Incident uitgelicht!
Woningbrand Marktstraat Dedemsvaart
22 december 2021

Appartementbrand met explosie
Opschaling naar Grote Brand
Op 22 december j.l. werd de brandweer rond 02:00 uur gealarmeerd
voor een woningbrand aan de Marktstraat in Dedemsvaart. Het
betrof een brand in een appartement op de eerste verdieping boven
een winkel, in het centrum van Dedemsvaart.
Op basis van de melding schaalt de meldkamer het incident op naar
middelbrand. De eerst aankomende TS (Dedemsvaart) voert direct
een redding uit. Met behulp van een ladder halen zij de bewoner met
brandwonden van het balkon op de eerste verdieping.
De brand in de slaapkamer van het appartement wordt door de
tweede TS (Balkbrug) afgeblust. Er blijft echter nog langere tijd een
gasvlam branden in de meterkast naast de een aangrenzende
slaapkamer. Deze brand wordt onder controle gehouden.

Vermoedelijk op het moment dat de TS
bemensing van Balkbrug het appartement
op de 1e verdieping ( 2e bouwlaag)
betreedt voor een verkenning, vindt er een
explosie plaats. Direct hierop worden alle
eenheden naar buiten geroepen en wordt
geïnventariseerd of alle collega’s buiten staan
en of er gewonden zijn. Er blijken geen
gewonden te zijn.

Door de explosie ontstaat er brand in de slaapkamer van het het bovenliggende appartement. De OvD
schaalt op naar Grote Brand (TS Slagharen) en er wordt een hoogwerker gealarmeerd.
Op enig moment na de explosie wordt de gasvlam in de meterkast per ongeluk afgeblust en ontstaat er
een gasuitstroom. Om deze uitstroom zo snel mogelijk te stoppen wordt de gasleiding m.b.v. een spreider
dichtgeknepen.
De brand in het bovenliggende appartement wordt afgeblust door o.a. gebruik te maken van een fognail
die wordt ingezet in de spouw. Ongeveer twee uur na de opschaling wordt het sein
'brandmeester' gegeven en wordt het incident afgebouwd.

Onderzoek brandverloop
Waar en hoe is de brand ontstaan?
Uit het onderzoek komt naar voren dat de brand is ontstaan in een
inbouwkast in de hoek van de slaapkamer van het appartement op
de eerste verdieping. De exacte oorzaak van de brand was niet meer
te achterhalen.
De brand is via een wandcontactdoos in de achterwand van de kast
doorgeslagen naar de aangrenzende meterkast. Daar heeft de brand
een gasleiding aangetast, wat heeft geleid tot een felle gasbrand.
Via het plafond van de meterkast heeft de brand zich vervolgens
uitgebreid naar de slaapkamer van het bovengelegen appartement.

Oorzaak explosie
In samenwerking met gasleverancier Rendo en
keuringsinstantie KIWA hebben we onderzoek gedaan naar
de mogelijke oorzaak van de explosie.
In de meterkast van het appartement op de eerste verdieping
was sprake van gasuitstroom; dit gas was echter al ontstoken
en kan dus niet voor een opbouw van gas hebben gezorgd.
Uit een druktest van de gasinstallatie van het appartement op
de tweede verdieping kwam naar voren dat hier geen
lekkage heeft plaatsgevonden. Hieruit concluderen we dat de
explosie niet heeft plaatsgevonden als gevolg van een
uitstroom van aardgas.

Constructie en rookgassen
Constructief zijn de appartementen opgebouwd uit houtskelet, waarbij de spouwmuren en de ruimten boven de
plafonds met elkaar in open verbinding staan. Zichtbaar was dat in beide appartementen rookgassen uit de
wandcontactdozen en centraaldozen in de plafonds zijn geperst, ook in de ruimten waar het niet heeft gebrand.
Via het weggebrande plafond in de meterkast hebben brandbare rookgassen zich kunnen ophopen in de ruimte tussen
het plafond van het appartement op de eerste verdieping en de vloer van het bovengelegen appartement.
Ook hebben zich rookgassen opgehoopt in de slaapkamer van het bovengelegen appartement. De deur van deze
slaapkamer was gesloten waardoor er een drukopbouw kon plaatsvinden. Deze opgehoopte rookgassen zijn op enig
moment explosief tot ontbranding gekomen. Het raamkozijn van de slaapkamer is daarbij naar buiten gekomen en de
buitenwanden zijn ongeveer 10 centimeter naar buiten geduwd.

Is het goed gegaan of hebben we het goed gedaan?
Evaluatie met betrokken bevelvoerders en officieren
Wat heeft een positief effect gehad ?

Waar kunnen we verbeteren ?

Direct na de explosie geeft de OvD opdracht om de
'koppen te tellen' en op te schalen. Hiermee is er
overzicht en structuur aan de inzet gegeven.
Gezien de lastige beeldvorming heeft een duidelijke
navigatie van de 110 aan de 120 bijgedragen aan een
snelle redding en toetreding van het pand.
Voorlichting en OvD-Bz hebben een proactieve rol
gepakt waardoor een correcte boodschap werd
gecommuniceerd aan de pers en de opvang van
evacuees naar volle tevredenheid van bewoners en vlot
is uitgevoerd.
Er is meer bewustwording gecreëerd bij de collega`s ten
aanzien van rookverspreiding in spouwconstructies (
zonder isolatie ).

Gebruik van de fognail
De fognail heeft zijn nut bewezen doordat
er met dit gereedschap een goede blussing
konden uitvoeren in de spouw van het
appartement.
Wist je dat dit gereedschap tegenwoordig
standaard bepakking is op de nieuwe TS?!

Verbindingen: Het portogebruik tijdens cruciale fases
in het incident kan beter. In de beginfase was de
eerste BV niet bereikbaar en manschappen zaten op
verkeerde werknetten tijdens de explosie.
Constructie: Na een explosie is het belangrijk om te
beoordelen of er nog veilig gewerkt kan worden?
Deze vraag had meer aandacht kunnen krijgen. Na
de explosie waren buitenwanden ontzet en
opgeschoven waardoor er ( achteraf bij daglicht
beoordeeld ) een onveilige situatie is ontstaan.
Bewustwording van de mogelijkheid dat rook zich
kan verspreiden in spouwconstructies, er was hier
geen isolatie aanwezig in het houtskelet.
Bluswater: Een WTS 500 kan het beste ingezet
worden vanaf open water of geboorde put en niet
vanaf een brandkraan. Dit heeft beperkte
meerwaarde en levert niet altijd voldoende
bluscapaciteit. Het gebruik van het Waternet vraagt
aandacht.
Door een vermoedelijke waterslag door het te snel
dichtzetten van een pompinlaat is de waterleiding
geknapt.
Verzorging: Heb bij het organiseren van de catering
aandacht voor de eerst ingezette eenheden.

Acties Risicobeheersing

Was de brandveiligheid op orde in dit gebouw?
Op verzoek van de OVD ter plaatste heeft de afdeling Risicobeheersing na het incident ook een bezoek gebracht aan de
locatie. Uit dit bezoek blijkt dat de brandveiligheid van het gebouw niet op orde is en er meerdere gebreken aanwezig
zijn. Het grootste risico in het gebouw zijn de bergingen op de 1e verdieping. Bij brand in één van de bergingen moeten
de bewoners eerst deels door de bergingen vluchten voordat het aansluitende terrein wordt bereikt. Hierdoor is het risico
aanwezig dat bij brand in een berging de woningen niet ontvlucht kunnen worden. Om dit risico en andere aangetroffen
gebreken te bespreken vinden op dit moment overleggen met de eigenaar van de winkels plaats. Daarnaast is er een
bewonersavond voor de bewoners van de woningen georganiseerd om de risico’s te bespreken en aanvullende
maatregelen te bespreken om de aanwezige risico’s te verkleinen. Ook heeft er een bezoek plaatsgevonden met de
bevelvoerders van post Dedemsvaart om op locatie de risico’s aan te wijzen en bespreken.
COLOFON: Brandweer IJsselland verricht onderzoek om te leren van incidenten. Dit levert informatie op over oorzaken van brand, brandverloop, menselijk gedrag bij brand, werking
van brandpreventieve voorzieningen en het eigen operationele optreden. Dit document is daarom bedoeld als intern leerdocument en niets uit deze uitgave kan derhalve worden
gebruikt om aansprakelijkheid vast te stellen of om de schuldvraag bij brand te beantwoorden òf mag openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de
Veiligheidsregio IJsselland. VRIJ kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade voortvloeiend uit deze publicatie. Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar
brandonderzoek@vrijsselland.nl

