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GRIP 1 in Bommelerwaard

Ramkraak start van vuurzee
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www.brandweer.nl
Ben jij een van de 35.000 bezoekers die in de eerste twee weken
na livegang de vernieuwde site
www.brandweer.nl heeft bezocht?
Met diverse leuke weetjes over de
landelijke site overtuigt projectleider Jörgen Lucas je om snel een
kijkje te nemen.
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Stop en denk na

Bij een brand aan het Amsterdamse Hoofddorpplein wisten
drie brandwachten maar net naar
buiten te komen. Hoe kan het dat
zij werden verrast door de snelle
branduitbreiding? Onderzoek
hiernaar leidde tot het Programma ‘Stop en Denk Na’. Interessant
voor iedere regio!

Een ramkraak op 5 december 2016 leidde tot een zeer grote brand in twee
winkels in Kerkdriel. Door de compagniesinzet zijn belendende panden
gespaard gebleven. Gladheid zat de hulpverlening flink in de weg…
Lees het artikel op pagina 3

Tesla opent de deuren voor
Brandweer Haaglanden
Alternatieve energiebronnen komen steeds
vaker voor in onze directe omgeving. Collega’s
in Haaglanden verdiepen zich daar al jaren in
en hebben een uitgebreid netwerk.
Hun contacten zorgen voor een uitnodiging van Tesla USA
om een bezoek te brengen aan het bedrijf in de buurt van
San Francisco. Zo halen collega’s in Haaglanden kennis en
kunde naar Nederland en dragen op die manier bij aan de
veiligheid van burgers en hulpverleners in het hele land.
Peter van Moorsel, René Verboom, Frank Gardien, John
Hoogendoorn en Tom Kievit reizen samen naar San Francisco. Een week lang kijken, praten en oefenen zij bij Tesla
in Fremont. Zij spreken onder andere met de batterij-

experts van Tesla over de lithium-ionbatterij en bezoeken in Nevada de fabriek
die deze batterij produceert.
Veiligheid
Zij spreken ook brandweercollega’s die
veel ervaring hebben met nieuwe technieken en de gevolgen voor de incidentbestrijding. Een belangrijk gespreksonderwerp is daarbij uiteraard de veiligheid
voor de hulpverleners. Verder kijken ze
samen vooruit naar de verwachte ontwikkelingen en hoe je daarop kunt voorbereiden. De ‘lessons learned’ gebruiken
zij als input voor eigen optreden en vakbekwaamheidsprogramma’s.

Lees verder op pagina 2
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In lichterlaaie

Op een scheepswerf staat een
loods met veel polyester boten,
hout en lijm in een mum van tijd
in lichterlaaie. In de loods staan
boten in aanbouw maar ook
peperdure jachten in winterstalling. Direct aan de loods liggen
kantoren. Kon Gelderland-Zuid
nog iets redden?
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Dieren in nood

Een dier uit de boom halen, uit
een mestput of een gekantelde
wagen. Er zijn veel alledaagse
scenario’s met kleine én grote dieren te bedenken. Daarom zijn nu
in de Elektronische Leeromgeving
(ELO) van het IFV de lesmodules
‘redden van dieren’ en ‘te water
geraakte dieren’ beschikbaar.

Onverwacht 3
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GRIP 1 in Bommelerwaard

Ramkraak start van vuurzee
De pinautomaat in een boekhandel in
Kerkdriel. Dat was het doelwit van een
- niet geslaagde - ramkraak in het holst
van de vrieskoude, windstille nacht.
Omdat de politie gasflessen zag liggen
en gas rook, werd Ben van Steenbergen,
Officier van Dienst brandweer Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, gealarmeerd en
geïnformeerd.
Ben van Steenbergen besluit te gaan kijken en een
TS standby te maken. En maar goed ook, want
eenmaal ter plaatse kwam er rook uit het pand.
Vanwege de opvang van de meteen geëvacueerde
omwonenden heeft de politie GRIP 1 gemaakt.
Met de telefonisch doorgegeven politiekaders voor
explosievenverkenning is de brandweer naar binnen
gegaan: het brandde al flink...

Op de warmtebeeldcamera vanuit de hoogwerker
is goed te zien waar het in Kruidvat heet is (geel)
en waar koud (blauw). Officier van Dienst Ben van
Steenbergen: ‘Alles brandde schoon op; er was een
goede pluimstijging en we kregen geen klachten
uit benedenwinds gebied. De deo- en haarlakbusjes ploften wel, maar dat leverde geen extra
gevaar op.’

Onverantwoord
Ben van Steenbergen: ‘In het pand blussen, lukte
niet meer; het weghalen van de gasflessen nog
wel. Na het forceren van het rolluik en de deur van
het aangrenzende pand van Kruidvat werd al snel
duidelijk dat we ook hier niet meer in konden. Datzelfde gold voor het appartement boven de boekwinkel: het stond al vol rook en het dakleer was aan
het smelten toen we er via een trap buitenom bij
kwamen. Het was onverantwoord om naar binnen
te gaan. De nog aanwezige huisdieren hebben we
niet meer kunnen redden. Het Kruidvat is net als de
Readshop volledig uitgebrand.’
Onverwacht verloop
Bevelvoerder van de eerste TS was Marco Vos. ‘Deze
inzet had zo’n onverwacht verloop. Na de melding
“ramkraak” denk je dat je er voor de zekerheid
bijgehaald wordt. Maar we moesten meteen vol
aan de bak en superalert zijn. De kleur en dichtheid
van de rook zegt veel over de ontwikkeling van de

brand. De Readshop stond al vol toen wij ter plaatse
kwamen: van binnenuit inzetten ging niet meer.
De tweede TS heeft de groenteboer links naast de
boekhandel onder overdruk gezet om te voorkomen dat er ook hier rook in zou komen. En dat
is gelukt.’
Uitslaand
‘Dat was ook het plan voor de Kruidvat’, vervolgt
Vos. ‘Maar dat had al geen zin meer door de uitslaande brand aan de achterzijde van het gebouw.
Uiteindelijk hebben we - met een compagniesinzet
- de belendende groenteboer en Hema kunnen
behouden.’
In het dagelijks leven is Marco financieel beleidsmedewerker bij gemeenten in de regio. ‘Omdat ik
mijn aflossing kon regelen, was ik toch om 09.00
uur op mijn werk. Dat werkgeversbelang houden
we, ook bij een inzet als deze, goed in de gaten.
Voor een ondernemer die op zijn bedrijf nodig is,
kijken we ook wat we kunnen doen.’

‘Ook de strooidienst was
erbij. Dat was noodzakelijk.
Desondanks zijn veel hulpverleners onderuit gegaan.’

De dag erna, aan de voorkant.

De dag erna, aan de achterkant.

8 In lichterlaaie
Scheepswerf Aalst in vlammen

Bommelerwaard opnieuw
in ban van vuur
Voor de tweede keer in drie dagen is
het goed raak in de Bommelerwaard.
Op een scheepswerf staat een loods
met veel polyester boten, hout en lijm
in een mum van tijd in lichterlaaie.
Door keihard werken en gunstige
omstandigheden konden veel dure
jachten en de kantoren worden gered.
Op 7 december 2016 breekt in de vooravond brand
uit in een loods van 100x30 m van Neptune Shipyards in Aalst aan de Maas. Het vuur grijpt snel om
zich heen, de rookontwikkeling is enorm. Twee
werfmedewerkers moeten met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis. In de loods die door dunne
wanden in compartimenten is opgedeeld, staan
boten in aanbouw maar ook peperdure jachten in
winterstalling. Direct aan de loods liggen kantoren.
Zijn deze te behouden? Daarop én op het voorkómen van overslag naar andere gebouwen wordt
vol ingezet.
Grote vuurlast
Officier van Dienst Ben van Steenbergen van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft koud GRIP 1
in Kerkdriel gehad (zie het verhaal op pagina 1 en 3)
of zijn pieper gaat weer. ‘Door de grote vuurlast en
benodigde aanpak - buiteninzet én defensieve
binneninzet op meer locaties - wordt het opnieuw
GRIP 1. Het zat ons nu meer mee: het bluswater uit
de Maas is dichtbij, twee TS-en met dompelpomp
aan boord vanwege de Betuwelijn, geen omstanders omdat het terrein is afgezet en voldoende

In het ochtendgloren is zichtbaar tot hoe ver de
brand is opgerukt. Achteraan de kantoren en
daarvoor het gespaard gebleven loodscompartiment waar de dure jachten staan. Officier van
Dienst Ben van Steenbergen: ‘Dat we die door
zo hard het vuur te bevechten hebben kunnen
redden, geeft een machtig mooi gevoel.’
werkruimte. Verder is het bijna windstil, het is niet
glad, er zijn geen gevaarlijke stoffen en er is voldoende bluswater. Helaas was er wel stankoverlast.’
Keihard gewerkt
Bevelvoerder Jeroen Oomen is met de TS van Nederhemert als eerste ter plaatse. ‘We oefenen regelmatig op het bedrijf, een groot voordeel. Tijdens
het aanrijden zagen we de loods al roken. Maar de
snelheid waarmee de brand zich ontwikkelde, over-

viel ons toch. Gelukkig las de ploeg de rook goed
en kwamen ze op tijd de loods uit. Ze konden nog
wel twee waterkanonnen plaatsen. Daarmee is tijd
“gekocht“ om de volgende stoplijn te kunnen aanleggen.’ Rond 02.30 uur was de brand onder controle
en kon zijn TS terug naar de kazerne, schoon en wel.
Jeroen is trots op zijn manschappen, waarvan sommigen ook in Kerkdriel zijn opgekomen. ‘Ze hebben
keihard gewerkt. We weten weer wat we aan elkaar
hebben en waar we het voor doen!’

Een meetploeg aan
het werk. Met hun
gegevens kan de
Adviseur Gevaarlijke
Stoffen - in de VRGZ
is de Hoofdofficier
van Dienst ook AGS beslissen wat te doen.
In dit geval was geen
actie nodig.

Aanstralingsschade: de kunststof boeien aan
de reling zijn
helemaal
weggesmolten.

Ben van Steenbergen: ‘In de wetenschap dat we maar één kans hadden om het goed te doen,
kozen weer ervoor om een gedeelte van de loods op te geven en met veel capaciteit de scheidingswand tussen de productie en botenopslag te koelen om er een stoplijn van te maken.
Dat is gelukt. Met veel waterkanonnen hebben we voorkomen dat de brand naar de botenopslag oversloeg. Door het kantoor op overdruk te zetten, bleef hier de rookoverlast beperkt.‘

Waterkanonnen op de tweede stoplijn konden niet voorkomen
dat de rook ook de kantoren introk. Daarop is besloten deze
op overdruk te zetten. Voor als de tweede stoplijn het niet
zou houden, zijn al slangen uitgelegd.

Boten in
aanbouw
zijn in
vlammen
opgegaan.

