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‘Door brand Notre-Dame weer 

veel aandacht voor brand in 
monumentale panden’
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300 jaar oude traditie
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De Stichting Salvage biedt snelle, praktische hulp en opvang na een calamiteit. We bieden deze unieke service namens de gezamenlijke Nederlandse 
brandverzekeraars. In Uit de Brand leest u over onze werkzaamheden en toegevoegde waarde voor gedupeerden en stakeholders. Ook ventileren we onze 
visie op actuele ontwikkelingen en discussies en laten we stakeholders en professionals uit aangrenzende vakgebieden aan het woord. Zo ontstaat een 
levendige discussie die tegengestelde of gelijke standpunten inzichtelijk maakt. Uit de Brand verschijnt tweemaal per jaar. Wilt u meediscussiëren of hebt u 
een uitgesproken mening over een van de besproken onderwerpen, laat het ons dan weten per mail naar info@stichtingsalvage.nl of bel 055 526 19 30.
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Eeuwenoude
vreugdevuren in 
nieuw licht

Er is steeds meer aandacht voor monumentale gebouwen. 
Renate van Leijen: Hoe bekender het pand voor de brandweer, 
hoe gerichter bij brand kan worden opgetreden.

De maatschappelijke opvattingen betreft overlast van 
vreugdevuren zijn veranderd. Maar de situatie is niet in alle 
gemeenten hetzelfde.

De maatschappij vraagt een duidelijke 
aanpak om stalbranden aan te pakken. 
Actieplan Brandveilige Veestallen moet 
het aantal dierlijke slachtoffers 
terugdringen.

Actieplan 
Stalbranden 
krijgt vervolg

Twee à drie keer 
per maand brand in 
Rijksmonument
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Dat is het thema van deze uitgave. Een titel die mij 
past. Zoals in de vorige uitgave aangekondigd, heb 
ik de pen overgenomen van mijn voorgangster. 
Ook past de titel goed bij de maand december.
Rond de jaarwisseling kijken we altijd terug en 
markeren we vaak de bijzondere momenten van 
het jaar.
Een bijzondere gebeurtenis die veel in het nieuws is 
geweest, is de brand in de Notre Dame. Een 
beroemde oude kerk, religieus van belang, 
cultuurhistorisch van belang en ook toeristisch van 
grote waarde. Ook dichter bij huis, hier in ons eigen 
land hebben we dit jaar een aantal kerkbranden 
gehad. Het instorten van de kerktoren van 
Hoogmade, 4 november, staat u vast nog helder 
voor de geest.
Rijksmonumenten, oude gebouwen die niet meer 
rendabel zijn in hun oorspronkelijke functie, 
daarvoor zoeken we vaak nieuwe bestemmingen 
die passen binnen de huidige tijd. Dat vergt 
creativiteit in de omgang met regels en richtlijnen, 
zonder de veiligheid en (nieuwe) risico’s uit het oog 
te verliezen. U leest daarover in de bijdrage van 
Renate van Leijen en Guido Bogers van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In het verlengde hiervan zien we veel maatschap-
pelijke discussie ontstaan over de veiligheidsrisico’s, 
die ontstaan bij het vieren van vaak al lange 
tradities. Voorbeeld hiervan is de vonkenregen die 
afgelopen jaar is ontstaan door het vreugdevuur op 
het strand van Scheveningen. Hierdoor neemt de 
discussie toe over wat nog wel en niet kan in de 
huidige tijd.

Wanneer spreken we van onaanvaardbare risico’s en 
wanneer spreken we over intolerantie of overlast? 
Zo leest u over de dilemma’s waar burgemeesters, 
als gevolg van de maatschappelijke druk, mee te 
maken te krijgen. Tradities die al meer dan honderd 
jaar in bepaalde streken plaatsvinden, die belangrijk 
zijn voor de lokale of regionale bevolking, staan 
plots in een ander daglicht. De burgemeester van 
Dinkelland laat zien dat je met het betrekken van 
de organiserende partijen, vaak tot goede afspraken 
en beheersmaatregelen kunt komen. Een 
uitgebreid interview met John Joosten, geeft een 
mooi inkijkje in de probleemstellingen en 
oplossingen. Verbindende tradities kunnen ook zo 
behouden blijven en nog vele jaren een belangrijke 
rol in de samenleving vervullen.

Wat mij eigenlijk wel heeft verrast in de voor-
bereidingen van dit magazine, is dat er niet alleen 
veel problemen zijn die bovengronds plaatsvinden, 
maar dat juist onder de grond, buiten ons 

gezichtsveld, enorm veel aan de hand is. Ik verwijs u 
graag naar het artikel “oude en nieuwe risico’s in de 
overvolle grond”. Er voltrekt zich ook onder de 
grond een revolutie als gevolg van nieuwe 
technieken, mogelijkheden en de energietransitie 
die gaande is. Goed om ook hier bij stil te staan en 
kennis van te nemen.

Zo is er ook bij de brandweer in de afgelopen jaren 
veel veranderd. Stephan Wevers, voorzitter van de 
Raad van Brandweercommandanten, weet hier alles 
van. In zijn artikel een inkijk in de veranderende 
wereld van de brandweer. De steeds intensievere 
samenwerkingsvormen en het leren van elkaar, 
zowel op nationaal als internationaal niveau. Vorige 
maand heb ik het jaarlijkse brandcongres van de 
brandweer bezocht. Ook daar werd mij duidelijk dat 
er veel veranderingen plaatsvinden die ook de 
brandweer voor nieuwe uitdagingen stelt.
We mogen trots zijn dat een organisatie als de 
brandweer, met ook heel veel vrijwilligers, bij de 
wereldtop hoort!

Ook bij Salvage is er sprake van vernieuwing op 
vele gebieden, een daarvan is de toetreding van 
een nieuw bestuurslid, Cas Verhage. Hij stelt zich in 
dit nummer nader aan u voor. Ik heb de eerste 
samenwerking al mogen ervaren en ben blij met de 
komst van Cas. Een bestuurder die dicht op de 
dagelijkse praktijk zit en deze kennis ook wil 
inzetten voor Salvage.

De feestdagen staan voor de deur, voor velen de 
tijd om bij te komen, familie en vrienden te 
ontmoeten en samen Kerst en Oud en Nieuw te 
vieren. Voor Salvage juist extra drukke dagen en 
nachten waarbij de nacht van de jaarwisseling altijd 
de kroon spant. Maar dat is onze taak en dat doen 
we graag en met passie.
Ik wens u goede en veilige feestdagen toe!

Johan van den Berg
Directeur Stichting Salvage
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Nederland beschikt over circa 63.000 
rijksmonumenten, waaronder historische tuinen, 
stadsparken, archeologische sites, waterwerken 
en objecten van uiteenlopende aard, zoals 
gedenkstenen en grenspalen. Daarnaast gaat het 
om 40.000 à 45.000 gebouwen. Deze rijksmonu-
menten zijn eigendom van particulieren, 
gemeenten, stichtingen en overige rechtsperso-
nen en slechts een enkele keer van het rijk, in 
casu het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een 
onderdeel van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Deze dienst ontwikkelt 
praktisch toepasbare kennis en geeft advies over 
rijksmonumenten, archeologie, roerend erfgoed 
en landschap en leefomgeving. Krijgt een van de 
rijksmonumenten een nieuwe bestemming, dan 
wordt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
daar lang niet altijd van op de hoogte gesteld. Als 

Wanneer een oud gebouw een nieuwe functie krijgt, of als er 
sprake is van wisselende functies, worden de risico’s van brand 
en wateroverlast nogal eens veronachtzaamd. Een festival in 
en rond de kerk, een bruiloft in een kasteel, een congresruimte 
in een monumentaal pand en een kantoor in een oude fabriek: 
de combinaties zijn even populair als risicovol. Eigenaren van 
zulke gebouwen die bijvoorbeeld zonder subsidie van het rijk 
of de gemeente het onderhoud moeten bekostigen, kiezen 
steeds vaker voor zo’n lucratieve bestemming. Ondertussen 
staat vast dat minstens twee à drie keer per maand een brand 
in een rijksmonument woedt. Een gesprek hierover met 
Renate van Leijen, specialist veilig erfgoed, en Guido Bogers, 
bouwkundige bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Guido Bogers en Renate van Leijen
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Nieuwe functies van 
oude gebouwen:
lucratief en populair, 
maar ook riskant
er een vergunning voor de herbestemming 
nodig is of als er ingrijpende verbouwingen 
plaatsvinden, waarvoor bijvoorbeeld een 
vergunning conform de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (Wabo) moet worden 
aangevraagd, wordt de dienst wel om advies 
gevraagd. Dat advies is er dan louter op gericht te 
voorkomen dat door de herbestemming of de 
verbouwing de monumentale waarde van het 
gebouw wordt aangetast.

Conflicten
Dit oogmerk van de dienst roept meteen de 
vraag op of zich niet geregeld conflicten 
voordoen tussen de monumentale waarde van 
een gebouw en een voorgenomen bouwkundi-
ge brandpreventieve aanpassing. De brandcom-
partimentering van een landhuis waarin een 
hotel wordt gevestigd, kan haaks staan op de 
cultuurhistorische waarden van dat landhuis die 
het tot een rijksmonument maken. Guido Bogers 
bevestigt dat zulke conflicten aan de orde 
kunnen zijn, maar geeft daarbij aan dat de dienst 
vaak al in een vroeg stadium bij dergelijke 
plannen om advies wordt gevraagd. Hij zegt: “Een 
eigenaar of architect komt ons niet pas met 
volledig uitgewerkte plannen om advies vragen, 
maar polst al eerder wat er mogelijk is, waarvoor 
ze aandacht moeten hebben en wat de 
essentiële waarden zijn. Dan kan daar rekening 
mee worden gehouden voordat een plan 
helemaal wordt uitgewerkt. Maar dat neemt niet 
weg dat er bijvoorbeeld compartimentering 
moet plaatsvinden waar dan een historische pui, 
een monumentale deur of een glas-in-loodraam 
in de weg zit. Mogelijk kunnen we dan een 
oplossing adviseren die omkeerbaar is, waarbij 
het monumentale onderdeel intern wordt 

opgeslagen of ergens anders in het gebouw 
wordt gebruikt. Zo proberen we zo veel mogelijk 
met de plannenmakers mee te denken. Een 
gebouw moet immers een gebruiker hebben en 
die gebruiker moet het op een goede manier een 
functie kunnen geven.”

Bewustwording
Brandpreventie is natuurlijk niet alleen een 
bouwkundig verhaal, maar heeft bijvoorbeeld 
ook met het gedrag van eigenaren en gebruikers 
te maken. Specialist veilig erfgoed Renate van 
Leijen zet zich ervoor in die eigenaren en 
gebruikers bewust te maken van de risico’s op 
het gebied van brand, wateroverlast en diefstal. 
Zij verspreidt informatie over deze onderwerpen, 
organiseert symposia en studiedagen en maakt 
er publicaties over, veelal in samenwerking met 
collega’s binnen de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en met mensen daarbuiten, bijvoorbeeld 
bij gemeenten, ministeries, koepelorganisaties, 
de brandweer en waterbeheerders. In dit kader is 
zij onder andere voorzitter van de Netwerkgroep 
Brandweer en cultureel erfgoed. De negen leden 
hiervan vertegenwoordigen onder meer het 
Instituut Fysieke Veiligheid, Brandweer Nederland, 
de erfgoedsector en de Veiligheidsregio’s Utrecht, 
Amsterdam-Amstelland en Haaglanden. Een van 
de terugkerende projecten van de Netwerkgroep 
is de organisatie van een jaarlijks symposium. “We 
wilden dit jaar overslaan”, vertelt Renate van 
Leijen, “omdat we allemaal druk waren met 
andere zaken. Maar toen was er de brand in de 
Notre-Dame en kwam het onderwerp brand in 
monumentale panden weer volop in het nieuws. 
Daarom is er dit jaar gewoon weer een symposi-
um en we verwachten er veel belangstelling 
voor. Het is altijd een drukbezocht symposium. 

Uit de Brand - december 2019

Brand is niet altijd het meest waarschijnlijke risico, 
maar de impact van een brand is vaak wel enorm 
groot. Je wilt brand voorkomen, dat is het beste.”

Digitaal instrument
Momenteel ontwikkelt Renate van Leijen, in 
samenwerking met enkele gemeenten, een 
adviesbureau en branddeskundigen vanuit 
Veiligheidsregio’s, een digitaal instrument om 
beheerders, eigenaren en vrijwilligers bewust te 
maken van brandrisico’s. “We hebben een pilot 
gedraaid met drie grote monumentale panden in 
Amersfoort”, vertelt ze. “Het gaat om een kerk en 
een kapel met een bijeenkomstenfunctie en een 
oude stadspoort waarin een kunstenaarsatelier is 
gevestigd. Samen met de beheerders hebben we 
naar de brandrisico’s gekeken en zijn we 
nagegaan met welke voornamelijk organisator-
ische maatregelen brandgevaarlijke situaties 
kunnen worden voorkomen. Daar heb je niet 
altijd een dure sprinklerinstallatie of lastig te 
realiseren brandwerende compartimenten voor 
nodig. Met protocollen, procedures en bewust-
wording kun je ook al veel winst behalen. We 
gaan deze pilot nog een keer met de gemeente 
Hoorn en de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord uitvoeren en vervolgens willen we de 
methodiek via een digitaal instrument aanbieden 
dat door elke beheerder, samen met een 
gemeenteambtenaar en de brandweer, op zijn 
eigen pand kan worden toegepast. Het brengt 
goed in kaart wat de risico’s zijn en wat daarvoor 
al is geregeld en nog moet worden geregeld.”

Aandacht van de brandweer
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
probeert daarnaast ook bij de brandweer meer 
aandacht voor monumentale gebouwen te 
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krijgen. Het streven is de database met rijksmon-
umenten te laten matchen met adressen van 
meldingen. Zo kan de meldkamer na een 
melding zien en doorgeven dat het om een 
rijksmonument gaat. In de pilot met de 
gemeente Hoorn gaan we dit uitproberen, 
waarbij beknopte informatie over het monumen-
tale gebouw met handelingsperspectief staat 
aangegeven. Op deze wijze kan bijvoorbeeld 
worden voorkomen wat eerder dit jaar in 
Purmerend gebeurde. In een rijksmonument 
werd elektriciteit gebruikt door middel van een 
niet afgerolde haspel. Hierdoor ontstond een 
kleine brand, de brandweer arriveerde en die 
verschafte zich toegang tot het pand door de 
voordeur open te breken. Het ging hierbij om 
een monumentale deur. Renate van Leijen: “Ook 
tijdens een brand en het bluswerk kan de 
brandweer een moment van bezinning 
inbouwen en niet meteen alles rücksichtslos 
omtrekken en openbreken. Ik ben ervan 
overtuigd dat er bij de brandweer bereidwillig-
heid is om daarin mee te denken. Wel moeten we 
deze informatie beschikbaar stellen. Het is een 
bewustwordingsproces en het is aan onze 
Netwerkgroep Brandweer en cultureel erfgoed 
om dat te regelen. Dat zijn wel trajecten die met 
kleine stapjes vooruitgaan, want met vijfentwin-
tig Veiligheidsregio’s en tien meldkamers is dat 
een ingewikkeld proces.” Overigens zijn er op dit 
punt ook voorbeelden van bijzonder adequaat 
optreden van de brandweer. Eind augustus deed 
zich een grote brand voor in het gebouwencom-
plex van Landgoed Haarendael, in het Brabantse 
Haaren. De brandweer kende het gebouw, 
doordat er vaak werd geoefend, en wist dat 
vooral de kapel van monumentaal belang was. 

Door gangen door te breken werd voorkomen 
dat ook deze kapel in vlammen opging. Renate 
van Leijen: “Wij adviseren daarom elke beheerder 
of eigenaar van een monumentaal pand de 
brandweer eens uit te nodigen om in het pand te 
komen oefenen. Hoe bekender het pand voor de 
brandweer is, hoe gerichter bij een brand kan 
worden opgetreden.”

Incidententeam
Alle inspanningen ten spijt gaat het toch nog 
geregeld mis. Jaarlijks woedt in minstens zo’n 
dertig rijksmonumenten een brand, van klein tot 
middelgroot en groot. Ook waterschade, 
bijvoorbeeld bij hevige regenval, komt vaak voor. 
Precieze cijfers zijn niet bekend, omdat lang niet 
alle schadegevallen aan de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed worden doorgegeven. Doet 
zich een brand voor, dan is het aan bouwkundige 
Guido Bogers en zijn collega’s van het Inciden-
tenteam om eigenaren en beheerders te 
adviseren over het beperken van gevolgschade 
en over herbouw of restauratie. Meldingen van 
brand komen binnen via e-mail, Google Alerts, 
collega’s in de regio, gemeenten of nieuwssites. 
Renate van Leijen coördineert dit Incidententeam 
binnen de rijksdienst. De melding komt binnen 
en de adviseur die op die dag piketdienst heeft, 
pakt hem op. Deze gaat vervolgens aan de slag 
volgens een incidentenprotocol. Guido Bogers: 
“We gaan eerst na of het gebouw inderdaad een 
rijksmonument is, dat is niet altijd meteen helder. 
Als dat niet het geval is, is onze betrokkenheid 
beperkt. Is het wel een rijksmonument, dan gaan 
we na welke informatie wij over dat gebouw in 
ons archief hebben en proberen we zo snel 
mogelijk contact te leggen met de gemeente in 

Hoe bekender  
het pand voor de 

brandweer,  
hoe gerichter kan  

worden opgetreden
bij een brand

kwestie. Vervolgens 
beslissen we of er 

iemand van ons naartoe 
gaat. Vaak heeft het voor 

ons geen zin om ter plaatse 
aanwezig te zijn als de 

brandweer nog aan het blussen is, 
we moeten natuurlijk niemand in de weg lopen, 
maar als de rust is weergekeerd, willen we zo snel 
mogelijk advies geven over bijvoorbeeld het 
stutten, het afdekken of het veiligstellen van 
onderdelen. We willen natuurlijk gevolgschade 
zo veel mogelijk voorkomen.”

Inzet van Salvagecoördinatoren
Vooral het voorkomen van gevolgschade baart 
de dienst veel zorgen. Hoewel elke eigenaar op 
grond van zijn verzekeringspolis daartoe 
verplicht is, ontbreekt het vaak aan doortastend-
heid. Guido Bogers: “We hebben meegemaakt 
dat er een brand was geweest en dat de 
gemeente na twee, drie maanden informeerde 
hoe het erbij stond. Toen bleek dat er nog 
helemaal geen wind- en waterdichtmaatregelen 
waren genomen! Vaak gaat het om heel simpele 
dingen, zoals op tijd een nat geworden 
vloerbedekking verwijderen, parket en houten 
plafonds veiligstellen, het dak dichtmaken, een 
weggeslagen goot terugbrengen, inventaris 
weghalen, voor ventilatie zorgen enzovoort. Je 
zou verwachten dat directbetrokkenen daar 
aandacht en oog voor hebben, maar dat is dan 
toch niet vanzelfsprekend. Vaak is het nodig om 
dergelijke details nog expliciet te benoemen.” 
Hiermee raakt Guido Bogers natuurlijk het 
werkterrein van Stichting Salvage en de 
schadestopbedrijven die door Salvage kunnen 
worden ingeschakeld. Renate van Leijen tot slot: 
“Salvagecoördinatoren zijn direct bij een brand 
aanwezig, zelfs als het blussen nog aan de gang 
is. In het geval van rijksmonumenten kunnen zij 
een link naar ons Incidententeam leggen. Voor 
ons is het van belang te weten welke maatregel-
en de Salvagecoördinator al in gang heeft gezet 
en ook wat er met de verzekeraar is afgestemd. 
Zo’n uitwisseling van informatie kan voor ons 
interessant zijn en dus willen we met Stichting 
Salvage onderzoeken hoe zo’n eventuele 
samenwerking tot stand kan worden gebracht en 
in welke vorm.”
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Beheersbare 
vreugdevuren

in gemeente 
Dinkelland

De vreugdevuren rond Pasen in het oosten van Nederland hebben 
in sommige plaatsen een geschiedenis van wel driehonderd jaar 

oud. Ze zijn om verschillende redenen niet vergelijkbaar met 
de vreugdevuren rond de jaarwisseling in het westen van het 
land. Toch kan het noodzakelijk zijn alle vreugdevuren in een 

nieuw maatschappelijk licht te bezien. De samenleving is immers 
veranderd wat de perceptie van overlast en de inschatting van 

veiligheidsrisico’s betreft. John Joosten, burgemeester van de 
gemeente Dinkelland, vindt dat echter geen reden om aan de 

eeuwenoude tradities in de kernen van zijn gemeente te tornen.

Bij de vreugdevuren in Dinkelland worden 
gebruiken in ere gehouden die al honderden 
jaren van vader op zoon zijn overgegaan of aan 
een en dezelfde familie toebehoren. Elke kern 
van de gemeente, bijvoorbeeld Ootmarsum, 
Weerselo en Deurningen, heeft zo zijn eigen 
gebruiken. In Denekamp, de grootste van de tien 
kernen, wil de traditie dat op de zaterdag voor 
Pasen met platte wagens hout uit de bossen 
wordt gehaald. Met dit hout wordt op een vaste 
plek in het dorp de paasbult opgebouwd. Op 
Eerste Paasdag, net na de middag, begeven twee 
groepen mensen zich naar de Sint Nicolaaskerk, 
waar twee jongemannen, Judas en Iskariot 
genaamd, hen staan op te wachten om 
gezamenlijk naar het landgoed Singraven te 
trekken. Daar gaan ze de zogenoemde paasstaak 
ophalen. Op het bordes van het landhuis worden 
zij opgewacht, niet meer door de in 1966 

overleden heer van het landgoed, maar door de 
voorzitter van de Stichting Edwina van Heek en 
de boswachter. Eerst wordt er een lied gezongen, 
waarna Judas beleefd vraagt of er een boom 
beschikbaar is. Deel van het spel is dat daarover 
wordt gediscussieerd, maar de boom is nog nooit 
geweigerd. Samen trekken Judas, Iskariot en de 
boswachter met alle aanwezigen in hun kielzog 
het bos in. De boswachter wijst verschillende 
bomen aan die in aanmerking komen, maar het 
is Judas die kiest. Hij klimt in de staak van zijn 
keuze, een touw om zijn schouder geslagen. Het 
touw moet hoog worden vastgemaakt en als dat 
is gelukt, begint het hakken. Wanneer de boom 
valt, stijgt gejuich op. Gezamenlijk slepen de 
Denekampers de boom naar de paasweide in het 
dorp, die daar rechtop wordt gezet met een 
vuurton in de top. ’s Avonds om acht uur laait het 
paasvuur op als hoogtepunt van het spektakel. 

John Joosten



en alles verbieden, maar het was de vraag, niet 
alleen of dat maatschappelijk was uit te leggen, 
maar ook of het een reëel besluit zou zijn 
geweest, op basis van een reële risicoafweging. 
Daarom hebben we voor afschaling gekozen, 

met maximaal één vreugdevuur van een 
beperkte omvang per kern, met in 

sommige kernen zelfredzaamheid in 
de vorm van met water gevulde 

giertanks bij de vuren en in andere 
kernen met toezicht door de 
brandweer. Zo bleef het voor 
iedereen overzichtelijk en wisten we 
waarop we moesten toezien en 

waar we eventueel moesten 
ingrijpen.” In de buurgemeenten van 

Dinkelland kwamen de collega-burge-
meesters van Joosten tot uiteenlopende 

beslissingen. Sommigen lieten alle vreugdevuren 
doorgaan, anderen verboden ze of kozen ook 
voor beperkingen. John Joosten: “Ik heb 
begrepen dat de maatregelen in goede 
harmonie zijn genomen. De situatie is niet overal 
dezelfde. In sommige gemeenten is het de sport 
wie de grootste bult heeft. Maar dat is dan geen 
traditie die al driehonderd jaar leeft en daar kun 
je op een andere manier mee omgaan. In 
Dinkelland speelt die rivaliteit niet, in geen  
enkele kern.”

Stank en vervuiling?
Het spreekt vanzelf dat ook John Joosten in zijn 
functie als burgemeester met veranderende 
maatschappelijke opvattingen jegens vreugde-
vuren heeft te maken. Veel meer dan vroeger 
wordt in het westen geklaagd dat daar stank en 
vervuiling van de vuren in het oosten wordt 
ervaren. “Hier in het oosten hebben wij met 
vreugdevuren in Duitsland te maken, maar daar 
hoor je ons toch ook niet over”, riposteert hij. “Het 
is volgens mij een zichzelf versterkend fenomeen. 
Doordat er in de media meer over wordt 
geschreven, ervaart men dat de omvang van de 
vreugdevuren is toegenomen en dat leidt er 
weer toe dat er meer over wordt geschreven. De 
vraag is daarom of het een echte waarneming is 
of een idee dat het ineens moet worden 
waargenomen.” Joosten wijst erop dat de 
vreugdevuren in zijn gemeente, vergeleken met 
die in andere streken, zeer bescheiden zijn en 
nauwelijks overlast kunnen veroorzaken. Volgens 
hem is er wat dat betreft nog een andere 
maatschappelijke tendens aan de orde. “En die 
voltrekt zich op vele terreinen”, zo zegt hij. “Neem 
bijvoorbeeld burenoverlast en geluidsoverlast. 
Wanneer is er sprake van echte overlast en 
wanneer van intolerantie? Voor mij is dat 
momenteel een echt dilemma.”

Kans op vliegvuur
“Het vuur is het sluitstuk van een heel proces dat 
eraan voorafgaat”, vertelt burgemeester Joosten. 
“En dat proces is een lange traditie van allerlei 
activiteiten. Iedereen heeft daar een eigen rol bij. 
De familie die de paasstaak rechtop mag zetten, 
is een andere familie dan die hem heeft 
omgehakt. We zouden iets overhoophalen als we 
daarmee zouden stoppen. Dan zouden de rapen 
gaar zijn, dat moeten we niet onderschatten.” 
John Joosten, burgemeester van Dinkelland sinds 
januari 2018, moest in 2019 de afweging maken 
of het hele gebeuren wel doorgang kon vinden. 
“We hadden hier een enorme droogte en we 
hadden kort ervoor gezien wat er in Schevenin-
gen was gebeurd”, zo blikt hij terug. “De 
brandweer was van mening dat er door de wind 
een verhoogde kans was op een uitbreiding van 
de paasvuren door vliegvuur, wat iets anders is 
dan de vonkenregen in Scheveningen. Bij 
vliegvuur kan zich letterlijk een vlam door de 
lucht bewegen en gelet op de droogte was dat 
natuurlijk niet ongevaarlijk. Daar zaten risico’s in 
en die hebben we serieus genomen.” 

Beheersbaarheid
Na overleg met de brandweer en met tal van 
betrokkenen in de gemeenschap werd gekozen 
voor beheersbaarheid van de vreugdevuren, 
door deze op minder locaties toe te staan, met 
minder hoge paasbulten en met de verplichting 
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals met water 
gevulde giertanks pal naast de vuren. Joosten: “Je 
kunt wel heel gemakkelijk in een reflex schieten 
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In sommige  
gemeenten is het  
de sport wie de  

grootste bult heeft

Vuurwerk
“Het is een dilemma waar ik op dit moment veel 
mee bezig ben, maar ik ben er nog lang niet uit”, 
vervolgt Joosten. “Binnen onze gemeenschap 
speelt die problematiek van overlast versus 
intolerantie niet met betrekking tot de vreugde-
vuren, maar wel in een ander dossier, namelijk 
het vuurwerk. Daar speelt het veel meer. Mensen 
klagen erover dat het oude gebruik van een 
pijltje de lucht in schieten, nauwelijks nog 
bestaat. Ze ervaren dat er veel meer vuurwerk 
wordt verbruikt, vooral ook zwaarder vuurwerk, 
en niet alleen op oudejaarsdag, wat wettelijk zo is 
geregeld, maar zelfs midden in de zomer 
bijvoorbeeld op een verjaardagsfeest. Wie dat 
heeft bedacht, weet ik niet, maar opeens is dat 
blijkbaar ook een traditie. Dat creëert overlast, 
daar krijg ik klachten over en daar loopt discussie 
over. Vuurwerk vind ik daarom een veel 
belangrijker thema, ook al omdat het illegale 
vuurwerk heel gevaarlijk is. De veiligheidsrisico’s 
zijn daarbij veel groter dan bij de vreugdevuren.”

Marsroute in 2020
De regelgeving rondom de vreugdevuren in de 
gemeente Dinkelland in 2020 wordt momenteel 
nog voorbereid. Waarschijnlijk zal er geen 
algemene maatregel van één vreugdevuur per 
kern worden genomen. Verwacht wordt dat voor 
elke specifieke locatie zal worden beoordeeld 
wat er mogelijk is, onder welke voorwaarden. 
Gelet op de veiligheidsrisico’s was, achteraf 
gezien, niet elk verbod in 2019 even noodzakelijk. 
“Wel blijft voor mij het beheersbaar maken de 
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marsroute”, zegt John Joosten. “Laat het weer het 
toe, dan kan er meer, maar dat willen we per 
locatie objectief gaan beoordelen. Daar hebben 
we nu meer tijd voor.” Bij die beoordeling zullen 
de normen zoals die door de brandweer zijn 
opgesteld, als leidraad worden genomen. “Aan 
deze praktijkmensen durf ik me vast te houden”, 
zegt Joosten. “Samen met de brandweer stellen 
we vast welke risicovolle objecten we hebben, 
bijvoorbeeld huizen met rieten daken. Het ligt 
dan meer voor de hand om niet de vreugdevuren 
zelf, maar wel die objecten te gaan bewaken.” De 
regeling van wat wel en niet mag, kan door het 
vergunningenstelsel van de gemeente Dinkel-
land vorm en inhoud worden gegeven. “Op 
voorhand kan ik, als het moet, een stookverbod 
in vergunningen vastleggen”, zegt Joosten. “Maar 
met de maatwerkanalyse per locatie en de 
normering door de brandweer erbij kunnen we 
ongetwijfeld met onze inwoners met een gezond 
boerenverstand goede afspraken maken.”

Carbidschieten
John Joosten is Heerlenaar van geboorte. 
Zuid-Limburgers kennen geen traditie van 
vreugdevuren met Pasen, net zomin als hun 
Duitse buren. Wel was in vorige generaties nog 
het carbidschieten in zwang, waarbij met een 
luide knal carbid in melkbussen tot ontploffing 
werd gebracht, maar die traditie is daar helemaal 
uitgestorven. Zo niet in de meer noordoostelijke 
streken van Nederland. “Hier is carbidschieten 
nog volop traditie”, zegt Joosten tot slot. “Daar 
kijken we ook serieus naar. Carbidschieten is een 
leuke traditie, totdat mensen in plaats van 
melkbussen een grote giertank gaan gebruiken. 
Dan wordt het vervelend, want dan krijg je een 
kanon met enorme ontploffingsrisico’s, met 
mogelijk een dodelijke afloop. Ook hiervoor geldt 
dat we het beheersbaar willen maken: terugbren-
gen naar normale proporties, waarmee het weer 
gewoon een leuke traditie is.”

Vuurregen op 
Scheveningen
De viering van de jaarwisseling 2018-2019 in 
Scheveningen eindigde met een vuurregen 
op de boulevard en de aangrenzende 
bebouwing. Kort na middernacht daalden 
vele brandende deeltjes neer op  
Scheveningen. Deze vuurregen richtte 
aanzienlijke schade aan en veroorzaakte 
diverse brandjes. Inwoners en bezoekers 
beleefden angstige uren. Brandweer en 
politie moesten alle zeilen bijzetten om 
erger te voorkomen en de ontstane 
crisissituatie onder controle te krijgen. De 
gevolgen bleven beperkt tot materiële 
schade en enkele lichtgewonden. De 
vuurregen was afkomstig van een vuursta-
pel op het Noorderstrand van Scheveningen 
die rond middernacht was aangestoken om 
het nieuwe jaar in te luiden. Deze kollossale 
houten stapel van ongeveer 45 meter hoog 
was daar in de laatste week van 2018 
opgebouwd. De Onderzoeksraad voor 
Veiligheid deed onderzoek naar deze 
vuurregen, de vuurstapel en naar de 
organisatie van dit jaarlijkse evenement.

De organisatie van vreugdevuren moet 
fundamenteel anders, concludeerde de 
Onderzoeksraad. De twee vreugdevuren op 
het strand van Scheveningen en Duindorp 
zijn door de jaren heen zo groot geworden, 
dat het noodzakelijk is de organisatie 
fundamenteel anders aan te pakken. De 
vuren moeten benaderd worden als een 
publieksevenement met grote veiligheidsri-
sico’s. Zowel de bouwers als de hulpdiensten 
en de gemeente Den Haag moeten meer 
verantwoordelijkheid nemen voor de 
veiligheid van bouwers, omwonenden en 
het publiek. Door gebruik te maken van een 
vergunningentraject voor evenementen 
kunnen heldere voorschriften worden 
gegeven, is er mogelijkheid tot inspraak en 
kan de gemeente zich ervan vergewissen 
dat de organisatoren in staat zijn de 
verantwoordelijkheden te dragen. Vervol-
gens moet de gemeente hier, zoals 
gebruikelijk bij grote publieksevenementen, 
ook op handhaven, aldus de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid.

Inwoners en 
bezoekers beleefden 

angstige uren
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De bodem in Nederland zit 
vol kabels en leidingen. Gas, 

elektriciteit, water, data – en dan 
moet er ook nog ruimte overblijven 

voor bijvoorbeeld wortels van 
bomen en ondergrondse containers. 

De veroudering van kabels en 
leidingen kan risico’s met zich 

meebrengen, hoewel de grootste 
risico’s zich bij vernieuwingen 

voordoen. In 2018 werden immers 
maar liefst 41.000 schades bij 

graafwerkzaamheden geregistreerd. 
Netwerkbeheerders in uiteenlopende 

disciplines hebben belang bij een 
veilige ondergrond, maar zeker 

geldt dit voor de gemeenten, die er 
in veel gevallen eigenaar van zijn. 
Circa honderd gemeenten hebben 

zich daarom in het Gemeentelijk 
Platform Kabels en Leidingen 
verenigd. Steven Adriaansen, 

burgemeester van Woensdrecht, is 
voorzitter van het GPKL.

Het GPKL werd in 2006 opgericht om op 
professionele wijze de ontwikkelingen rond de 
ondergrondse leidingeninfrastructuur het hoofd 
te bieden. Het idee was dat gemeenten door 
gezamenlijk op te trekken hun inbreng in overleg 
over afstemming en voorbereiding van wetgev-
ing rond kabels en leidingen konden vergroten. 
Daarnaast opereert het GPKL als een kennis-
netwerk rond ondergrondse kabels en leidingen. 
Momenteel zijn er zo’n honderd gemeenten bij 
het GPKL aangesloten, waaronder de meeste 
grote gemeenten. Ze vertegenwoordigen bijna 8 
miljoen inwoners. “Er ligt voor ons nog steeds een 
opgave om ons netwerk uit te breiden”, zegt 
Steven Adriaansen. “Wij menen echt iets voor alle 
gemeenten te kunnen betekenen. Bij de grote 
steden zit veel kennis en kunde, niet alleen 
civieltechnische, maar ook juridische. Het gaat 
over grote financiële belangen, het zijn kapitaal-
intensieve investeringen waarmee we te maken 
hebben. Daarnaast gaat het om processen en 
communicatie. Hoe stem je af, hoe communiceer 
je naar inwoners? En het heeft met veiligheid te 

Oude en  
nieuwe risico’s  
in de overvolle 
ondergrond
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Preventie het allerbelangrijkste
In 2018 werden er 41.000 schades als gevolg van 
graafwerkzaamheden geregistreerd. Volgens het 
Agentschap Telecom van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, dat op het 
gebied van werkzaamheden aan kabels en 
leidingen als toezichthouder fungeert, betekent 
dit dat er in 6,2 procent van de gevallen iets 
misgaat. In 4.600 gevallen betrof het een schade 
aan een gasleiding, met het risico van een 
explosie of brand als gevolg daarvan. Voor 
gemeenten en hun inwoners hebben die 
ongevallen vaak grote consequenties, bijvoor-
beeld omdat zij gedurende een bepaalde tijd 
verstoken blijven van gas, elektriciteit, water, 
telecommunicatie of dataverkeer. Er is het GPKL 
dan ook veel aan gelegen dergelijke schades te 
voorkomen, temeer daar het aantal werkzaam-
heden door de aanleg van het 5G-netwerk, de 
energietransitie, wegreconstructies en vervang-
ingsoperaties alleen nog maar zal toenemen. 
“Schade voorkomen is het allerbelangrijkste”, zegt 
Steven Adriaansen, “niet alleen uit veilig-
heidsoverwegingen, maar er zit ook een grote 
financiële kant aan. Daarnaast willen we de 
leveringsonderbrekingen natuurlijk niet. Ik zou 
het als burgemeester vanzelfsprekend heel 
vervelend vinden als mijn gemeente in de winter 
drie dagen geen gas zou hebben.”

Waaier van partijen
Een belangrijke component van schadepreventie 
is logischerwijs het zo veel mogelijk terugdringen 
van het aantal graafwerkzaamheden. Voortduren-
de afstemming met de kabel- en leidingbeheerd-
ers in Nederland is daarvoor noodzakelijk. Alle 
koepels van kabel en leidingbeheerders 
betrekken daarom het GPKL als dé gesprekspart-
ner namens de gemeenten bij hun planning en 
overleg. Denk daarbij aan instanties als de 
Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbou-
wkundigen en Planologen, het Centrum 
Ondergronds Bouwen, CROW, het Kadaster, het 
Kabel- en leidingoverleg, KPN, Netbeheer 
Nederland, het Platform Netbeheerders, 
Stadswerk, Stichting RIONED, Velin, VEWIN, 

Vereniging Nederlandse Gemeenten, 
Vereniging van Grondbedrijven en nog 

vele andere vergelijkbare instellingen. 
Steven Adriaansen: “Het is druk in de 

ondergrond, het is een waaier van 
allerlei partijen die in de onder-
grond roeren. Maar alleen het GPKL 
dient het publieke belang door 
middel van kennisdeling en 

belangenbehartiging vanuit de 
gemeentelijke insteek. Het is aan ons 

om voor coördinatie en afstemming te 
zorgen als de grond open moet.”

Maatschappelijke kosten
“Die afstemming kan en moet nog veel beter 
plaatsvinden dan nu het geval is”, vervolgt 
Adriaansen. “Het mag niet zo zijn dat een straat 
net dicht is en dat de volgende leidingbeheerder 
er alweer aankomt. Dit betekent dat de gemeen- 
ten veel meer die coördinerende rol naar zich toe 
moeten trekken. Daar hoort bij dat wij als 
gemeenten bevoegdheden willen hebben om, 
wanneer dat nodig mocht zijn, een aantal dingen 
te kunnen afdwingen. Dat is lastig, want als een 
weg twee jaar eerder opengaat dan een van de 
netbeheerders voor vervanging had gepland, 
dan heeft dat ook met kosten en afschrijvingen 
te maken. Toch zal het wel die kant op moeten.” 
Ook de netbeheerders zijn het erover eens dat als 
er één partij de feitelijke coördinatie en afstem-
ming zou moeten doen, dat dit dan een taak van 
de gemeenten zou moeten zijn. Adriaansen: “Wij 
kunnen misschien als publiekrechtelijk orgaan 
met netbeheerders in gesprek gaan en op basis 
daarvan planningen gaan opstellen. Als het spel 
dan goed wordt gespeeld, hoeft die weg maar 
één keer open, waardoor de risico’s en ook de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven. 
Hoe dat precies moet, daar zijn nog heel wat 
gesprekken voor nodig, maar die zijn al wel 
verder dan in een beginstadium.”

NEN-norm
Door afstemming en coördinatie kan worden 
voorkomen dat de ene partij na de andere zich 
voor graafwerk in de ondergrond meldt. Toch zal 
de drukte blijven groeien en zullen de risico’s 
daardoor alsmaar toenemen. Wat mogelijk zal 
helpen om die risico’s beheersbaar te houden, is 
de norm die NEN met alle stakeholders heeft 
ontwikkeld. Met de norm NEN 717-1 voor 
ondergrondse ordening wordt een toekomstbes-
tendige inrichting en een veilig gebruik van de 
schaarse ondergrond nagestreefd. Om alle 
ambities in de ondergrond te realiseren, wordt 
deze norm nu herijkt. Het GPKL financiert de 
norm voor de helft omdat dit gemeenten in hun 
coördinatierol helpt. Steven Adriaansen tot slot: 
“Het feit dat wij daar substantieel in participeren, 
ook financieel, geeft aan dat wij gewoon 
behoefte hebben aan een ordeningsinstrument 
waarmee we in de drukke ondergrond veilig en 
geordend te werk kunnen gaan. We hebben de 
handschoen opgepakt om ervoor te zorgen dat 
we kabels en leidingen in de toekomst beter ten 
opzichte van elkaar kunnen ordenen. Wetende 
dat het in de ondergrond drukker en drukker 
gaat worden, willen we meters maken in het 
structureren van die ondergrond. Het is mooi om 
bovengronds te plannen, maar zonder visie op 
de ondergrond zullen de mogelijkheden 
begrensd zijn.”

maken, het domein van de burgemeesters. Grote 
gemeenten komen gemakkelijk tot uitwisseling 
van kennis en kunde, maar voor kleinere 
gemeenten is dat lastiger. En dan is het handig 
om bij het GPKL aangesloten te zijn. Groot en 
klein, ze moeten er allemaal voordeel van 
hebben.”

Veiligheidsrisico’s
Volgens Steven Adriaansen is de ondergrondse 
situatie niet van dien aard dat de veiligheid zeer 
ernstig in het geding is. Natuurlijk doen zich 
incidenten voor. In januari 2019 werd Den Haag 
door een verwoestende gasexplosie opgeschrikt, 
waarbij drie mensen zwaargewond en een 
veelvoud aan huizen onbewoonbaar raakten.  
De oorzaak was een scheur in een oude, grijs 
gietijzeren hoofdleiding. In heel Nederland ligt 
nog 3.025 kilometer aan oude grijs gietijzeren 
gasleidingen, op een totaal van 125.300 
kilometer. Gezien de mogelijke risico’s moeten ze 
uiterlijk in 2030 allemaal door leidingen van 
andere materiaal vervangen zijn. In Almere, 
Woerden en Gouda doen zich problemen voor 
door bodemdalingen. Omdat de binnenstad van 
Gouda op veen en klei is gebouwd, klinkt de 
bodem daar zo’n 30 centimeter per eeuw in. De 
kwetsbaarheid van oude kabels en leidingen daar 
laat zich raden. Ze raken los uit de moffen, met 
lekkages als gevolg daarvan. In augustus 2018 
werd bij graafwerkzaamheden op Schiphol een 
kabel losgetrokken. Het vliegverkeer lag meer 
dan vierentwintig uur stil. Adriaansen: “Natuurlijk 
kunnen kabels en leidingen verzakken en er zijn 
bepaalde typen buizen en leidingen die we nu 
niet meer zouden gebruiken, maar het grootste 
risico is toch dat er een graafmachine doorheen 
gaat. Er wordt ontzettend veel in de ondergrond 
gegraven en dat wordt alleen maar meer en 
meer. Sommige aannemers zijn zeer deskundig 
en andere nemen het niet zo nauw. Iedere keer 
dat die grond opengaat, ontstaat er een situatie 
waarin men heel zorgvuldig te werk moet gaan.”

Het is druk in de 
ondergrond, het is  

een waaier van allerlei 
partijen die daarin

roeren
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Stephan Wevers, commandant van 
Brandweer Twente, voorzitter van de 
Raad van Brandweercommandanten 
en voorzitter van Brandweer 
Nederland, werkt al 32 jaar bij de 
brandweer. Als geen ander overziet 
hij de ontwikkeling van de brandweer 
vanuit het verleden naar de huidige 
situatie en naar de toekomst. We 
vroegen hem deze lijn van oud naar 
nieuw te schetsen aan de hand van 
het thema samenwerking. “Toen 
we nog met zo’n 480 gemeentelijke 
brandweerkorpsen waren, konden 
we eens een uitje organiseren, maar 
echt samenwerken was niet zo 
gemakkelijk”, zegt hij. “Toen ik bij de brandweer begon, tweeëndertig 

jaar geleden, had ik geen flauw benul van wat er 
in Groningen of Maastricht gebeurde”, vertelt 
Wevers. “Ik werkte in Amersfoort en we deden 
allemaal ons eigen ding, zo goed en zo kwaad als 
mogelijk. Af en toe had je landelijke afstemming 
over een paar projecten, daar zocht je dan wat 
mensen voor bij elkaar en dat was het wel zo’n 
beetje.” Toen Nederland in de jaren negentig door 
verschillende rampen werd opgeschrikt – de 
explosie van een vuurwerkdepot in Culemborg, 
brand in een opslagtank van DSM Chemicals, een 
explosie in de chemische fabriek Cindu in 
Uithoorn, de Bijlmerramp, de Herculesramp op 

Vliegbasis Eindhoven, de Dakotaramp in de 
Waddenzee, de legionellaramp op de Westfriese 
Flora en een groot aantal ernstige verkeersonge-
lukken – werd er voor het eerst meer diepgaand 
gesproken over samenwerking en kwaliteitsver-
betering van de hulpdiensten in Nederland. De 
vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de 
cafébrand in Volendam in 2001 versterkten de 
maatschappelijke roep om verandering en 
ontwikkeling.

Voor, tijdens en na
“De kwaliteit van de rampenbestrijdingsorganisa-
tie moest omhoog”, vervolgt Wevers. “De 

Samenwerking  
als leidraad voor
vernieuwing en 
verbetering
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Wij doen met 
20.000 man meer 

dan zij met die 
1,3 miljoen

opschaling en regionalisering van de brandweer 
in die tijd had drie doelstellingen: kwaliteitsver-
betering, capaciteitsvergroting en borging van de 
continuïteit. We kwamen in een flow terecht van 
vierhonderdtachtig naar uiteindelijk vijfentwintig 
korpsen in 2012. Sindsdien kunnen we veel 
intenser met elkaar samenwerken en zijn we in 
staat landelijke programma’s op te zetten. Dat 
heeft tot kwaliteitsverbetering in drie fasen 
geleid: in de voorbereiding, tijdens het optreden 
en achteraf. Het daadwerkelijke optreden is altijd 
wel oké geweest, we hebben ons altijd wel 
technologisch vernieuwd. De winst zit hem 
vooral aan de voor- en achterkant, daar zijn we 
de laatste tien jaar veel meer gaan doen. Aan de 
voorkant hebben we ons verbeterd op het 
gebied van voorlichting, brandonderzoek, 
samenwerking met andere partijen en ge-
dragsverandering; in de nafase zit die verbetering 
onder meer in de evaluaties en de ‘lessons 
learned’. Nadat in 1992 een F16 in een woonwijk 
in Hengelo was neergestort, hadden we een eval-
uatie van één A4-tje. Tegenwoordig hebben we 

eerder een evaluatierapport van één kilo. De 
wereld is dus erg veranderd.”

Met andere hulpdiensten
Belangrijk is ook dat samenwerking intern in de 
brandweerorganisatie en tussen de brandweer 
en andere hulpdiensten in de loop van de jaren 
sterk is verbeterd. Stephan Wevers: “Na 2005 is de 
hele operationele informatievoorziening en de 
digitalisering van informatie voor de mensen op 
de voertuigen, van gebouwenkennis, platte-
gronden, aanvalsplannen et cetera, goed op 
gang gekomen. En omdat de politie vaak eerder 
dan de brandweer ter plekke aanwezig was, maar 
niet over al die informatie beschikte, is ook die 
samenwerking geïntensiveerd, in de vorm van 
gezamenlijke meldkamers en opleidingen voor 
‘first responders’. Evenzo vindt er meer kruisbestu-
iving plaats met de ambulancediensten. Wel zie 
je nu gebeuren dat door de opschaling bij de 
nationale politie en de koppeling van ambu-
lancediensten aan grote zorgcentra elke club 
weer even meer met de eigen organisatie bezig 
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is, dus die samenwerking moet je wel actief 
blijven opzoeken. Het gaat allemaal niet vanzelf.”

Internationale samenwerking
Ook internationaal wordt tegenwoordig veel 
meer samengewerkt dan enkele decennia 
geleden. Voorbeelden zijn een project dat op 
veiligheidsmaatregelen in hotels is gericht en een 
programma waarin naar uitwisseling van kennis 
wordt gestreefd (‘exchange of experts’). Volgens 
Stephan Wevers kunnen brandweerorganisaties 
in de verschillende Europese landen veel van 
elkaar leren. Groot-Brittannië is bijvoorbeeld sterk 
op het gebied van brandveilig leven (‘community 
safety’), de Scandinavische landen verrichten veel 
onderzoek naar het verloop van branden en de 
Duitsers hebben van oudsher veel verstand van 
brandweervoertuigen. “De Nederlandse 
brandweer is vooral organisatorisch heel sterk”, 
aldus Wevers. “Wij werken met ongeveer 20.000 
brandweervrijwilligers en Duitsland heeft er 1,3 
miljoen, maar wij doen met 20.000 man meer 
dan zij met die 1,3 miljoen. Wij zijn heel efficiënt 

Stephan Wevers
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duizenden zonnepanelen bij elkaar: als daar 
brand uitbreekt, kunnen wij dan veilig optreden, 
ja of nee? Elektrische auto’s zijn door ons niet te 
blussen. Die worden af en toe in een bak met 
water gekoeld, maar staat er zo’n auto in de spits 
op de snelweg, dan heb je daar niet gelijk een 
bak met water bij. De kennis hierover is er nog 
niet, niet bij de industrie en ook niet bij ons. We 
moeten die kennis gezamenlijk ontwikkelen. In 
dit verband vinden wij dat er een autoriteit in 
Nederland moet komen, die met gezag iets over 
dit soort ontwikkelingen kan zeggen.”

Vergrijzing
Een andere ontwikkeling waar de brandweer zijn 
handen aan vol heeft, is de vergrijzing. Stephan 
Wevers: “Het gaat vooral om mensen tussen de 
tachtig en honderd jaar die thuis blijven wonen. 
We hebben er voorbeelden van dat het voor 
deze mensen op en top is geregeld, met 
alarmknoppen en veiligheidsmaatregelen tegen 
inbraak en brand, en dat ze het toch niet redden. 
We geven voorlichting over wat wel en niet 
werkt, we hebben buurtapps voor de buren links 
en rechts ontwikkeld, er zijn allerlei voorzienin-
gen waarmee mensen rechtstreeks contact met 
een meldkamer kunnen krijgen en toch gaat het 
nog te vaak mis. En dan is het vooral aan familie, 
buren en omstanders om hulp te verlenen, wat 
wij hier naoberschap noemen, want als wij 
komen, is het vaak al te laat.” Toch zijn alle 
inspanningen wel degelijk effectief. Nederland 
heeft al een reeks van jaren een laag aantal 
branddoden per jaar, terwijl er toch steeds meer 
ouderen thuis blijven wonen. “Door er veel 
energie in te stoppen, houden we het aantal 
doden stabiel”, aldus Stephan Wevers. “Hadden 
we niets gedaan, dan was dat aantal omhoog-
gegaan.”

Innovatie en informatie
Met het oog op de toekomst zet de brandweer-
organisatie stevig in op haar informatiepositie, 
bijvoorbeeld om de kans op een brand op een 
gegeven locatie en tijdstip zo goed mogelijk te 

kunnen voorspellen, 
evenals op technische 
innovaties. De nationale 

drone-organisatie van de 
brandweer is de enige die 

ook ’s nachts mag vliegen. 
Doet zich een brand voor, dan 

laat de brandweer er redelijk snel 
een drone over vliegen, onder meer 

om de warmte in beeld te brengen en om vast te 
stellen welke stoffen erbij vrijkomen. Ook bij de 
bestrijding van natuurbranden zijn drones goed 
inzetbaar. Wevers: “Om te beginnen geven drones 
een goed overzicht van wat er nou precies 
brandt. Bovendien kan met drones, door deze 
met tussenpozen van bijvoorbeeld een kwartier 
over het vuurfront te laten vliegen, worden 
voorspeld waar de brand over een bepaalde tijd 
zal woeden. Hiervoor is software ontwikkeld met 
een groot aantal parameters die onder meer 
vanuit satellieten worden gevoed. Met deze 
gegevens is het beter mogelijk de brand op een 
bepaalde plek te stoppen of om gebieden of 
woningen tijdig te ontruimen.”

Verzekeraars en Salvage
Tot slot nog een laatste aanvulling voor wat 
betreft het thema samenwerking. Een partij 
waarmee in de afgelopen tien jaar de samenw-
erking behoorlijk is geïntensiveerd, is de 
verzekeringssector. Met het Verbond van 
Verzekeraars wordt periodiek overlegd, onder 
meer om kennisdeling tot stand te brengen. 
“Opmerkelijk was dat de verzekeraars vooral naar 
de grote industriebranden keken en wij vooral 
naar woningbranden”, aldus Stephan Wevers. 
“Inmiddels is dat verschil kleiner geworden. 
Uiteindelijk is het onze wens dat wie zijn woning 
van brandveiligheidsmaatregelen voorziet, met 
rookmelders, CO-melders en een sprinklerinstal-
latie bijvoorbeeld, daarvoor korting op de premie 
krijgt. Daarover zijn we in gesprek met het 
Verbond.” In dit verband moet natuurlijk ook de 
samenwerking met Stichting Salvage worden 
genoemd. Stephan Wevers: “Volgens mij is 
Salvage een van de eerste partijen waarmee we 
een samenwerking zijn aangegaan. Ik weet ook 
niet anders. Salvage ontzorgt heel veel voor ons 
en natuurlijk voor de gedupeerden. In de fase dat 
wij zeggen: het vuur is uit, wij gaan naar huis, red 
u zich maar, komt Salvage in beeld. Behalve op 
het gebied van schadebeperking kan Salvage 
heel goed werk doen door steun en toeverlaat 
voor de vaak reddeloze mensen te zijn.”

én goedkoop. We doen heel veel met heel weinig 
mensen. Daarnaast hebben we een hoog 
opleidingsniveau. Als je kijkt naar de kosten per 
inwoner, ongeveer 65 euro per jaar, en naar het 
aantal branddoden en slachtoffers onder het 
eigen brandweerpersoneel, dan hebben wij de 
beste brandweer van Europa.” 

Klimaatverandering en  
energietransitie
Voor een blik naar de toekomst laten we het 
thema samenwerking even los. Er zijn diverse 
ontwikkelen waarop de brandweer zich moet 
instellen. Stephan Wevers noemt als eerste de 
klimaatverandering en de energietransitie in het 
verlengde daarvan. Hij zegt: “Hevige stormen, 
meer nattigheid en langdurige droogte brengen 
met zich mee dat wij vaker moeten uitrukken. 
Daar moeten we ons aan aanpassen en dat geldt 
ook voor de energietransitie. Het hele verhaal 
over lithium-ion-batterijen, de opslag van energie 
in buurtbatterijen tot en met de toepassing van 
alternatieve energievormen in de industrie, daar 
moeten wij wat mee. We moeten daarover 
kunnen adviseren en we moeten weten hoe we 
kunnen optreden. Neem een energiepark met 

Het gaat vooral  
om mensen tussen de 

tachtig en honderd jaar  
die thuis blijven  

wonen. 
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Stalbranden in de veehouderij blijven de sector en de maatschappij met regelmaat opschrikken. 
In 2018 kwamen in Nederland in totaal 122.000 dieren om, bij twintig branden. Tot augustus 2019 

kwamen er 176.000 dieren om, bij veertien branden. Na het Actieplan Stalbranden 2012-2016 moet het 
Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 nieuwe instrumenten aanreiken om het aantal stalbranden 

en het aantal dierlijke slachtoffers terug te dringen.

Tweede actieplan  
tegen stalbranden

biedt sector  
nieuwe instrumenten

De aandacht voor de impact van stalbranden 
en voor dierenwelzijn is de laatste jaren sterk 
toegenomen. De maatschappij vraagt een 
duidelijke aanpak om stalbranden tot een 
minimum te beperken. Het Actieplan Stal-
branden 2012-2016 dat medio 2017 werd 
geëvalueerd, kreeg daarom een vervolg in het 
Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022. Uit 
de evaluatie van het eerste actieplan bleek dat 
brandpreventie onverminderd moet blijven 
doorgaan om het aantal stalbranden, en daarmee 
het aantal dierlijke slachtoffers, verder te 
verminderen. Het Actieplan Brandveilige 
Veestallen 2018-2022 – van LTO Nederland, 
Brandweer Nederland, Dierenbescherming en 
het Verbond van Verzekeraars in nauwe samen- 
werking met het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (BZK) – moet daarin voorzien. De 
varkenssector, de pluimveehouderijsector, de 
kalverhouderijsector en de melkveehouderijsec-

tor hebben er een actieve bijdrage aan geleverd. 
Het uiteindelijke doel is brandveiligere stallen, 
beter dierenwelzijn en minder dierlijke slacht- 
offers.

Zes programmalijnen
Dankzij het Actieplan Stalbranden 2012-2016 zijn 
in de afgelopen jaren de wettelijke eisen voor 
nieuwe stallen aangescherpt, is het bewustzijn 
van veehouders ten aanzien van brandveiligheid 
vergroot en worden stalbranden beter geregis-
treerd. Toch hebben al deze inspanningen niet 
tot minder stalbranden en minder dierlijke 
slachtoffers geleid. In het nieuwe Actieplan 
Brandveilige Veestallen 2018–2022 wordt daarom 
het accent gelegd op het verbeteren van de 
brandveiligheid in bestaande stallen. De acties 
worden uitgezet via zes programmalijnen:  
1. het brandveiliger maken van bestaande stallen, 
2. een brandveiligere bedrijfsvoering (bewust-
wording), 3. een betere beheersbaarheid van 
stalbranden wanneer die zich toch voordoen,  
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4. een registratie van oorzaken van stalbranden, 
5. onderzoek en 6. communicatie en vertaling 
naar de praktijk. Inmiddels is een eerste stap 
gezet om bestaande stallen brandveiliger te 
maken. De varkens-, pluimveepluimvee- en 
kalversector hebben elektrakeuringen opge-
nomen in hun ketenkwaliteitssystemen. Dit 
betekent dat voor het overgrote deel van deze 
bedrijven een periodieke elektrakeuring verplicht 
is. Aanvullend zijn de partners van het Actieplan 
Brandveilige Veestallen 2018-2022 op verzoek 
van landbouwminister Schouten in september 
2019 bijeengekomen om naar mogelijkheden 
voor extra maatregelen te kijken. Ook dieren- 
welzijnsorganisaties en externe deskundigen op 
het gebied van brandveiligheid hebben in een 
gesprek hun ideeën met het ministerie van LNV 
gedeeld. 

Grote impact
In het Actieplan Brandveilige Veestallen 
2018-2022 wordt nadrukkelijk vooropgesteld  
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dat een stalbrand nooit volledig is te voorkomen.  
Er blijft altijd een risico op een stalbrand bestaan. 
Voor een individuele veehouder is de kans op 
een stalbrand klein, maar de impact van een 
brand op de dieren en de veehouder is groot, 
zowel emotioneel als op de bedrijfsvoering. 
Omdat het accent bij het tweede actieplan 
sterker op brandveiligheid in bestaande stallen 
ligt, is de hoop en verwachting dat met deze 
acties in 2022 een dalende lijn zichtbaar is in het 

aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in 
vergelijking met de afgelopen jaren. Over de rol 
daarbij van de verzekeraars wordt in het actieplan 
opgemerkt, dat verzekeraars vanwege mededin-
gingswetgeving onderling geen afspraken over 
(acceptatie)voorwaarden of premiestellingen 
kunnen maken. Wel zijn de individuele verzeker-
aars in de afgelopen jaren hogere eisen aan de 
brandveiligheid van veestallen gaan stellen. Het 
Verbond van Verzekeraars kan de kennis van 
verzekeringsmaatschappijen over het voorkomen 
van stalbranden bundelen. De verzekeraars 
helpen daarnaast het bewustzijn te vergroten en 
helpen met het registreren van het aantal 
stalbranden en dierlijke slachtoffers. 

Bouwbesluit 2014
Het accent van het nieuwe actieplan ligt op 
bestaande stallen die voor 1 april 2014 zijn 
gebouwd, dus voor het nieuwe Bouwbesluit. 
Sindsdien moeten stallen brandveiliger worden 
gebouwd. Zo moet een aparte technische ruimte 
60 minuten brandwerend afgescheiden zijn. 
Constructie- en isolatiemateriaal moet minimaal 
van brandklasse B zijn. Voor stallen groter dan 
2.500 m2 gelden hogere eisen aan brandveilig-
heid. Er is een NEN-norm vastgesteld voor de 
gelijkwaardigheid van brandveiligheid bij grotere 
bouwcompartimenten. Ook is een aparte 
categorie brandveiligheid opgenomen in de 
Maatlat Duurzame Veehouderij. Als veehouders 
bij een nieuw te bouwen stal of een grote 

De belangrijkste
oorzaken van brand zijn 

technische oorzaken, 
oververhitting, menselijk 

handelen en 
blikseminslag

verbouwing aan deze maatlat voldoen, kunnen 
ze van fiscale voordelen profiteren. Als ze 
investeren in een duurzame stal moeten ze 
daarbij bovenwettelijk in brandveiligheid 
investeren. De trend is dat verzekeraars steeds 
hogere eisen aan brandveiligheid stellen voordat 
ze een stal in portefeuille nemen. De kans op 
brand bij nieuwe stallen is door al deze maat- 
regelen afgenomen. Maar als er een brand is, kan 
vanwege de schaalvergroting de impact groter 
zijn. 

Mogelijke maatregelen
Het gros van de huidige bestaande stallen is voor 
1 april 2014 gebouwd. De komende jaren wordt 
een deel van de oude stallen door nieuwe stallen 
vervangen. Dit gebeurt enerzijds omdat ze 
technisch afgeschreven zijn en anderzijds door 
strengere milieumaatregelen. Daarnaast stoppen 
veel bedrijven. Deze stallen worden gesloopt of 
krijgen een andere functie. De verschillende 
veehouderijsectoren gaan onderzoeken welke 
maatregelen bij bestaande stallen mogelijk zijn 
om de kans op een brand te verkleinen of om de 
impact ervan te verkleinen. Daarbij gaat het om 
het terugbrengen van risico’s, bijvoorbeeld door 
directe fysieke maatregelen. Ook gaat het om 
zorgvuldig handelen vanwege een groter 
bewustzijn van ondernemers. De belangrijkste 
oorzaken van brand zijn technische oorzaken 
(met name kortsluiting, oververhitting en 
zelfontbranding van werktuigen), menselijk 
handelen (bijvoorbeeld klussen in de stal), en 
blikseminslag. Mogelijke maatregelen zijn: 
elektromotoren voorzien van beveiliging tegen 
oververhitting, brand- en rookdetectiesysteem in 
technische ruimten aanbrengen, voor directe 

luchtafzuiging onder roosters in mestputten 
zorgen door gevaarlijke gassen af te voeren, een 
aparte stalling inrichten voor zelf ontbrandbare 
voer- en werktuigen, een bliksemafleider op het 
dak van de stal plaatsen en bluswatervoorziening 
op het bedrijf aanleggen.

Brandveilige bedrijfsvoering
Behalve op brandveilige stallen zet het nieuwe 
actieplan ook in op een brandveilige bedrijfsvoer-
ing. Uit de evaluatie van het Actieplan Stal-
branden 2012-2016 bleek dat veehouders 
regelmatig risicovolle werkzaamheden uitvoeren, 
zoals lassen, slijpen en dakdekken. Daarom gaan 
de veehouderijsectoren samen met Brandweer 
Nederland en het Verbond van Verzekeraars 
opnieuw bijeenkomsten voor veehouders 
organiseren om brandrisico’s in beeld te brengen 
en aandacht voor brandveiligheid te vragen. 
Daarnaast zullen veiligheidsprotocollen worden 
opgesteld. Hierin wordt aangegeven waar en 
wanneer werkzaamheden als lassen, slijpen en 
dakdekken het beste kunnen worden uitgevoerd 
en welke veiligheidsmaterialen en -maatregelen 
beschikbaar zijn. Doel is het creëren van 
bewustwording over brandgevaarlijke werkzaam-
heden. 

LTO Nederland is projectleider van het Actieplan 
Brandveilige Veestallen 2018-2022. Vanuit die rol  
rapporteert LTO in samenwerking met de overige 
partners jaarlijks over de voortgang van de 
activiteiten. Verder zijn de ministeries van BZK en 
LNV in de stuur- en werkgroepen van het 
actieplan vertegenwoordigd. Op deze wijze 
kunnen deze ministeries de voortgang van de 
activiteiten monitoren. 
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Voluit werkt Ad Nieuwdorp bij het Expertise-
centrum Milieucriminaliteit van de afdeling 
Technologische Ontwikkeling en Expertise van 
de Dienst Landelijke Operationele Samenwerk-
ing. Internationaal gezien is het niet erg gebruike-
lijk om vuurwerk onder milieuwetgeving te 
behandelen. In België bijvoorbeeld valt het onder 
de springstoffenwetgeving van de Federale 
Overheidsdienst Economie. De verschillende 
benaderingen van het fenomeen maken het 
lastig om tot een Europese aanpak te komen, 
hetgeen toch ook door de Onderzoeksraad wordt 
aanbevolen: bevorder op Europees niveau een 
verdere beperking van vuurwerkrisico’s door 
aanscherping van de Pyrorichtlijn; denk daarbij in 
het bijzonder aan een verbod op de productie 
van zwaar professioneel knalvuurwerk waar geen 
legale markt voor is. “Met die Europese aanpak 
zijn we bezig”, licht Ad Nieuwdorp toe, “maar dat 
kan nog beter, zeker vanuit de politiek. Ook met 
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Achtergrond

Vuurwerkproblematiek:

voorzichtige
hoop op een

kentering in de
komende jaren

Eind december 2017 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het onderzoeksrapport 
‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’. De raad deed zeven aanbevelingen, gericht op het beperken van de 

gevaren van consumentenvuurwerk, de aanpak van illegaal vuurwerk en het terugdringen van verstoringen 
van de openbare orde. Het gedeeltelijk verbieden van losse knallers en vuurpijlen is veruit de belangrijkste 

aanbeveling, de overige zes vormen een aanvulling hierop. Tijdens een recent algemeen overleg van de 
Tweede Kamer over vuurwerk werd opgemerkt dat zo goed als alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad 
zijn overgenomen, maar de Onderzoeksraad denkt daar zelf heel anders over. “De opbrengst is mager”, 
stelde de raad een jaar na het onderzoek vast. “De belangrijkste aanbeveling wordt niet opgevolgd en de 

overige aanbevelingen worden slechts deels opgevolgd.” Een gesprek over deze aanbevelingen en over de 
vuurwerkproblematiek in het algemeen met Ad Nieuwdorp, vuurwerkexpert bij de politie.
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de aanbeveling om meer inzicht te krijgen in de 
relatie tussen het type vuurwerk en de ernst en 
de omvang van de letsels is nog weinig gedaan. 
Als je aan iemand vraagt waardoor hij letsel heeft 
opgelopen, gaat hij natuurlijk niet vertellen dat 
hij verboden vuurwerk heeft gebruikt, want dan 
loopt hij misschien een schadevergoeding mis. 
Eigenlijk is het eerste jaar alleen de aanbeveling 
overgenomen dat er stevige en stabiele 
lanceerinrichtingen voor vuurpijlen moesten 
komen. Maar dat was niet handhaafbaar. Wij 
hebben met de jaarwisseling wel wat anders te 
doen dan te kijken waar iemand zijn vuurpijltje in 
zet. Wel wordt het gebruik ervan onderzocht als 
er gewonden of doden zijn gevallen.”

Elkaar beschermen
In relatie tot het gebruik van vuurwerk is het 
optreden van de politie tijdens de jaarwisseling, 
maar evenzo tijdens bijvoorbeeld voetbalwed- 
strijden en – actueel – bruiloftsstoeten, er eerst 
en vooral op gericht te voorkomen dat brand-
weermensen, buitengewone opsporingsambten-
aren (boa’s), ambulanceverpleegkundigen en 
politiemensen in de uitvoering van hun werk 
worden gehinderd doordat er vuurwerk naar hen 
wordt gegooid. Ad Nieuwdorp: “Feestelijke 
tradities moeten we zeker houden, maar zoveel 
gewonden in één nacht en dan ook nog eens 
een keer dat wij ons werk niet kunnen doen, dat 
kan natuurlijk niet. Voor ons is het afsteken van 

dat ene knalletje geen 
probleem, maar als het 
naar ons wordt 

gegooid, wat dan? Je 
weet meestal niet wat ze 

in hun handen hebben. 
Daarom gaat het ons vooral 

om het risico op letsel bij 
hulpverleners. Het komt voor dat de brandweer 
niet eens met een bluswagen bij een brand kan 
komen, dat een ambulance niet bij een 
slachtoffer kan komen en dat wij het vuurwerk 
moeten opvangen terwijl een collega gewond 
op de grond ligt. In de nieuwjaarsnacht rijden de 
brandweer en de politie in de grote steden in een 
treintje samen op meldingen af, om elkaar te 
beschermen. Dat is natuurlijk van de gekke, dat 
moeten we niet willen.” Inmiddels beschikt de 
politie over de noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen, zoals vuurwerkbrillen en 
speciale oordoppen die niet het geknal, maar wel 
het geluid van de mobilofoon doorlaten. “We 
willen nu webcams hebben”, vertelt Nieuwdorp, 
“zodat is te achterhalen wat ze naar mij hebben 
gegooid of geschoten, mocht ik dat zelf niet 
meer kunnen navertellen.”

Niet te handhaven
Ook in situaties waarin niet alle aandacht naar de 
bescherming van hulpverleners hoeft uit te gaan, 
is het politieoptreden geen eenvoudige zaak. 
Door onduidelijke gemeentelijke verordeningen 
waar wel en waar geen vuurwerk mag worden 
afgestoken – men spreekt in dit verband van een 
versnipperd beleid – is de handhaafbaarheid 
daarvan ver te zoeken. Ad Nieuwdorp: “We 
kennen al langer de zones waar geen vuurwerk 
mag worden afgestoken, zoals bij ziekenhuizen 
en begraafplaatsen. In sommige steden is dat 
uitgebreid, bijvoorbeeld Alkmaar, waar in het 
historische stadscentrum na veel brandschade 
enkele jaren geleden, vuurwerk helemaal 
verboden is. Daar zie je natuurlijk een waterbe-
deffect optreden. Mensen die in het centrum 
wonen, gaan tweehonderd meter verder op de 
singel vuurwerk afsteken. En stel je voor dat de 
gemeente Vlaardingen de verkoop van vuurwerk 
verbiedt en de gemeente Schiedam niet. Dan 
gaan mensen vuurwerk in Schiedam kopen en in 

Ad Nieuwdorp

Dan gaan mensen
vuurwerk in  

Schiedam kopen 
en in Vlaardingen

afsteken
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Vlaardingen afsteken. Zo krijg je momenteel een 
lappendeken aan maatregelen die niet te 
handhaven zijn.” Dit geldt evenzeer voor een 
eventueel verbod op knalvuurwerk, omdat 
siervuurwerk vaak ook met een knal de lucht in 
wordt geschoten. En als het puur om de knal 
gaat, is niet altijd duidelijk wie hem heeft 
aangestoken. “Wij hebben onze handen vol aan 
de jaarwisseling”, zegt Ad Nieuwdorp. “We 
hebben niet de capaciteit om na te gaan of bij 
het gebruik van een vuurpijl wel of geen 
lanceerinrichting wordt gebruikt en of het om 
– in de volksmond illegaal – professioneel 
vuurwerk of consumentenvuurwerk gaat. 
Tegenwoordig mag pas na zes uur op oudejaar-
savond vuurwerk worden afgestoken, wat 
trouwens een van de grootste successen van de 
laatste jaren is geweest. Wij vragen al lang aan 
gemeentelijke overheden om voor de hand- 
having daarvan boa’s in te zetten, maar sommige 
boa’s hebben niet eens de bevoegdheid om op 
te treden.”

Levensgevaarlijk
Het hinderen van hulpverleners, gewonden en 
doden bij omstanders, stress bij dieren, milieus-
chade door de zware metalen die in de lucht, in 
het water en de bodem verdwijnen – waarom 
zou er nog iemand vóór vuurwerk zijn? Ad 
Nieuwdorp: “Het is als met de zwartepietendis-
cussie. Er zijn politieke partijen die vooral tradities 
willen handhaven en er zijn ook partijen die geen 
verbod willen omdat we in een vrij land leven. 
Daar ben ik het mee eens, totdat het te gek 
wordt. Er is vuurwerk in omloop waarvan TNO 
zegt dat je het met een aanvalsgranaat kunt 

vergelijken. Op ander vuurwerk staat geen 
gebruiksaanwijzing of alleen in het Chinees. 
Verder hebben sommige Nederlanders de 
eigenaardigheid om met vuurwerk te gaan 
knutselen, bijvoorbeeld door drie stuks vuurwerk 
en een fles benzine met tape aan elkaar te 
binden. Een bruggetje in een park of de 
overkapping van een bushalte is daar natuurlijk 
niet tegen bestand. Daar komt bij dat al dat 
vuurwerk ook nog eens in huis wordt bewaard. 
Het wordt besteld, geleverd en vanaf oktober ligt 
het onder het bed. Levensgevaarlijk!”

Smokkel teruggedrongen
Gelukkig zijn er op preventief vlak successen te 
melden. In 2018 kon de recherche in samenwerk-
ing met postbedrijven en banken, en na de 
inbeslagname van administraties van drie 
webshops in Oost-Europese landen, een lijst 
aanleggen van vele duizenden adressen in 
Nederland waarop illegaal vuurwerk was 
bezorgd. Veel van deze adressen werden door de 
politie bezocht, naar andere werd een brief 
gestuurd. Ad Nieuwdorp: “Vaak gaat het in deze 
groep om autochtone hoger opgeleide jongeren. 
Stuur je die een mailtje, dan merken de ouders 
daar niets van, maar wanneer de politie aan de 
deur komt of er valt een brief van de politie in de 
bus, dan hebben ze natuurlijk wel wat uit te 
leggen. Verboden vuurwerk het land in 
smokkelen en in huis hebben is een misdrijf waar 
een strafblad op staat en dat onder de Wet op de 
economische delicten valt. De politie kan daarom 
met een aanwijzing in woningen binnentreden, 
tegen de wil van bewoners in, en illegale 
goederen in beslag nemen. Bovendien mag de 
politie zoekend rondkijken en dan is zo’n 
postpakket vuurwerk snel gevonden. We hebben 
daar veel tijd en energie in gestoken en het laat 

zich aanzien dat we dat probleem 
getackeld hebben. Er komen veel 

minder postpakketten het land in 
dan een paar jaar geleden. Wel 

nemen we nu bij de grens weer 
meer busjes in beslag, dus er ligt 
voor ons een schone taak om 
daar wat meer aandacht aan te 
besteden.”
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Voorzichtige hoop
Professioneel vuurwerk is al verboden voor 
consumenten. De politie zou daarnaast een 
verbod willen hebben op los knalvuurwerk, 
waarvan hulpverleners het meeste last hebben, 
en vuurpijlen die alle kanten op schieten, ook 
met een lanceerinrichting. Ad Nieuwdorp heeft 
een voorzichtige hoop dat in de komende jaren 
tot zo’n verbod zal worden besloten. Hij zegt: “De 
fracties in de Tweede Kamer zijn het intern met 
elkaar nog niet eens, maar bij een hoofdelijke 
stemming zou zeer waarschijnlijk blijken dat er al 
lang een meerderheid voor zulke verboden is. 
Volgens mij krijgen we sowieso binnen nu en een 
paar jaar een omslag op dit gebied. Wel moeten 
we daar met z’n allen aandacht voor blijven 
houden – niet met het vingertje omhoog, want 
dat is helemaal niet de bedoeling. Wel moeten 
mensen ons, hulpverleners, gewoon ons werk 
laten doen, dat is mijn belangrijkste oproep. Vorig 
jaar zijn er door vuurwerk veel gewonden en zelfs 
twee doden gevallen, maar als je over een 
periode van tien jaar terugkijkt, is het aantal 
slachtoffers aan het afnemen. Ook namen we 
vroeger dik over de 100.000 kilo vuurwerk in 
beslag en vorig jaar ‘maar’ 54.000 kilo. We hebben 
daarom de voorzichtige hoop dat er een 
kentering komt.”

Het wordt besteld, 
geleverd en 

vanaf oktober ligt 
het onder het bed. 
Levensgevaarlijk!
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Op 12 juni dit jaar ontstond er een immens sinkhole 
in een woonwijk in Rotterdam-Overschie. Dit was het 
gevolg van een gescheurde waterleiding. Een groot 
aantal huishoudens zat opeens zonder water.  
Salvagecoördinator Hans van Rij ging destijds op de 
melding af. 
 
Van Rij vertelt wat hij aantrof toen hij bij de melding 
arriveerde: “Rond twaalf uur ‘s middags kreeg ik een 
melding van een lekkage van een waterleiding in 
Rotterdam. Ter plaatse gekomen heb ik eerst overleg 
gehad met de desbetreffende instanties zoals de 
brandweer en onder andere de gemeente. Zij 
hebben mij bijgepraat, nog voordat ik buiten de 
precieze situatie had gezien. Op de hoek van de straat 
bleek een groot gat te zijn geslagen. Dit kwam 
doordat er een waterleiding, rond 35 cm, was 
gesprongen.“
 
“Wat vooral het probleem was bij deze melding, was 
dat er een gasleiding lag en die werd onderspoeld. 
Hierdoor ontstond dus het gevaar voor een groot 
gaslek. Er kwamen al meerdere meldingen van 
kelders die waren ondergelopen bij woningen in 
omringenden straten.”
 
Op tijd opgelost
“Een gaslek had in dit geval tot grote gevolgen 
kunnen leiden. Zo bestond het scenario dat er geen 
vliegverkeer meer mogelijk was bij Rotterdam the 
Hague Airport. En ook zou de A13 in dat geval 
moeten worden afgezet. Dit zou natuurlijk enorme 
gevolgen hebben voor de Randstad en heel 
Rotterdam. Uiteindelijk is besloten om de gasleiding 
aan twee kanten af te sluiten.”
 
Schade zoveel mogelijk  
beperken
“Wij werken vaak samen met verschillende instanties. 
Bij de lekkage in Overschie heb ik gewerkt met 
Holland Herstel Groep. In overleg is er gekeken naar 
een effectieve inzet om de schade zoveel mogelijk te 
beperken. Er wordt dan onder meer een waterzuiger 
geregeld om het water weg te zuigen of er wordt 
bijvoorbeeld een bouwdroger geplaatst. Daarnaast 

Nieuwe tijden, brengen nieuwe situaties met zich mee. Tegenwoordig zien 
Salvageoördinatoren andere meldingen voorbij komen dan voorheen. Salvagecoördinatoren 
Hans van Rij en Bert Nap kregen beiden te maken met een type melding dat in het verleden 

niet vaak voorkwam. Van Rij werd opgeroepen voor een gescheurde waterleiding die een 
sinkhole had veroorzaakt. En Nap was aanwezig bij een melding van een explosie.

kijken we of de inboedel moet worden droog gesteld 
of misschien tijdelijk moet worden afgevoerd.”

 
“We worden tegenwoordig steeds vaker ingeschakeld 
bij waterschades. Het gaat dan hoofdzakelijk over 
gesprongen waterleidingen. Bij installatiewerkzaam-
heden gaat het nog wel eens verkeerd. Maar ook 
komt het geregeld voor dat het onderhoud van de 
leidingen simpelweg niet goed is gedaan. In de 
meeste gevallen gaat het om waterschade waarbij 
meerdere panden zijn getroffen en waar dus 
verschillende gedupeerden bij betrokken zijn. 
Wanneer een heel appartementencomplex wordt 
getroffen is de schade natuurlijk grootschaliger.”
 
Vraag vanuit verzekeraars
“De laatste twee jaar wordt Salvage vaker opgeroep-
en voor meldingen van grote waterschades. 
Verzekeraars weten dat wij bij Salvage veel kennis en 
ervaring hebben die inzetbaar is in zulke situaties, 
vandaar dat Salvage hiervoor sinds 2016 een 
mandaat heeft. Bovendien is het voor de gedu-
peerden ook heel gunstig. Snelle inzet bij grote 
waterschades geeft meestal een beperking van de 
schadelast.”
 
“Ook de veranderende weersomstandigheden in 
Nederland hebben invloed. Hierdoor krijg je meer 
meldingen en worden we vaker ingeschakeld. 
Bijvoorbeeld door strenge winters met vorst. Het zijn 
dan vooral grootschalige lekkages met grote 
gevolgen voor diverse verzekeraars. En als er 
meerdere mensen wonen, dan zijn er ook verschillen-
de inboedelverzekeraars die daarmee te maken 
krijgen.”
 
Achterstallig onderhoud is vaak  
de boosdoener
Bij de melding in Overschie was er een enorm 
sinkhole ontstaan vlak voor de deur van een van de 
bewoners. Ondanks dat Salvage steeds vaker wordt 
ingeschakeld bij waterschade, komt een sinkhole als 
dit toch niet zo vaak voor volgens Van Rij. “Dit 
sinkhole is toch een uitzondering. De melding in 

Hans van Rij

Andere tijden,  andere meldingen
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Overschie had waarschijnlijk wel te maken met het 
mogelijk achterstallig onderhoud van de waterleid-
ing. Een paar dagen later was het namelijk opnieuw 
raak in een andere straat iets verderop. Een combi-
natie van achterstallig onderhoud aan de leidingen 
en samenstelling van de grondlagen kan leiden tot 
verzakkingen. Vooral in een oudere wijk is het risico 
hierop groter.”

In juli van dit jaar werd Amsterdam rond half 5 ‘s 
nachts opgeschrikt door een explosie. De explosie 
vond plaats in een chique buurt, vlakbij het 
Vondelpark. Salvagecoördinator Bert Nap was ter 
plaatse.

Nap vertelt: “Bij aankomst was er enorme hectiek. 
Voor hetzelfde hotel was namelijk een paar maanden 
terug ook een handgranaat gelegd. Deze tweede 
explosie werd veroorzaakt door een explosief bij een 
auto. Twee aangrenzende straten werden afgesloten 
in verband met onderzoek. Bij deze melding was al 
snel duidelijk dat er sprake was van veel schade in de 
omgeving.”
 
Meer meldingen van explosies
De afgelopen jaren worden Salvage-coördinatoren 
steeds vaker opgeroepen voor meldingen van 
explosies geeft Nap aan. Hij was de dag voor de 
melding in Amsterdam zelf betrokken bij een GRIP-1 
calamiteit als gevolg van een explosie. “De impact die 
dat op betrokkenen heeft is enorm. Een groot gebied 
rondom zo’n explosie wordt afgezet. Het is een echt 
crisisgebied waarin je opeens terecht komt.”
 
Nieuwe bewoners door Airbnb
Met de komst van verhuurders via sites als Airbnb is 
er nog een nieuwe ontwikkeling die plaatsvindt. Veel 
panden zijn namelijk niet in gebruik door de eigenaar, 
maar worden verhuurd via diverse constructies, 
waaronder Airbnb. Door langdurige verhuur aan 
bijvoorbeeld expats is soms dan ook niet duidelijk wie 
de belanghebbenden zijn. Ook bij de explosie in 
Amsterdam waren veel verschillende betrokkenen. 

Nap: “Vrij dichtbij de explosie was een hotel 
gesitueerd dat volledig was ontruimd. Een groot 
aantal panden werd niet gebruikt door de eigenaren 
zelf. Deze panden werden verhuurd via Airbnb, 
langdurige verhuur aan expats rechtstreeks of via 
werkgever, niet officiële verhuur, et cetera. Hierbij zijn 
de constructies niet direct duidelijk.”
 
Eén van de gevolgen die dit met zich meebrengt is 
bijvoorbeeld het taalaspect. Zo heeft Nap bij de 
explosie in Amsterdam bijna de hele dag in het 
Engels moeten communiceren. Nap over de situatie 
in Amsterdam: “Een Russische dame woonde in het 
souterrain, en die bleek niet verzekerd te zijn. Ook 
verbleef er een Canadese man die er al een half jaar 
woonde en geen inboedelverzekering had. Je hebt 
dus steeds vaker te maken met personen die niet 
goed verzekerd zijn. Dat zijn andere dynamieken dan 
voorheen.”
 
Nieuwe situaties, dus nieuwe 
problemen
Doordat een groot gebied was afgezet kon Nap in de 
eerste periode van de oproep weinig doen. Deze tijd 
werd gebruikt om zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen van gedupeerden en alvast een begin te 
maken met de inventarisatie van de schade per 
huisnummer. Tijdens de onderzoeksfase kon Nap 
helpen bij bijzondere gevallen. “Sommige mensen 
mochten onder begeleiding van de politie het 
afgezette gebied betreden om bepaalde zaken uit 
hun woning te halen. Bijvoorbeeld om te voorkomen 
dat een geplande vliegreis geannuleerd zou worden.”
 
UItstekend op elkaar ingespeeld
“Als Salvage coördinator werk je nauw samen met de 
brandweer bij calamiteiten. Wanneer bijvoorbeeld de 
woningen weer worden vrijgegeven en men weer zo 
snel mogelijk naar zijn of haar eigen woning wil gaan, 
is het van belang dat dit gecontroleerd gebeurt. Zo 
moet worden gekeken, of men wel de rechtmatige 
eigenaar of huurder is van de woning die men wil 
betreden. In zo’n hectische situatie kan een ervaren 
Salvagecoördinator hier op toe zien en dit verifiëren.”
 
Ook de samenwerking tussen hulpverleners tijdens 
de melding in Amsterdam verliep zeer goed volgens 
Nap. “Er was weinig overleg nodig, er kon snel 
worden gehandeld en ieder gaf goed invulling aan 
zijn of haar eigen rol.”, zegt Nap. “Het is bij elke 
melding weer bijzonder hoe in een hectische situatie 
samen zo snel zo veel kan worden gerealiseerd. Ik 
ben elke keer weer verbaasd hoe na alle hectiek en 
het verzetten van veel werk in korte tijd, de rust aan 
het eind van een oproep is wedergekeerd.” 

Bert Nap
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Andere tijden,  andere meldingen
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Cas Verhage werkt sinds 1981 in het verzeker-
ingswezen. Hij begon bij Centraal Beheer in 
Apeldoorn, waar ook Stichting Salvage wortels 
heeft. Vervolgens werd hij hoofd marketing bij 
rechtsbijstandsverzekeraar DAS. Deze verzekeraar 
werd destijds door de Noordhollandsche van 
1816, zoals de maatschappij toen nog heette, 
aanbevolen aan de tussenpersonen waarmee 
werd samengewerkt. Zo kwam Cas Verhage in 
contact met Lex Verëll, algemeen directeur van 
Nh1816, die hem vroeg commercieel directeur te 
worden.

Cas Verhage, commercieel directeur van Nh1816, is sinds 7 augustus 2019 
lid van het bestuur van Stichting Salvage. Het bestuur bestaat verder 
uit voorzitter Richard Oets, Adéle Jeuken en Michaëla van Rassel. In een 
vraaggesprek met hem blijkt, dat Cas Verhage – helaas – niet onbekend 
met Stichting Salvage was…

Nieuw bestuurslid 
kende Salvage
maar al te goed

Cas Verhage
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Toekomstproof blijven
In het voorjaar van 2019 werd Verhage door 
Adéle Jeuken gevraagd zitting te nemen in het 
bestuur van Stichting Salvage. Hij werd daarvoor 
geschikt geacht vanwege zijn vele contacten in 
de branche, onder meer bij het Verbond van 
Verzekeraars, waar hij lid is van de commissie 
distributie. Welke onderwerpen hem als bestuurs-
lid van Stichting Salvage na aan het hart zullen 
liggen, vindt hij moeilijk aan te geven. “Daarvoor 
zit ik er echt te kort bij”, zegt hij. “Ik zit vooral nog 
in een luisterstand. Natuurlijk heb ik over 
bepaalde zaken wel een mening en die zal ik te 
zijner tijd ook laten horen, maar daar is het te 
vroeg voor. Ik heb nu vooral respect voor wat er 
in de afgelopen dertig jaar is neergezet. Met een 
nieuwe directeur en een nieuwe alarmcentrale is 
het vooral zaak toekomstproof te blijven, zaken 
aan te scherpen en onze kerntaken verder te 
optimaliseren.”

Mandaat en naamsbekendheid
Desalniettemin is het denkbaar dat bepaalde 
punten in de nabije toekomst op de bestuur-
sagenda zullen komen te staan. Wat te denken 
bijvoorbeeld van een verdere uitbreiding van het 
mandaat van Stichting Salvage? Cas Verhage: “De 
brandverzekeraars hebben Salvage opgericht en 
betalen ervoor. Wil je een nieuwe dienst 
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aanbieden, die mogelijk wat verder weg staat van 
brandverzekering, dan zul je heel zuiver in je 
toerekening moeten zijn. ‘First things first’ en dat 
is ervoor zorgen dat je je kerntaken vlekkeloos 
uitvoert. Daar ben je voor opgericht.” Nog zo’n 
punt is de naamsbekendheid van Stichting 
Salvage. Nh1816 heeft een warme band met de 
KNRM en heeft zelfs de ontwikkeling en bouw 
van een nieuw type reddingsboot bekostigd. De 
naamsbekendheid van Salvage haalt het niet bij 
die van de KNRM. Moet daar iets aan worden 
gedaan? Verhage: “Naamsbekendheid kost heel 
veel geld. Je zou eerst moeten kijken hoe laag die 
naamsbekendheid is en waar dat hinderlijk is. Je 
moet er beleidsmatig commercieel naar kijken, 
want anders ben je geld aan het verbranden.  
Het is wel zo natuurlijk dat het werk van  
Salvage heel goed is voor het imago van  
de brandverzekeraars.”

Brand in Broek op  
Langedijk
Over de bekendheid van Stichting Salvage 
gesproken, daar had Cas Verhage toen hij als 
bestuurslid werd gevraagd, geen moeite mee. 
“In 2007 heb ik zelf brand gehad”, vertelt hij. 
“Ons huis in Broek op Langedijk had een 
bijhuis, een appartement, en daaronder was 
de machinekamer van het zwembad. Ik had 

Een nieuw kantoor voor 
een maatschappij met 
geschiedenis 
In het begin van de negentiende eeuw kon hout- 
handelaar Cornelis Eecen uit Oudkarspel een deel 
van verzekeringsmaatschappij ‘de Bataafsche’ 
overnemen.  
Hij noemde zijn maatschappij de Onderlinge 
Noordhollandsche Brandwaarborg Maatschappij. 
Diverse statutaire wijzigingen in de jaren erna 
hervormden deze onderlinge tot de N.V. Noord- 
hollandsche van 1816, in de volksmond ‘de 
Noordhollandsche’ en nu kortweg Nh1816. De 
boerderij in Oudkarspel waar Cornelis Eecen 
destijds woonde, werkte en de onderlinge 
oprichtte, behoort nog steeds tot het kantoorpand 
waarin de maatschappij is gehuisvest. De directie- 
vertrekken bevinden zich daar, hoewel het 
interieur niets verraadt van de lange historie. Bij 
Nh1816 werken inmiddels meer dan 150 mensen 
en dat is behoorlijk veel voor de huidige behuizing. 
Studio Piet Boon in Oostzaan heeft daarom de 
opdracht gekregen een nieuw kantoorpand te 
ontwerpen. Pal achter het huidige kantoor is 
daarvoor 3 hectare grond aangekocht. Wanneer de 
bouw kan beginnen, is nog niet zeker, laat staan 
wanneer de medewerkers van Nh1816 het nieuwe 
pand in gebruik kunnen nemen. Wel staat dus vast 
dat deze werkgever voor Oudkarspel behouden 
blijft. De bestaande bouw zal worden gesloopt, 
behalve waarschijnlijk de boerderij waar het 
allemaal begon. Mogelijk krijgt deze een repre-
sentatieve bestemming.

die dag de kwart marathon in Egmond gelopen 
en stond te douchen toen mijn dochter om hulp 
riep. Toen ik in mijn kamerjas beneden kwam, 
kwamen de rookwolken al uit dat appartement. 
Dan duren twaalf minuten aanrijdtijd van de 
brandweer héél lang. Na de brand moest het 
hele huis worden gesloopt, dus dat was wel 
impactvol. Nu nog ontdekken we soms wat we 
toen allemaal zijn kwijtgeraakt. Kees Dekker van 
expertisebureau KakesWaal in Zaandam heeft 
ons toen als Salvagecoördinator geholpen. Ik heb 
daar alleen maar goede herinneringen aan.”
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Een echte kerstboom is erg brandbaar. Neem het 
liefst een kunstkerstboom, want deze is brand-
veiliger. Of neem, als je toch een echte wilt, één 
met een kluit. Deze droogt minder snel uit en is 
daardoor minder brandgevaarlijk;

Let bij gourmet en fondue op met 
spiritus. Vul nooit een brandende of warme 
brander bij met brandstof. Dit geldt ook 
voor nephaarden en sfeerverlichting die 
worden aangestoken door het gebruik van 
bio-ethanol.

Een kachel of openhaard is heel sfeervol.  
Als je deze gebruikt, zorg er dan voor dat het schoor-
steenkanaal goed is onderhouden. Laat de schoorsteen 
minstens één keer per jaar vegen en controleren op 
scheuren en lekkage. Tijdens het stoken komen 
schadelijke stoffen vrij. Meer hierover lees je op de 
website van GGD regio Utrecht.

Wees altijd alert bij het afsteken 
en kijken naar vuurwerk.  
Koud vuurwerk bestaat niet,  
ook sterretjes worden heet  
en kunnen letsel veroorzaken.  
Gebruik altijd een aansteeklont 
voor het afsteken van vuurwerk en 
plaats het vuurwerk op een stevige 
vlakke ondergrond. Bescherm je 
ogen en die van je (klein)kinderen 
met een speciale vuurwerkbril.

Kaarsen staan sfeervol, maar pas 
hier erg mee op! Houd kaarsen uit de 
buurt van ontvlambare materialen 
(zoals gordijnen, kerstversieringen, 
kerststukjes en papieren tafelkleedjes), 
kinderen en van plekken waar men 
steeds langs loopt. Plaats kaarsen dan 
ook vooral in een stevige, stabiele, 
hittebestendige houder.

Zorg dat de versiering in huis brandveilig 
of geïmpregneerd (=brandvertragend) is? 
Elektrische verlichting in de boom is mooi, 
maar alleen veilig als de verlichting het 
KEMA keurmerk heeft. Controleer daarnaast 
de bedrading op eventuele beschadiging.

Stichting Salvage 
wenst u fijne én 
vooral veilige 
feestdagen en een 
voorspoedig 2020 toe!
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