen:
• lage tot en met normale rookproduktie
• hoge rookproduktie.

1.2. Factoren die van invloed zijn op het verloop van een brand en de gevolgen van een brand
De volgende factoren worden hierbij onderkend:
• het tijdstip van ontdekken en melden van de brand
• de aanwezigheid van personen buiten de ruimte van ontstaan van de brand
• het ontruimen van de (brand)ruimte en/of bedreigde deel van het gebouw
• het blussen van de brand door de interne organisatie
• het optreden van de brandweer
• het uitbreiden van de brand buiten de ruimte van ontstaan.

1.1. Tijdsduur ontdekken en melden van de brand
De snelheid van het ontdekken van de brand is afhankelijk van de plaats waar de brand ontstaat en
de aanwezigheid van personen in de nabijheid van de brand. Op zich vormt het ontdekken van de
brand geen garantie dat de brand ook wordt gemeld. Een brandstichter is direct getuige van het
ontstaan van brand, maar zal doorgaans niet zelf de brand (direct) melden.
Er wordt dan ook vanuit gegaan dat een brand pas is ontdekt, als de persoon die de brand opmerkt
een actie onderneemt, die verdere acties van het personeel tot gevolg heeft.

Voor de tijdsduur van ontdekken en melden van de brand wordt de volgende onderverdeling
gehanteerd:
• snel ontdekt, gemeld en ontruiming ingezet (  5 minuten) na het ontstaan van brand
• vertraagd ontdekt, gemeld en ontruiming ingezet (> 5 en   15 minuten) na het ontstaan van brand
• langzaam ontdekt, gemeld en ontruiming ingezet (> 15 minuten) na het ontstaan van brand.

1.2. Aanwezigheid personen buiten de ruimte van ontstaan van de brand
Indien de brand en/of de rook buiten de ruimte van ontstaan treedt, kan er allereerst gevaar ontstaan
voor de aanwezige personen in de naastgelegen ruimten (in feite in de nabije omgeving van de brand).
Dit leidt tot de volgende onderverdeling:
• geen personen buiten de ruimte van ontstaan aanwezig
• wel personen buiten de ruimte van ontstaan aanwezig.
Daarentegen kan de aanwezigheid van personen in naastgelegen ruimten het tijdstip van ontdekken
van de brand positief beïnvloeden.

1.3. Ontruimen uit de (brand)ruimte en/of het bedreigde deel van het gebouw
Bij een brand zal veelal de rookontwikkeling en -verspreiding sneller verlopen dan uitbreiding van
het vuur. Rook is voor mensen een levensbedreigende factor.
Derhalve moet worden voorkomen dat mensen rook inademen. Als kritische grens voor het inhouden
van de adem tegen de rook wordt 30 seconden aangehouden. Dit leidt tot de volgende
onderverdeling:
• personen zijn niet langer dan 30 seconden aan de rook blootgesteld
• personen zijn wel langer dan 30 seconden aan de rook blootgesteld.

1.4. Blussen van de brand door de interne organisatie
Indien de interne organisatie snel een beginnende brand blust, kunnen de gevolgen van brand beperkt
blijven. De interne organisatie is veelal alleen in staat een beginnende brand te blussen. Zodra een
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brand een grotere omvang heeft, heeft de interne organisatie meestal niet de middelen om de brand
adequaat te bestrijden.
De volgende indeling is gemaakt:
• een geslaagde bluspoging ondernomen
• geen geslaagde bluspoging ondernomen.

1.5. Optreden van de brandweer
Het optreden van de brandweer kan in de tijd worden onderverdeeld in een opkomsttijd, een
inzettijd en een red-, blus- en beheerstijd.
De opkomsttijd van de brandweer bestaat uit de verwerkingstijd, de uitruktijd en de rijtijd.
De verwerkingstijd is het tijdsverloop tussen de eerste melding op de brandweeralarmcentrale en
het waarschuwen van het brandweerpersoneel.
De uitruktijd is het tijdsverloop tussen het waarschuwen van het brandweerpersoneel en het verlaten
van de kazerne.
De rijtijd is de tijd die nodig is om van de kazerne naar de plaats van de brand te komen.
De inzettijd is het tijdsverloop tussen de aankomst van de brandweereenheid bij het brandadres en
het operationeel optreden van de brandweer ('water op het vuur').

De opkomsttijd wordt als volgt onderverdeeld:
• < 10 minuten na brandmelding (78,4%)
• 10 - 15 minuten na brandmelding (18,7%)
• > 15 minuten na brandmelding (2,9%).

 De genoemde percentages zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de jaren 1988-1993.
Aangezien de inzettijd onder andere sterk afhankelijk is van de bluswatervoorziening en de hoogte
van het gebouw wordt deze tijd vooralsnog niet meegenomen.
In paragraaf 4 van deze bijlage zal de inzettijd nader aan de orde komen.

1.6. Uitbreiden van brand buiten de ruimte van ontstaan
Bij een brand is het van belang of de brand beperkt blijft tot de ontstaansruimte.
Indien de brand zich verder uitbreidt nemen de gevolgen toe. Bij het beoordelen van een brand
wordt om die reden het volgende onderscheid gemaakt:
• de brand blijft in de ruimte van ontstaan
• de brand breidt zich uit naar andere ruimten.

2. Gevolgen
De gevolgen van een brand worden voor een groot deel bepaald door de in paragraaf 1 van deze
bijlage beschreven factoren. De gevolgen van brand (kunnen) zijn:
• slachtoffers
• materiële schade.

2.1. Slachtoffers
In hoofdstuk 2 'Uitgangspunten voor de brandbeveiliging van industriegebouwen' wordt gesteld dat
de kans op slachtoffers bij brand aanvaardbaar klein moet zijn.
Met de mogelijkheid dat er bij een brand slachtoffers kunnen vallen, dient rekening te worden
gehouden. De volgende indeling naar de aard van de verwonding is te maken:
• geen tot lichte gewonde(n) (geen blijvend letsel)
• gewonde(n) met blijvend letsel en dode(n).

2.2. Materiële schade
De materiële schade van een brand aan een industriegebouw kan sterk variëren.

 142

Brandbeveiligingsconcept industriegebouwen
  



Voor de beeldvorming is de volgende onderverdeling gemaakt:
• lichte schade (tot f 20 000,--) (brandschade in ruimte van ontstaan + gang in directe omgeving

en rookschade in de aangrenzende gang);
• middel schade (f 20 000,-- tot en met f 2 000 000,--) (brandschade in meerdere ruimten en

rookschade op (een deel van) de verdieping);
• grote schade (vanaf f 2 000 000,--) (brand- en rookschade over meerdere compartimenten).

3. Brandscenario's
Aan de hand van een voorbeeld van een brand in een produktieruimte van een metaalbewerkend
bedrijf wordt de structuur van een brandscenario uitgewerkt (zie figuur F.1).

Afbeelding 6.1 Mogelijk brandscenario bij brand in een produktieruimte van een
metaalbewerkend bedrijf

Aan de hand van dit specifieke brandscenario kan worden opgemaakt dat met negen factoren 5760
brandscenario's te beschrijven zijn voor brand ontstaan in een produktieruimte van een
metaalbewerkend bedrijf. Als invulling is gegeven aan hiervoor beschreven brandscenario, leidt dit
tot het hiernaast staande resultaat:

Het zal duidelijk zijn dat een nadere uitwerking van een groot aantal brandscenario's (hier 5760)
nauwelijks hanteerbaar is. Derhalve is het gewenst een reductie aan te brengen. Dit kan door middel
van een clustering van de factoren die de gevolgen van een brand beïnvloeden.

4. Clustering
Door middel van clustering van de factoren is gezocht naar een schematisering van de brandscenario's.
Deze is weergegeven in schema F.2.
Bij deze brandscenario's wordt er van uitgegaan dat er brand is en dat er personen aanwezig zijn.

In kolom 1 is allereerst een clustering van de volgende factoren doorgevoerd:
• tijdsduur van het ontdekken en melden van brand en
• de aanwezigheid van personen buiten de ruimte van ontstaan van de brand.

De clustering is onderverdeeld in drie categorieën, te weten:
•   5 minuten
• > 5 en   15 minuten
• > 15 minuten.

In kolom 2 is aangegeven of de interne organisatie er al dan niet in slaagt zelf de brand te blussen.

Kolom 3 duidt op het ontruimen van de brandruimte en/of het bedreigde deel van het gebouw. Er
is sprake van een veiligen ontruiming als de personen niet langer dan 30 seconden aan rook zijn
blootgesteld.

Kolom 4 heeft betrekking op het optreden van de brandweer.
Het tijdstip van het operationeel zijn van de brandweer is als maatstaf genomen. Immers dan pas
heeft het optreden van de brandweer, ten gevolge van een gerichte blusactie, effect.
Het genoemde tijdstip wordt bepaald door de som van de opkomsttijd en de inzettijd.
De minimale inzettijd is in het schema bepaald op 2 minuten.
De opkomsttijd ligt overeenkomstig het normatief brandverloop binnen 10 minuten.
Dit heeft tot gevolg dat het tijdstip van operationeel zijn van het eerste blusvoertuig (water op het
vuur) maximaal 12 minuten na melding is.
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Vervolgens zijn in het schema inzettijden van maximaal 7 minuten en meer dan 7 minuten gehanteerd,
hetgeen leidt tot tijdstippen van het operationeel zijn van maximaal 17 minuten en meer dan 17
minuten na melding.

In kolom 5 is wederom een clustering van factoren doorgevoerd, met name met betrekking tot de
vuurbelasting en de materiaaleigenschappen van een ruimte en de daarin aanwezige inventarisgoederen
met het oog op branduitbreiding.
Met deze clustering is getracht een indeling van ruimten te bewerkstelligen en wel op een zodanige
manier dat er een onderscheid wordt gemaakt in ruimten met:

(in schema F.1 en F.2 aangegeven als A)  een lage vuurbelasting/branduitbreiding

(in schema F.1 en F.2 aangegeven als B)  een hoge vuurbelasting/branduitbreiding

(in schema F.1 en F.2 aangegeven als C)  vuurbelasting/branduitbreiding in verkeersruimten

Schematisch is een en ander weergegeven in schema F.1.

Afbeelding 6.2 Ruimten naar vuurbelasting/branduitbreiding

Kolom 6 geeft het al dan niet uitbreiden van de brand buiten de ruimte van ontstaan weer. Dit is
vooral van belang om de gevolgen van brand met betrekking tot de mogelijkheid van slachtoffers en
grote materiële schade in beeld te krijgen.

Kolom 7 schets de mogelijke gevolgen van een brand ten aanzien van slachtoffers en materiële schade.

Nadere bestudering van het schema leert, dat in bepaalde gevallen de gevolgen aanzienlijk zijn. Dit
zijn de maatgevende scenario's. Deze zijn in het schema met een gele ondergrond aangegeven.

5. Conclusies
In het geval dat een brand door de interne organisatie wordt geblust zal de kans op slachtoffers en
grote materiële schade zeer gering zijn. De inzet van de brandweer zal zich in de meeste gevallen
beperken tot een zogenaamde controle na de brand.

In het geval dat de brand snel wordt ontdekt en niet snel door de interne organisatie wordt geblust,
kan de inzet van de brandweer van vitaal belang zijn.

In de gevallen dat de brand niet snel wordt ontdekt, mensen langer dan 30 seconden in de rook
moeten verblijven en de brand niet door de interne organisatie word t geblust, zal de kans op
slachtoffers aanmerkelijk toenemen.
Eveneens zal de kans op aanzienlijke schade aanmerkelijk toenemen.
Dit wordt als een maatgevend scenario aangemerkt.

Resumerend kan uit de brandscenario's worden opgemaakt dat risico bestaat op het ontstaan van
slachtoffers bij brand en aanmerkelijke materiële schade.

Afbeelding 6.3 Brandscenario's in industriegebouwen ervan uitgaande dat er brand is en
personen aanwezig zijn
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