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Disclaimer 

De auteurs hebben dit rapport ter goeder trouw geschreven op basis van de beschikbare informatie. De 
feitelijke informatie laat echter niet toe om het brandverloop en de brandweerinterventie onomstotelijk 
tot in alle detail te reconstrueren. Daarom hebben de auteurs, waar noodzakelijk, hypotheses gemaakt 
en informatie geïnterpreteerd. Verder onderzoek, dat onmogelijk uit te voeren was binnen de tijdsspanne 
van onderhavige opdracht, kan deze hypotheses en interpretaties bevestigen, dan wel ontkrachten. 
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1 Inleiding en context 
 

Op 9 april 2021 brak brand uit in een meergezinswoning in Opwijk, met name Residentie Asbeekhof. Dit 
wordt in onderhavig rapport ‘het pand’ genoemd. De brand heeft zich snel kunnen uitbreiden en de 
schade is aanzienlijk. Naar aanleiding hiervan werd een overheidsopdracht uitgeschreven vanuit FOD 
Binnenlandse Zaken, met als expliciete doelstelling om hier lessen te trekken naar de toekomst toe.  

Hierbij wordt uitdrukkelijk niet uitgegaan van een detailanalyse van beslissingen tijdens de 
brandweerinterventie. Er wordt integendeel gepoogd om vanuit een begrip van het verloop van de brand, 
met inbegrip van de brandweerinterventie, een neutrale technische analyse uit te voeren. Op basis 
daarvan wordt onderzocht of het mogelijk is om algemene conclusies te trekken en aanbevelingen te 
formuleren.  

Er wordt benadrukt dat deze analyse ‘post factum’, waarbij men de mogelijkheid heeft om alle 
beschikbare elementen te analyseren zonder de tijdsdruk en de stress die men ervaart tijdens het incident 
zelf, niet mag worden vergeleken met de analyse die men tijdens een interventie zelf kan maken. 

Als bronnen van informatie werden gebruikt: 

- Fotomateriaal (publiek te vinden op het internet, persoonlijk ter beschikking gesteld en ter plaatse 
verzameld) [1]; 

- Dronebeelden (publiek te vinden op het internet, alsook persoonlijk ter beschikking gesteld) [2]; 
- Bouwplannen zoals ter beschikking gesteld [3]; 
- Het brandweerpreventieverslag (d.d. 3/5/2021) van VME Leirekenhof [4], waarvan wordt 

verondersteld dat het gebouw gelijkaardig is als dat van Residentie Asbeekhof;  
- Het interventieverslag zoals opgesteld door de zonecommandant [5]; 
- Informatie vergaard door plaatsbezoek (13 september 2021) [1]; 
- Gesprekken met de brandweerploegen die deelgenomen hebben aan de interventie tijdens 

plaatsbezoek (13 september 2021) [6]. 

Dit rapport wordt geschreven in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken. De volgende vragen dienen hierbij 
als leidraad: 

1. Op welke manier en langs waar heeft de brand zich ontwikkeld en hoe heeft deze zich kunnen 
uitbreiden binnen het getroffen appartementsgebouw? 

2. Welk is het tijdsverloop geweest van de brandontwikkeling en de -uitbreiding? 
3. Welke rol hebben de bouwwijze en de technische installaties van het betrokken 

appartementsgebouw in het brandverloop en de -uitbreiding gespeeld? 
4. Hoe werd de interventie opgebouwd? Wat is de tijdslijn ervan? 
5. Welke moeilijkheden/gevaren heeft de brandweer ervaren bij het bestrijden van de brand? Aan 

welke gevaren zijn ze mogelijk ontsnapt? 
 

De stuurgroep van de leercommissie bestaat uit de volgende leden: 

1. Bart Merci, Gewoon Hoogleraar (Universiteit Gent), Fire Safety Science and Engineering, 
2. Ruben Van Coile, Docent (Universiteit Gent), Fire Safety Science and Engineering,   
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3. Christian Gryspeert, zonecommandant, HVZ Brandweerzone Midwest, Gastprofessor Universiteit 
Gent, 

4. Karel Lambert, Majoor, Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Gastprofessor Universiteit Gent, 

5. Georgios Maragkos, Postdoctoraal onderzoeker (Universiteit Gent), Fire Safety Science and 
Engineering, 

6. Dr. Andrea Lucherini, postdoctoraal onderzoeker (Universiteit Gent), Fire Safety Science and 
Engineering.  
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2 Methodologie 
2.1 Verzamelen en verwerken van objectieve informatie 

De methodologie die de leercommissie gevolgd heeft, is deels het gevolg van het tijdsverloop en deels het 
gevolg van keuzes die de commissie gemaakt heeft. 

De brand heeft plaatsgevonden op 9 april 2021 in Opwijk in Residentie Asbeekhof (‘het pand’). De 
leercommissie is pas op 12 augustus 2021 aan haar werkzaamheden kunnen beginnen, in opdracht van 
FOD Binnenlandse Zaken. Als gevolg van de periode tussen de dag van het incident en de dag van de start 
van de werkzaamheden, was het niet meer mogelijk om nog “ongecontamineerde” getuigenissen te 
krijgen. Alle betrokken brandweermensen hadden dan bijvoorbeeld al veelvuldig met elkaar gesproken. 
Op die manier wordt het geheugen beïnvloed en wordt een reconstructie van de realiteit gevormd in de 
hersenen. Ontbrekende informatie wordt immers aangevuld en bestaande informatie kan worden 
vervormd.  

De leercommissie heeft er, in die omstandigheden, dan ook voor gekozen om te beginnen met alle 
elementen die objectief vaststaan: 

• Bouwplannen [3]; 
• Beeldmateriaal van voor, tijdens en na de brandweerinterventie (foto’s en video’s) [1],[2]; 
• Observaties omtrent de staat van het pand na de brand tijdens een plaatsbezoek (d.d. 

13/09/2021) [1].  
• Gegevens van de dispatching van tijdens het incident [5]. 
• Het interventieverslag zoals opgesteld door de zonecommandant van de zone Vlaams-Brabant 

West (o.m. gegevens van het uitsturen en aankomen van voertuigen) [5]. 

Deze elementen hebben toegelaten om een eerste beeld te vormen van het verloop van de brand en de 
tussenkomst van de brandweer.  

2.2 Interviews 

De dag van het plaatsbezoek is de leercommissie gebrieft door officieren en de interventieploeg van de 
hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. Tijdens het plaatsbezoek, op 13 september 2021, is de 
leercommissie gebrieft door officieren en de interventieploeg van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant 
West, en heeft de commissie kunnen spreken met de bemanning van de eerste voertuigen ter plaatse [6]. 
De bevelvoerder van de eerste autopomp ter plaatse (post Opwijk) vertelde hoe hij het incident beleefd 
heeft. De twee leden van de aanvalsploeg die de binnenaanval hebben uitgevoerd hebben het beeld 
geschetst van de situatie waarmee zij geconfronteerd werden. De officier kwam vanuit de post Asse en 
was later ter plaatse. Hij besprak met de leden van de leercommissie het verloop van de interventie vanuit 
zijn standpunt. De leercommissie heeft de conclusies onderling besproken om tot een gezamenlijk beeld 
te komen. 

2.3 Analyse van gelijkaardige branden 

Hoewel het tijdsbestek van de opdracht van de leercommissie beperkt was, zijn een aantal branden, 
waarvan de evolutie mogelijks gelijkenissen vertoont met de brand in Opwijk op 9 april 2021, bestudeerd. 
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2.4 Klankbordgroep 

In het kader van de opdracht, uitgeschreven door FOD Binnenlandse Zaken, is er ook een klankbordgroep 
opgericht. Deze groep had tot doel de leercommissie te ondersteunen, in het bijzonder door de werkwijze 
en alle analyses, hypotheses en output van de leercommissie kritisch te bekijken. Waar mogelijk, heeft de 
klankbordgroep ook input gegeven aan de leercommissie, onder de vorm van informatie of ervaring. 

De klankbordgroep bestaat uit: 

• Ann Beusen (VIPA), Vlaamse Overheid, Voorzitter Technische Commissie Brandveiligheid, 
• Dieter Brants (HVZO), Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost,  
• Emmanuel Belaire, Zone de secours Liège Zone 2 IILe – SRI (Intercommunale d’incendie de Liège 

et Environs), 
• Yves Martin (WTCB), 
• René Hagen (IFV, Nederland), 
• Donald Withouck, ere-zonecommandant HVZ Brandweerzone Midwest.  
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3 Analyse van het gebouw 
 

3.1 Beschrijving van het pand 

Residentie Asbeekhof (‘het pand’), met bouwaanvraag uit juni 2006, maakt deel uit van een groter project 
waar ook het naastgelegen gebouw, Residentie Leirekenhof, deel van uitmaakt. De inplanting van het 
gebouw wordt gevisualiseerd in Figuur 1 en Figuur 2. Figuur 1 illustreert hoe beide residenties deel 
uitmaken van hetzelfde project. Dit is belangrijk in het kader van sectie 3.2, waar een plaatsbezoek aan 
het naastgelegen gebouw toegelicht wordt. 

De zijden alpha – bravo – charlie worden ook aangeduid op Figuur 1. De term ‘alpha-zijde’ wordt door de 
Belgische brandweer gebruikt om de gevel aan te duiden die overeenkomt met het adres van het pand 
(hier Kloosterstraat 39 – 41). Vanaf de alpha-zijde worden de gevels benoemd in wijzerzin. De 
verschillende zijden van het pand zullen in dit rapport systematisch zo benoemd worden. 

Figuur 2 geeft een beeld op de inplanting binnen de ruimere omgeving. Landschapskenmerken zijn op 
deze figuur aangeduid voor oriëntatie verder in het rapport. 

 

Figuur 1 – Inplanting van Residentie Leirekenhof (links) en Residentie Asbeekhof (‘het pand’) (rechts) 
– plan bouwaanvraag. 
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Figuur 2 – Inplanting van Residentie Leirekenhof (links) en Residentie Asbeekhof (‘het pand’) (rechts)  
– google maps met aanduiding landschapskenmerken, straatnamen en huisnummers. Het noorden is 
bovenaan op deze foto. 

Het pand is opgevat als een groepering van meergezinswoningen. Deze woningen hebben uitwendig allen 
een eigen karakter, met bijvoorbeeld sterk verschillende gevels en dakkapellen, zodat ze er van buitenaf 
uitzien als afzonderlijke, volledig van elkaar gescheiden wooneenheden. De woningen zijn gescheiden 
door brandwerende muren. Per meergezinswoning is er toegang via een trappenhal. Er is op de 
woonlagen geen interne doorgang tussen de meergezinswoningen. Figuur 3 geeft een beeld vanaf de 
straatkant. 
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Figuur 3 – Beeld vanaf de straatkant – google streetview; aanduiding zijden gebouw en nummering 
ingangen gebouw conform Figuur 4. 

Figuur 4 visualiseert het grondplan van de benedenverdieping, inclusief enkele ruwe afmetingen. De 
verschillende toegangen tot het gebouw zijn aangeduid (I1 tot I5), alsook de trappenhallen (T1 tot T4). 
Aan de buitenzijde (straatkant) zijn de alpha-, bravo- en charlie-zijde respectievelijk 45 m, 50 m en 37.2 m 
lang, terwijl aan de binnenzijde (kant binnentuin) de lengtes respectievelijk 33.1 m, 26 m en 25.2 m zijn. 
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Figuur 4 – Grondplan van de benedenverdieping (gelijkvloers), met aanduiding van enkele relevante 
afmetingen en met aanduiding van de toegangen tot het gebouw (I1 t.e.m. I5) en de trappenhallen (T1 
t.e.m. T4). [3] 

Figuur 5 toont het grondplan van de tweede verdieping. De verschillende woonlagen zijn van elkaar 
gescheiden met een betonnen vloerplaat. De eerste verdieping en de kelderverdieping hebben geen rol 
gespeeld in de brand en worden niet verder besproken.  
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Figuur 5 – Grondplan van de tweede verdieping. Appartementsgrenzen zijn in volle lijn weergegeven. 
[3] 

Boven het gebouw is er één grote zolderruimte (Figuur 6). Deze zolderruimte is niet gecompartimenteerd 
en loopt boven het geheel van alle meergezinswoningen. Toegang tot de zolderruimte is slechts mogelijk 
vanuit één enkele trappenhal (T2, zie Figuur 4), via een zolderluik. Deze trappenhal loopt dus niet door 
tot in de zolderruimte. De opbouw van de zolderruimte is bijzonder relevant voor het brandverloop en 
wordt verder in sectie 3.2 in detail uitgewerkt. 

Op de figuur onderaan rechts van Figuur 6 kan de maximum hoogte van de zolderruimte ingeschat worden 
als zijnde 4 – 4.1 m, terwijl de horizontale afmeting op het niveau net onder de horizontale 
balkenstructuur ongeveer 8 m is. Deze figuur geeft ook bijkomende details over de beoogde opbouw van 
het dak: 

- Dakbedekking met kleidakpannen; 
- Aanwezigheid van pannenlatten en stoflatten; 
- Onderdak: kunststof vezelversterkte flexibele onderdakfolie; 
- Isolatie met minerale wol; 
- Aanwezigheid van een dampscherm. Figuur 6 vermeldt een PVC-folie met een dikte van 0.2 mm. 

Op basis van de beschikbare foto’s is het aannemelijk dat op minstens sommige plaatsen 
aluminiumfolie is gebruikt. Een PVC-folie zal reeds bij een temperatuur beneden 250 oC 
wegsmelten. 
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De primaire dragende elementen van de dakconstructie zijn (vermoedelijk) uiteindelijk uitgevoerd zoals 
in Figuur 6 bovenaan. De dakopbouw waargenomen bij het plaatsbezoek wordt geïllustreerd door Figuur 
7.  

 

Figuur 6 – Dakspantenplan van de zolderruimte. De doorsnede rechts-onderaan is overgenomen uit de 
plannen bij de bouwaanvraag uit 2006 [3]. 
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Figuur 7 – Visualisatie van de dakopbouw zoals waargenomen bij het plaatsbezoek [1]. 

 

3.2 Opbouw van de zolderruimte 

De exacte afmetingen van de zolderruimte zijn onbekend. Op basis van de afmetingen zoals vermeld in 
paragraaf 3.1 (hoogte van de zolderruimte 4.05 m, horizontale breedte onderaan 8 m, en een lengte 
waarover deze ‘driehoek’ zich uitstrekt gelijk aan: 45 m – 6 m + 37.2 m – 12 m + 50 m – 6 m = 108.5 m), 
wordt het volume van de zolderruimte geschat op ongeveer 1750 m3. Dit is exclusief uitbouwen 
(dakkapellen), zodat in de berekeningen hieronder wordt uitgegaan van een volume van ongeveer 1900 
m3.   

De exacte binnenopbouw van de zolderruimte zoals in realiteit uitgevoerd, is ook onbekend. Dit kon ook 
onmogelijk worden achterhaald bij het vermelde plaatsbezoek, enerzijds omdat er veel vernietigd was 
door de brand en anderzijds omdat het plaatsbezoek pas meerdere maanden na de brand is kunnen 
gebeuren en veel zaken reeds verplaatst waren (o.m. ten dienste van het gerechtelijk onderzoek). Op 
basis van het postinterventiedossier, afschriften van communicatie met de syndicus, getuigenverklaringen 
en het plaatsbezoek, kon evenwel een beeld gevormd worden. Zoals eerder vermeld is het pand 
bovendien onderdeel van een groter project, zodat het brandpreventieverslag van een plaatsbezoek aan 
het naastgelegen gebouw Residentie Leirekenhof (d.d. 3 mei 2021) [4] bijkomend informatie verschaft 
over de mogelijke opbouw in de zolderruimte. Hieronder worden enkele foto’s uit het verslag van het 
plaatsbezoek aan Residentie Leirekenhof weergegeven (Figuur 8, Figuur 9 en Figuur 13) [4]. 

In originele toestand na opleveren zou alleen het dak geïsoleerd zijn. Het brandpreventieverslag van een 
plaatsbezoek aan het naastgelegen gebouw Residentie Leirekenhof (d.d. 3 mei 2021) maakt gewag van 
‘spijkerflensdekens uit minerale wol, voorzien van een aluminium dampscherm’ [4]. De foto’s (Figuur 8 en 
Figuur 9) geven aan dat, behalve het genoemde ‘aluminium dampscherm’ en vermoedelijke bevestiging 
met een nietjessysteem, er geen andere voorziening is om de isolatie op haar plaats te houden (bv. platen 
onder de balken). De veronderstelling dat de uitvoering van de dakisolatie in het pand heel gelijkaardig 
was, wordt gevoed door persoonlijke communicatie waarin de syndicus aangeeft dat er na oplevering 
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klachten waren betreffende ‘tocht’ in appartementen van de bovenverdieping [7]. Deze klachten hebben 
dan aanleiding gegeven tot het bijplaatsen van isolatie op de ‘vloer’ van de zolderruimte (zie verder). De 
leercommissie meent dat de uitvoering van de isolatie van het dak een belangrijke rol kan hebben 
gespeeld bij het brandverloop (zie sectie 4.3). 

   

  
Figuur 8 – Algemeen beeld van de zolderruimte in 
residentie Leirekenhof. [4] 

 

Figuur 9 – Illustratie van de hoogte van 
de zolderruimte. Noot: op deze figuur 
eveneens doorvoer van rookgasafvoer 
van een gashaard zichtbaar. [4] 
 

Volgens de beschikbare informatie vanuit persoonlijke communicatie zou er in Asbeekhof geen 
vloerafwerking voor de zolderruimte zijn geweest. Dit in tegenstelling tot Leirekenhof (weergegeven in 
Figuur 8, Figuur 9 en Figuur 13). De scheiding tussen de appartementen en de zolderruimte zou uit één 
enkele gipskarton plaat hebben bestaan. Volgens ter beschikking gestelde communicatie zou er op latere 
datum een 1m breed wandelpad zijn aangebracht in OSB om onderhoud van technische installaties beter 
mogelijk te maken. Het gipskarton plafond zou bevestigd zijn geweest aan de houten spanten en 
appartementsmuren, met gebruik van dunne stalen profielen als bijkomend draagsysteem), zie Figuur 10 
en Figuur 11 voor de informatie beschikbaar in het Post-Interventie Dossier (PID) van Asbeekhof [8], en 
Figuur 12 [1]. Uit de vaststellingen tijdens het plaatsbezoek kon worden afgeleid dat de afgehangen 
bevestiging (Figuur 11, opties B1 en C1) niet standaard toegepast werd, zie ter illustratie Figuur 12.  
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Figuur 10 – Stalen draagsysteem gipskarton. 
[8] 

Figuur 11 – Bevestiging van gipskarton (detail). 
[8] 

 

Zoals hierboven reeds vermeld, waren er klachten over tocht in de appartementen op de tweede 
verdieping (net onder de zolderruimte) [7]. Na oplevering werd daarom isolatie bijgeplaatst boven het 
gipskarton plafond. Er is geen verdere informatie beschikbaar omtrent de specificaties van deze isolatie 
of de verdere afwerking. Op basis van restanten, zoals teruggevonden tijdens het plaatsbezoek (Figuur 
12a: voorbeeld uit plaatsbezoek), was de bijgeplaatste isolatie vermoedelijk glaswol.  
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Figuur 12 – Foto na de brand. (a) met restanten van vermoedelijk gesmolten glaswol; (b) met opbouw 
scheiding appartementen-zolderruimte (foto uit minst beschadigd dakappartement naast aangrenzend 
gebouw alpha-zijde). [1] 

De zolderruimte was niet verticaal gecompartimenteerd. Zoals eerder aangeduid bestond de horizontale 
compartimentering t.o.v. de onderliggende appartementen uit een gipskartonplaat. Op de zolderruimte 
waren technische installaties aanwezig voor de mechanische ventilatie van de appartementen. Uit [4] 
komt naar voren dat niet alle doorvoeringen door de compartimentering zijn afgedicht. Bovendien zijn op 
de zolderruimte gloeilampen aanwezig en is het buiten de zolderruimte niet mogelijk om vast te stellen 
of deze nog branden. Observaties uit [4] worden geïllustreerd door Figuur 13. 

 

Figuur 13 – Details van de zolderruimte in Residentie Leirekenhof. Van links naar rechts: (a) verticale 
kokers geven uit in de zolderruimte en zijn niet afgedicht; (b) verlichting met gloeilampen; (c) 
Extractiegroepen op de zolderruimte; (d) Luchtkanalen en CLV-buizen gaan door houten vloer op veel 
plaatsen [4]. 
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3.3 Regelgeving  

In deze paragraaf worden relevante punten uit de huidig geldende regelgeving aangehaald zijnde het KB 
van 7 juli 1994. De leercommissie doet geen uitspraak over al dan niet conform zijn van het gebouw met 
de versie die gold op het moment van de bouwaanvraag en oplevering (de toenmalige Bijlage 2). De 
leercommissie doet wel een poging om eventuele schijnbare mogelijke afwijkingen van de huidig 
geldende regelgeving aan te stippen, zodat desgevallend aanbevelingen kunnen worden geformuleerd 
omtrent het al dan niet aanpassen van de huidige regelgeving.  Merk op dat de toetsing aan de huidige 
regelgeving betekent dat hieronder gerefereerd wordt naar de classificatie REI, en niet naar de oude 
classificatie Rf. 

Het hoogteverschil tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en de omliggende door de 
brandweer bruikbare wegen is minder dan 10 m. Residentie Asbeekhof betreft dus een laag gebouw. 
Daarom wordt Bijlage 2/1 van het KB van 7 juli 1994 (KB basisnormen; geconsolideerde versie) gebruikt 
als uitgangspunt van de bespreking. Hierbij wordt de zolderruimte geklasseerd als technisch lokaal 
conform 5.2 van Bijlage 1: Terminologie. 

Relevante elementen van de regelgeving (Bijlage 2/1) en overeenkomstige specifieke kenmerken van 
het pand worden in de volgende tabel weergegeven. 
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Element regelgeving (Bijlage 2/1) Toepassing residentie Asbeekhof 
1.3: Scheiding aangrenzende 
gebouwen (R)EI 60. 

Enkel aan de alpha-zijde is er een aangrenzend gebouw. Er is 
geen brandoverslag geweest naar dit gebouw. 

2.1: De maximale 
compartimentsgrootte is 2500 m2. 

De open zolderruimte in het pand overschrijdt de 2500 m2 niet. 

2.2.2: De evacuatiewegen leiden 
ofwel: naar buiten; naar 
trappenhuizen; naar trappen, 
binnen of buiten het gebouw 
gelegen 

Op de bewoonde verdiepingen was aan deze eis voldaan. Voor 
een zolderruimte die een technisch lokaal is, is artikel 5.1.1 van 
toepassing.  
 

3.1: Doorvoeringen mogen de 
compartimentering niet negatief 
beïnvloeden. 

Op basis van het brandweer preventieverslag van residentie 
Leirekenhof [4] is het volgens de leercommissie plausibel dat 
niet alle doorvoeringen doorheen het gipskarton plafond tussen 
de zolderruimte en de appartementen op de tweede verdieping 
conform waren. 

3.2: Structurele elementen moeten 
R 60 zijn (met uitzondering van het 
dak). 

De leercommissie heeft geen aanwijzingen gevonden dat 
hieraan niet voldaan zou zijn. 

3.2: De structurele elementen van 
het dak moeten ofwel R 30 zijn, 
ofwel beschermd zijn door middel 
van EI 30. 

(i) De leercommissie heeft geen enkele aanwijzing gevonden 
dat de structurele elementen van het dak in residentie 
Asbeekhof afzonderlijk beschermd waren t.o.v. de 
zolderruimte. Het is eveneens aannemelijk dat deze elementen, 
met name onbeschermde houten constructie met beperkte 
massiviteit, geen brandweerstand R 30 bezaten.  
(ii) De scheiding met de onderliggende appartementen bestond 
uit een enkele gipsplaat waarvan de leercommissie een 
brandweerstand EI 30 vermoedt.  

 
Wanneer de zolderruimte geen technisch lokaal is, dan is 
bovenstaande conform. Wanneer de zolderruimte wel een 
technisch lokaal is, dan moet voldaan worden aan de eisen van 
4.1 en 5.1.1. 

4.1: De scheiding tussen 
compartimenten is EI 60. De 
verbinding tussen compartimenten 
gebeurt via een (bij brand) 
zelfsluitende deur EI 30. 

Artikel samen te lezen met bovenstaande en onderstaande 
artikels. Indien de zolderruimte een technisch lokaal is, dan is EI 
60 vereist. 

4.4 Evacuatiewegen en 
vluchtterrassen 
(meerdere voorschriften) 

Op de bewoonde verdiepingen was aan deze eisen voldaan. 
Indien de zolderruimte een technisch lokaal is, dan is artikel 5.1.1 
van toepassing. 

5.1.1: De technische lokalen 
moeten voldoen aan de eisen 
inzake compartimenten. 

Indien de zolderruimte een technisch lokaal is, dan moet aan de 
eisen omtrent scheiding tussen compartimenten (EI 60) en 
evacuatie (trappenhal en evacuatie-afstanden) voldaan worden. 

5.1.5.1: Doorvoeringen moeten de 
vereiste brandweerstand hebben. 

Het is, op basis van [4], volgens de leercommissie plausibel dat 
hieraan niet overal was voldaan in het pand. 
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3.4 Conclusies m.b.t. het pand 

Belangrijke vaststellingen met betrekking tot het pand, op basis van de bouwplannen, zijn de volgende: 

- Het betreft een modern gebouw, met bouwaanvraag uit 2006.  
- Het betreft een appartementencomplex met 4 afzonderlijke trappenhallen. Er zijn 

appartementen op de gelijkvloerse, 1ste en 2e verdieping. Er is eveneens een gemeenschappelijke 
kelderverdieping/garage. 

- De ‘zolderruimte’ onder het dak, boven het plafond van de derde bovengrondse bouwlaag, is 
relatief groot van omvang: ongeveer 8 m breed, ongeveer 4 m hoog onder de nok, maar vooral 
ongeveer 108.5 m lang. 

- De zolderruimte is niet verticaal gecompartimenteerd. Op de zolderruimte zijn technische 
installaties aanwezig. 

- De scheiding tussen de dakappartementen (2e verdieping) en de zolderruimte bestaat uit een 
enkele gipskartonplaat, bevestigd aan staalprofielen of de hoofdstructuur van het gebouw. 

- Boven de gipskartonplaat is vermoedelijk isolatie (vermoedelijk glaswol) bijgeplaatst na de 
oplevering van het gebouw, evenals een 1m breed wandelpad. Er is geen doorlopende 
vloerafwerking in de zolderruimte. 

Op basis van het brandpreventieverslag voor de residentie Leirekenhof [4], en in de veronderstelling dat 
de uitvoering van Residentie Asbeekhof gelijkaardig is aan die van Residentie Leirekenhof, lijkt het 
volgende volgens de leercommissie plausibel: 

- Er is een grote hoeveelheid onbeschermd hout aanwezig in de zolderruimte. 
- Tussen de houten spanten is minerale wol aangebracht met enkel een aluminium/PVC 

dampscherm en bevestiging met een nietjessysteem als mechanische ondersteuning. 
- OSB-platen dienen als vloer in de zolderruimte. E-mail communicatie suggereert dat in het pand 

een wandelpad aangebracht was met OSB-platen over ongeveer 1 meter breedte. De 
vloerafwerking betreft dus niet de volledige breedte, in tegenstelling tot de situatie in Residentie 
Leirekenhof. E-mail communicatie [7] suggereert ook dat, na klachten over tocht, minerale wol 
als isolatie zou zijn aangebracht boven de valse plafonds. Uit plaatsbezoek blijkt dat dit wellicht 
glaswol was.  

- Verticale kokers die uitkomen in de zolderruimte zijn mogelijks niet afgedicht. 
- Er zijn technische installaties aanwezig op de zolderruimte, evenals verlichtingspunten waarvan 

de toestand (aan/uit) enkel vanop de zolderruimte kan waargenomen worden. 
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4 Analyse van het brandverloop 
 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen: 

1. Op welke manier en langs waar heeft de brand zich ontwikkeld en hoe heeft deze zich kunnen 
uitbreiden binnen het getroffen appartementsgebouw? 

2. Welk is het tijdsverloop geweest van de brandontwikkeling en de -uitbreiding? 
3. Welke rol hebben de bouwwijze en de technische installaties van het betrokken 

appartementsgebouw in het brandverloop en de -uitbreiding gespeeld? 
 

Op basis van het verzamelde materiaal wordt een hypothese uitgewerkt betreffende het mogelijke 
brandverloop. Deze paragraaf behandelt dus vragen 1 en 2 (‘Op welke manier en langs waar heeft de 
brand zich ontwikkeld en hoe heeft deze zich kunnen uitbreiden binnen het getroffen 
appartementsgebouw?’ en ‘Welk is het tijdsverloop geweest van de brandontwikkeling en de -
uitbreiding?’). De invloed van het gebouw is hiermee verbonden, hetgeen een link vormt met vraag 3: 
‘Welke rol hebben de bouwwijze en de technische installaties van het betrokken appartementsgebouw in 
het brandverloop en de -uitbreiding gespeeld?’ 

4.1 Initiële vuurhaard 

Zoals vermeld in hoofdstuk 3, is het voor de leercommissie onmogelijk gebleken om gedetailleerd de 
exacte uitvoering van het pand te reconstrueren. Bovendien is er geen informatie ter beschikking rond de 
prille beginfase van de brand. Al bij de eerste oproep bij de dispatch (14:41) wordt immers gesproken over 
‘vuur op het dak – ruikt en ziet het op het dak - appartement’ (bron: interventieverslag [5]). 

Hypothese: de brand had een vermogen van meerdere MW op het moment dat de brandweer ter plaatse 
kwam. 

In het verslag zoals opgemaakt door de eerste officier ter plaatse [9], wordt gesproken over ‘vlammen uit 
het dak’ bij de melding om 14:41. Er wordt in dat verslag ook gesproken over een ‘grote rookpluim’ die te 
zien is bij vertrek vanuit de kazerne van Opwijk (14:46). De eerste dronebeelden [2] (vermoedelijk 
omstreeks 14:45) bevestigen dat er rook komt van onder de dakstructuur over een heel aanzienlijke lengte 
(Figuur 14). Ongeveer 20 seconden later (Figuur 15) zijn al uitslaande vlammen te zien doorheen de 
dakstructuur. Nauwelijks 3.5 minuten later zijn er al heel veel uitslaande vlammen te zien, en valt ook een 
hevige brandhaard ter hoogte van het plat dak op aan de binnenzijde van de hoek alpha-bravo (Figuur 
16). Het vermoedelijke eerste beeld van de brand is een foto [1], genomen omstreeks vermoedelijk 14:43, 
vanuit een appartement aan de bravo-zijde met zicht op de achterkant van de alpha-zijde (Figuur 17). Ook 
op die foto zijn al uitslaande vlammen te zien aan de nok.  
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Figuur 14 – Dronebeeld (vermoedelijk omstreeks 14:45) waaruit blijkt dat er rook komt van onder de 
dakstructuur over een aanzienlijke lengte. [2] 

 

Figuur 15 – Dronebeeld (ongeveer 20 seconden na Figuur 14) waarop uitslaande vlammen te zien zijn 
door de dakstructuur (zie gele ellips). [2] 
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Figuur 16 – Dronebeeld (ongeveer 3.5 minuten na Figuur 15, i.e., ca. 15:49-15:50) waarop uitslaande 
vlammen te zien zijn door de dakstructuur. Ook de brand op het plat dak aan de binnenkant van de 
hoek alpha – bravo is opvallend. [2] 

 

Figuur 17 – Foto, genomen vermoedelijk omstreeks 14:43, vanuit een appartement aan de bravo-zijde 
met zicht op de achterkant van de alpha-zijde. [1] 
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Al deze beelden (Figuur 14 t.e.m. Figuur 17) suggereren een brand die al gegroeid is tot een heel 
aanzienlijk vermogen op het moment van de melding. Het vermogen wordt door de leercommissie 
ingeschat op minstens enkele MW op het moment van de melding, op basis van de omvang van de 
rookontwikkeling en de zichtbare vlammen. Een ruwe inschatting van het vermogen is 0.5MW/m3 bij 
grote branden [10], en alleen al het volume van de uitwendige vlammen in bv. Figuur 16 suggereert dus 
meerdere MW, hetgeen laat vermoeden dat het vermogen onder het dak (alvorens de eerste vlammen 
uitslaan) ook van de grootteorde van enkele MW was op moment van de melding.      

Conclusie: het beeldmateriaal bekrachtigt de hypothese dat de brand een vermogen had van meerdere 
MW op het moment dat de brandweer ter plaatse kwam. 

Aangezien de leercommissie niet beschikt over gedetailleerde informatie over de periode vanaf de start 
van de brand (ontsteking) en de eerste beelden (Figuur 14 t.e.m. Figuur 17), acht de leercommissie het 
niet wenselijk om te speculeren over deze periode en vangt de analyse van het brandverloop aan bij 
het moment van de eerste beelden. 

Voor het beantwoorden van de gestelde onderzoeksvragen is het ook niet nodig om kennis te hebben van 
de precieze oorzaak van de brand. 

Hypothese: de beginnende brand is een tijdlang onopgemerkt gebleven. 

Bovenstaande laat ook vermoeden dat de brand geruime tijd onopgemerkt is gebleven tijdens de 
groeifase. Dat is perfect mogelijk wanneer de brand zou zijn ontstaan in de zolderruimte zelf. Een ruwe 
inschatting van de periode tussen de start van de brand en het moment van opmerken van de brand, kan 
worden gemaakt op basis van de volgende aannames: 

- De brand begint met een klein vermogen en groeit dan in de zolderruimte tot meerdere MW 
vooraleer hij wordt opgemerkt. Dat is mogelijk in geval de brand zich enkel in de zolderruimte 
bevindt, omdat de warmte en rook de neiging hebben om op te stijgen en dus niet meteen 
opgemerkt zullen worden in de appartementen. Bovendien is het mogelijk dat meerdere 
bewoners niet in hun appartement aanwezig waren tijdens de brand (gezien het tijdstip, in de 
namiddag op een werkdag), waardoor ook eventueel geluid van de brand onopgemerkt kan 
blijven. Om een ruwe berekening te kunnen doen, wordt hier een gemiddeld vermogen van �̇�𝑄 =
 1 MW aangenomen tijdens de periode dat de brand groeit, alvorens te worden opgemerkt. 

- De warmte blijft in de zolderruimte, zo lang de dakstructuur intact is. Dit is een redelijke aanname, 
gezien de isolatie van zowel het dak als de ‘vloer’. 

- Ontsteking van de rookgassen/pyrolysegassen (zie paragraaf 4.2) gebeurt bij een 
temperatuurstijging van ∆𝑇𝑇 = 600 oC [10]. Anderzijds is het zo dat de onderdakfolie en het 
dampscherm bij een veel lagere temperatuur kunnen wegsmelten (smelttemperatuur van PVC is 
lager dan 250 oC, zie dakopbouw in 3.1). De onderdakfolie is in principe beschermd door isolatie, 
maar blootgestelde isolatie kan wegkrullen (zie ook paragraaf 4.2) en bovendien is het opvallend 
dat de eerste uitslaande vlammen systematisch te zien zijn op plaatsen waar het dak ‘verspringt’ 
(zie bv. Figuur 16), hetgeen wijst op ‘zwakke plaatsen’, waar dus de onderdakfolie minder goed 
beschermd zou kunnen zijn en sneller kan wegsmelten. Bij een temperatuur van 250 oC 
produceert hout ook al pyrolysegassen. Omdat de gassen niet onmiddellijk doorheen de 
dakstructuur naar buiten kunnen stromen en omdat de productie van pyrolysegassen door hout 
pas aanzienlijk wordt vanaf een temperatuur van 320 oC, kan deze temperatuur worden gebruikt 
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als criterium voor ‘opmerken van de brand’. Gezien het aannemelijk is dat de beschreven 
fenomenen, en dan vooral het stromen van aanzienlijke hoeveelheden rook doorheen de 
dakstructuur, worden opgemerkt, wordt hieronder gewerkt met een temperatuurstijging van 300 
oC t.o.v. omgevingstemperatuur als criterium voor het opmerken van de brand.      

- Het volume van de zolderruimte is ongeveer 𝑉𝑉 = 1900 m3 (zie hoofdstuk 3). De massadichtheid 
van lucht is ongeveer 𝜌𝜌 = 1.2 kg/m3 en de specifieke warmte is ongeveer 𝑐𝑐 = 1 kJ/(kg.K). 

De periode tussen ontsteking en opmerken van de brand wordt dan geschat als: 

∆𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌∆𝑇𝑇
�̇�𝑄

= 1.2×1900×1×300
1000

= 684𝑠𝑠 = 11𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.      

De brand zou met deze aannames dus iets meer dan 10 minuten onopgemerkt zijn gebleven, hetgeen 
volgens de leercommissie plausibel is. Mocht het gemiddelde vermogen hoger zijn geweest, dan zou de 
brand sneller zijn opgemerkt (bv. na minder dan 6 minuten bij een gemiddeld vermogen van 2 MW), maar 
dit verandert de analyse hieronder niet. Essentieel is dat er bij de verdere analyse wordt vertrokken van 
een aanzienlijke brandhaard. 

Conclusie: het is aannemelijk dat de beginnende brand minutenlang onopgemerkt is gebleven. 

Er wordt opgemerkt dat bovenstaande berekening een vereenvoudiging is van de werkelijkheid, in de zin 
dat er gewerkt wordt met een uniforme temperatuur in de zolderruimte. In de werkelijkheid zal de 
temperatuur onder de nok hoger zijn dan net boven het gipskarton plafond, en zal er ook in de horizontale 
richting geen uniformiteit zijn. De temperatuur zal veel hoger kunnen zijn in de nabijheid van de 
brandhaard. Deze niet-uniformiteit wordt ook bevestigd op de eerste dronebeelden (zie bv. Figuur 15), 
waar geen uniforme situatie op het dak te zien is. Gedurende de volgende 3 à 4 minuten heeft de brand 
zich dan kunnen uitbreiden onder de dakstructuur, met uitstroom van rook doorheen het volledige dak 
(Figuur 16). 

4.2 Verspreiding van de vuurhaard 

Zonder in detail in te gaan op de brandweerinterventie, die uitvoerig wordt behandeld in hoofdstuk 5 van 
het rapport, is het relevant om hier te melden dat op moment van aankomst (omstreeks 14:47 – 14:49), 
de brandweer zich in eerste instantie heeft gericht op het appartement in de hoek alpha-bravo. Er is een 
binnenaanval geprobeerd via ingang I2 en trappenhal T2 (Figuur 4). Het zwaartepunt van de vuurhaard 
situeert zich op dat moment inderdaad in de hoek alpha-bravo, zoals ook blijkt uit Figuur 16. 

De brand heeft zich in enkele minuten tijd kunnen uitbreiden in de zolderruimte. Dit kan worden afgeleid 
uit de eerste dronebeelden (Figuur 14 en Figuur 15). Op Figuur 16 zijn al uitslaande vlammen te zien 
doorheen de dakstructuur van de volledige bravo-zijde (die 50 m lang is) en komt er al rook doorheen het 
dak over het volledige gebouw. 

Hypothese: de brand heeft zich in de zolderruimte sneller verspreid dan verwacht kan worden voor 
branduitbreiding over een oppervlak.  

Figuur 18 toont een dronebeeld op vermoedelijk tijdstip 14:47, i.e., anderhalve minuut na het tijdstip van 
Figuur 15. Het gedeelte van de charlie-zijde waar geen (of nauwelijks) rook uit komt, bevindt zich achter 
een schoorsteen. Vermoedelijk heeft deze schoorsteen gefungeerd als weerstand voor de stroming: een 
stroming probeert altijd de eenvoudigste weg te volgen en een relatief groot gedeelte van de dwarse 
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oppervlakte onder het dak werd geblokkeerd door de schoorsteen. Desalniettemin komt minder dan 2 
minuten later ook al een aanzienlijke hoeveelheid rook doorheen het dak in het genoemde gedeelte van 
de charlie-zijde. Dit geeft opnieuw aan dat de fenomenen zich op een paar minuten tijd ontwikkelen. Dit 
is aanzienlijk sneller dan wat verwacht zou worden bij uitbreiding van de brand over een oppervlak. 
Branduitbreidingssnelheden over een houten oppervlak (zoals bv. de OSB-plaat van het gangpad) zijn in 
de orde van (maximaal) enkele cm per seconde [10]. Gezien de afstanden (50 m lengte over de bravo-
zijde alleen, bv.), zou het, zelfs bij een hoge schatting van 10 cm/s, 500 seconden moeten hebben geduurd 
vooraleer de brand zich kon uitbreiden van de alpha-zijde tot aan de charlie-zijde van het gebouw. De 
werkelijke uitbreiding was duidelijk veel sneller en/of de brand was al volop aan het woeden bij hoog 
vermogen op moment van melding (zie paragraaf 4.1). 

Conclusie: de hypothese dat de brand zich in de zolderruimte sneller heeft verspreid dan verwacht kan 
worden voor branduitbreiding over een oppervlak, wordt bekrachtigd. 

 

Figuur 18 – Dronebeeld op vermoedelijk tijdstip 14:47, i.e., anderhalve minuut na het tijdstip van Figuur 
15. [2] 

Een belangrijke vraag is dus waarom de situatie in een relatief kort tijdsbestek kon uitbreiden: 

- in de volledige zolderruimte (ca. 4 minuten),  
- in de appartementen op de tweede verdieping.  

 

Hypothese: de branduitbreiding in de zolderruimte is gebeurd door rookgasontsteking. 

De omstandigheden in de zolderruimte zijn naar alle waarschijnlijkheid als volgt: 

- De zolderruimte was geïsoleerd, zowel onder het dak (glaswolisolatie tussen de dakspanten) als 
op de ‘vloer’ (glaswol was aangebracht aan de bovenzijde van de plafonds van de appartementen 
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onder de zolderruimte). Het isolatiemateriaal onder het dak werd vermoedelijk enkel op zijn 
plaats gehouden door een ‘aluminium dampscherm’ en een nietjessysteem in de dakbalken (cfr. 
Figuur 8 en Figuur 9). 

- De luchttoevoer naar de zolderruimte is in eerste instantie heel beperkt. Er is luchttoevoer 
mogelijk langs niet afgesloten verticale kokers en in beperkte mate langs lekopeningen in de 
structuur van het gebouw en het dak, maar er is geen deuropening, noch ramen. Toegang tot de 
zolderruimte was enkel mogelijk via een zolderluik (één zolderluik, gelokaliseerd in trappenhal T2, 
zie Figuur 4), en er wordt verondersteld dat dit zolderluik gesloten was tijdens de brand. 
Anderzijds is er een grote hoeveelheid lucht aanwezig om de brand te voeden, gezien het grote 
volume van de zolderruimte (ingeschat op ongeveer 1900 m3). 

- Er is een aanzienlijke hoeveelheid onbeschermd hout aanwezig (balken en een wandelpad in OSB-
platen van vermoedelijk 1 m breed). 

Zoals besproken in paragraaf 4.1 is het plausibel dat de brand na ontsteking een aanzienlijke periode 
onopgemerkt is gebleven en dat de eerste melding bij de dispatch (14:41) pas gebeurd is op een moment 
dat de brandhaard zich reeds tot een aanzienlijk vermogen had kunnen ontwikkelen in de zolderruimte 
(groter dan 1 MW). 

Door de combinatie van bovenstaande omstandigheden is het aannemelijk dat het grote brandvermogen, 
samen met het ‘vasthouden’ van de warmte in de zolderruimte (goede isolatie en weinig openingen 
waardoorheen warmte met de rook weg kan stromen), aanleiding heeft gegeven tot een aanzienlijke 
productie van brandbare pyrolysegassen. De aanwezige warmte zal het hout kunnen laten pyrolyseren: 
pyrolyse vangt aan vanaf een temperatuur van ongeveer 250 oC. De gevormde pyrolysegassen kunnen 
ontsteken of zich opstapelen (wanneer ze onvoldoende zuurstof vinden om te kunnen verbranden of er 
in de onmiddellijke omgeving geen ontstekingsbron is).  

Een inschatting over het al dan niet onder-geventileerd zijn van de brand, kan worden gemaakt op basis 
van de volgende veronderstellingen (cfr. Paragraaf 4.1): 

- De warmte blijft in de zolderruimte, zo lang de dakstructuur intact is. Dit is een redelijke aanname, 
gezien de isolatie van zowel het dak als de ‘vloer’. 

- Er wordt verondersteld dat een temperatuurstijging van ∆𝑇𝑇 = 600 oC nodig is om tot die ontsteking 
te komen. 

- Het volume van de zolderruimte is ongeveer 𝑉𝑉 = 1900 m3 (zie hoofdstuk 3). De massadichtheid 
van lucht is ongeveer 𝜌𝜌 = 1.2 kg/m3 en de specifieke warmte is ongeveer 𝑐𝑐 = 1 kJ/(kg.K). 

In dat geval is een energie nodig van 1.2 × 1900 × 1 × 600 = 1.4𝐺𝐺𝐺𝐺 om de in de zolderruimte aanwezige 
lucht tot 600oC op te warmen. Per kg aanwezige lucht wordt bij verbranding van hout ongeveer 3 MJ aan 
energie vrijgesteld. Dit geeft het potentieel van 1.2 × 1900 × 3 = 6.8𝐺𝐺𝐺𝐺. Met andere woorden, zelfs 
wanneer niet alle lucht kan deelnemen aan de brand, is er geen toevoer van lucht nodig om tot 
omstandigheden te komen die aanleiding geven tot ontsteking van de rookgassen en de brandhaard is 
dus naar alle waarschijnlijkheid op geen enkel moment onder-geventileerd. 

Deze inschatting geeft ook aan dat de brand in de zolderruimte vermoedelijk is kunnen evolueren tot een 
situatie met snelle vlamvoortplanting/branduitbreiding doorheen de gasfase (snelle ontsteking van 
pyrolysegassen), alvorens hij werd opgemerkt. Dergelijke branduitbreiding in de gasfase is heel veel 
sneller dan de uitbreiding van een vuurhaard over een vast oppervlak (zoals hout), zoals eerder 
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opgemerkt. Hierdoor zal op heel korte termijn (orde enkele minuten) bovendien het vermogen van de 
brandhaard drastisch toenemen (vermoedelijk tot meerdere MW, zie paragraaf 4.1), en zal de brandhaard 
zich heel snel kunnen uitbreiden over de volledige oppervlakte, op een manier die veel sneller is dan 
wanneer bv. de houten balken zelf steeds de volgende balk zouden moeten ontsteken door straling. Dit 
kan ook de snelheid van de evolutie, zoals te zien in Figuur 14 t.e.m. Figuur 17, verklaren. Ook de 
interventieploeg van de brandweer bevestigt een uiterst snelle uitbreiding van de brand onder het dak, 
veel sneller dan men zou verwachten bij een ‘normale’ branduitbreiding. 

Conclusie: de hypothese dat de branduitbreiding in de zolderruimte is gebeurd door rookgasontsteking, 
wordt bekrachtigd. 

 

Hypothese: de branduitbreiding naar de appartementen onder de zolderruimte is gebeurd door falen van 
de dakstructuur en de plafondconstructie. 

Een volgens de leercommissie belangrijk element is dat het isolatiemateriaal onder het dak vermoedelijk 
enkel op zijn plaats gehouden werd door een ‘dampscherm’ en een nietjessysteem in de dakbalken (cfr. 
Figuur 8 en Figuur 9). Als gevolg van de pyrolyse van de balken, is het volgens de leercommissie 
aannemelijk dat de bevestiging m.b.v. een nietjessysteem op korte termijn faalt. Met een geschatte 
‘charring rate’ van 1 mm per minuut en de veronderstelling dat char de nietjes niet kan vasthouden, is 
duidelijk dat het falen een kwestie van hoogstens een paar minuten is, eenmaal de balk is beginnen te 
pyrolyseren. Bovendien is de smelttemperatuur van aluminium ongeveer 660 oC. Gezien het aluminium 
dampscherm flinterdun is en aan de achterzijde wordt geïsoleerd, is het aannemelijk dat de temperatuur 
van het aluminium de temperatuur van de gassen in de zolderruimte snel volgt. Zodra vlammen (met een 
temperatuur van ongeveer 1000 oC) het scherm bereiken, zal het scherm wegsmelten. In combinatie met 
het loslaten aan de balken, zal het isolatiemateriaal van het dak kunnen wegkrullen of vallen, waardoor 
de houten latten van de dakstructuur waarop de dakpannen rustten, bloot komen te liggen. Deze latten 
zijn dun (orde 24mm) en kunnen dus op enkele minuten tijd doorbranden (bij een charring rate van 1 
mm/min is dit 12 minuten indien het latje van beide zijden bevlamd wordt; bovendien is er de 
mechanische belasting van het gewicht van de dakpannen).  

Als gevolg hiervan hebben volgens de leercommissie elementen van de dakstructuur, in het bijzonder 
dakpannen, gaten kunnen slaan in het gipskarton plafond van de appartementen onder de zolderruimte. 
Dit is mede het gevolg van de afwezigheid van een (onbrandbare) vloer in de zolderruimte om het 
gipskarton te beschermen tegen de impact van vallende dakpannen (die van enkele meter hoog kunnen 
vallen, zie hoofdstuk 3). Bovendien heeft de gipskartonnen scheiding tussen de zolderruimte en de 
onderliggende appartementen onvoldoende draagvermogen om het gewicht van de bovenliggende 
pannen te dragen wanneer deze op de gipskarton plaat komen te liggen (zie Figuur 19 voor berekening). 
Bij het vallen komt daar een dynamische belasting als gevolg van de impact bovenop. Verder zal ook de 
bevestiging van de gipskartonplaat en het stalen draagsysteem (Figuur 10) aan de houten balken van de 
zolderruimte verzwakken naarmate de balken pyrolyseren.  
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Materiaal-
eigenschappen 
en belasting 

Gipskarton: dikte 15 mm; massa 9.8 kg/m2 [11]; treksterkte 1 MPa [12] 
Glaswol: densiteit 30 kg/m3 [13]; dikte 10 cm  massa 3 kg/m2 

Dakpannen: massa 2,5 kg per stuk of 50kg/m2 [14] 
Draagvermogen 
plaat [15] 

4-zijdig opgelegd 

 
 
Timoshenko en Woinowsky-Krieger geven tabellen met maximum momenten voor 
platen in functie van de afmetingen en randvoorwaarden, voor een Poisson 
coefficient gelijk aan 0.3 [15]. Uitgaand van b = 1.2m en a = 0.8 m (verhouding b/a = 
1.5) is het maximum moment in de plaat: 
 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.0812 ∙ 𝑤𝑤 ∙ 𝑎𝑎2 
 
De maximale spanning is, met t de dikte van de plaat : 
 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
6 ∙ 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡2
 

 
Noot: bij een grotere a-waarde is de capaciteit lager.  

Maximum 
bijkomende 
belasting 

Uitgaand van een treksterkte van 1 MPa, is de maximum belasting: 
 

𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝜎𝜎𝑡𝑡𝑡𝑡2

6 ∙ 0.0812 ∙ 𝑎𝑎2
= 0.72

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚2 

 
De maximale bijkomende belasting is dus bepaald via: 
 

𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑤𝑤𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑔𝑔𝑤𝑤 + 𝑤𝑤𝑒𝑒𝑚𝑚𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 9.81
𝑚𝑚
𝑠𝑠2
�𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑚𝑚𝑤𝑤𝑔𝑔𝑤𝑤 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚� 

 
De maximale extra massa die door de gipskartonplaat kan gedragen worden wordt 
op basis van bovenstaande begroot op 60.8 kg/m2. Boven elke m2 gipskartonplaat 
bevindt zich 1.41 m2 dak (hellingshoek 45o). Dit komt overeen met 70.7 kg/m2 
pannen. Met andere woorden, als alle pannen die zich boven de gipskartonplaat 
bevinden op de plaat terecht komen, dan overschrijdt dit het draagvermogen van de 
plaat, zelfs los van de dynamische impactbelasting en zonder het verlies aan 
draagvermogen (door thermische effecten in het gipskarton en de staalprofielen, en 
door pyrolyse van het hout aan de aanhechtingspunten) te beschouwen. 
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Conclusie De gipskarton scheiding tussen de zolderruimte en de appartementen heeft slechts 
een beperkt draagvermogen. Bij begeven van de dakstructuur is het gewicht van 
gevallen dakpannen op zich voldoende om de scheiding te doorbreken. 
Bovenstaande betekent niet dat het overgewicht van gevallen dakpannen het 
werkelijk faalgedrag volkomen beschrijft. Aspecten die het draagvermogen 
bijkomend kunnen beperken werden immers niet in rekening gebracht 
(impactbelasting, verlies aan draagvermogen connecties bij verhoogde temperatuur, 
verlies aan integriteit gipskarton bij verhoogde temperatuur). De berekening toont 
wel aan dat redelijkerwijs niet kon verwacht worden dat de gipskarton scheiding 
tussen de zolderruimte en de dakappartementen intact zou blijven éénmaal de 
dakstructuur begon te falen, met vallend puin tot gevolg. 

Figuur 19 – Berekening draagvermogen gipskarton. Deze berekening duidt dat het maximaal 
draagvermogen van het plafond wordt overschreden, zelfs wanneer geen rekening gehouden wordt 
met (i) verzwakking van de connecties; (ii) verhoogde belasting door dynamische impact van vallende 
dakpannen; (iii) verzwakking van de gipskarton plaat zelf bij blootstelling aan verhoogde 
temperaturen. Er wordt vereenvoudigend uitgegaan van een plaat eenvoudig opgelegd aan de randen. 
Bij continue platen resulteert scheurvorming ter hoogte van de oplegging in deze configuratie. 

Bij falen van het gipskarton ontstaat er een open verbinding tussen de zolderruimte en het onderliggend 
appartement. Het is volgens de leercommissie aannemelijk dat de branduitbreiding naar de 
appartementen toe steeds vanuit de zolder naar de appartementen heeft plaatsgevonden, eerder dan 
van appartement naar appartement. Door het vallen van hete en brandende elementen (bv. stukken hout) 
vanuit de zolderruimte in de onderliggende appartementen en de aanzienlijke warmte, heeft de 
brandhaard zich vervolgens snel kunnen uitbreiden naar de appartementen onder de zolderruimte, boven 
de brandwerende wanden tussen appartementen om. Een gesprek met de interventieploeg [6], waaruit 
bleek dat bij aankomst in trappenhal T2 (Figuur 4) op de eerste verdieping al vlammen werden 
waargenomen (ongeveer om 14:49), snel gevolgd door het gedeeltelijk invallen van het plafond, 
waardoorheen brandende elementen, zoals stukken hout, naar beneden vielen, bevestigt bovenstaande 
hypothese.  

De leercommissie merkt ook op dat initieel door de ophoping van hete gassen als gevolg van de 
verbranding in de zolderruimte, de druk in de zolderruimte toeneemt, hetgeen zorgt voor een bijkomende 
belasting op de structuur van het dak en het gebouw, in het bijzonder ook op de plafonds van de 
appartementen onder de zolderruimte. Dit kan eventueel zorgen voor openingen, zowel in de 
dakstructuur, als mogelijks ook in de gipskarton plafonds (bv. door scheuren, of tussen platen, of tussen 
platen en wanden). De leercommissie vermoedt dat drukopbouw (die overigens zal verdwijnen eenmaal 
er openingen zijn) slechts een secundair fenomeen is t.o.v. het primaire fenomeen, zijnde het falen van 
de dakstructuur en de impact daarvan op de onderliggende gipskarton plafonds. 

De leercommissie heeft kunnen vaststellen dat sommige brandkleppen (vlinderkleppen) hun functie niet 
hebben kunnen waarmaken, doordat ze geblokkeerd geraakt zijn door reactie van het omliggende grafiet 
[1]. De leercommissie meent evenwel dat dit een secundair gegeven is, zonder belangrijke invloed op de 
ontwikkeling van de brand. De leercommissie heeft immers geen enkele aanwijzing kunnen vinden 
omtrent neerwaartse beweging van rook of vlammen doorheen verticale ventilatiekanalen als gevolg van 
een overdruk bovenaan. Nergens waren sporen van roet te zien op de eerste verdieping of lager. Als er al 
een effect zou zijn geweest vanwege de verticale ventilatiekanalen op het brandverloop, acht de 
leercommissie het heel waarschijnlijk dat dit van sterk ondergeschikt belang is geweest. 
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4.3 Algehele ontbranding van de zolderruimte en structureel falen van de dakconstructie 

 

Figuur 20 – Dronebeeld op vermoedelijk tijdstip 15:13. Aan de rechterzijde is de ingestorte topgevel te 
zien. [2] 

Het ontstaan van openingen in de dakstructuur en het falen van de plafonds, zorgt ook voor een 
aanzienlijke toevoer van zuurstof naar de brand. De brand is dan geëvolueerd naar een grote dakbrand. 

Figuur 20 toont een beeld van de ‘dakbrand’, waarbij de appartementen op de tweede verdieping al volop 
deelnemen in de volontwikkelde brand. In geen van de appartementen van de eerste of gelijkvloerse 
verdieping zijn sporen van de brand (vlammen of rook) te zien. Ook bij het plaatsbezoek werd in geen van 
de laatstgenoemde appartementen een spoor van de brand teruggevonden. 

Het dak is volgens de interventieploeg gradueel ingevallen, startende vanaf de hoek alpha-bravo, in beide 
richtingen (dus over de alpha-zijde, alsook over de bravo-zijde en nadien de charlie-zijde). De tijdsspanne 
waarover dit gebeurt, wordt door de interventieploeg ingeschat op ongeveer 10 minuten. 
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4.4 Samenvattende tijdslijn 

De informatie van paragrafen 4.1 t.e.m. 4.3 worden samengevat in onderstaande tijdslijn. 

 

4.5 Bedenkingen rond branden in plafond- of dakconstructies 

Twee belangrijke elementen die aan de grondslag liggen van de omvang van de impact van de brand, zijn: 

- De ruimte waarin de brand kon woeden, is een grote aaneengesloten ruimte, zonder 
compartimentering, met aanwezigheid van isolatie (zodat de warmte niet gemakkelijk kan 
ontsnappen) en zonder een vloer met draagvermogen. 

- De brand blijft geruime tijd onopgemerkt en heeft dus al een aanzienlijk vermogen bereikt 
alvorens hij wordt opgemerkt. Tijdens die periode worden aanzienlijke hoeveelheden 
pyrolysegassen geproduceerd, waardoor de brand razendsnel kan uitbreiden in de gasfase.  

De leercommissie meent daarom dat het tot aanbeveling kan strekken om aandacht te hebben voor 
situaties met zolderruimten die zich uitstrekken over meerdere onderliggende 
compartimenten/appartementen, opdat de brand zich niet langs die weg kan uitbreiden van een ruimte 
naar een ander. Een mogelijke oplossing is compartimentering van de zolderruimte. Ook het voorzien van 
een automatisch rookdetectiesysteem in dergelijke zolderruimten is volgens de leercommissie 
aangewezen. Verder is aandacht nodig voor het structureel falen van daken en de mogelijke impact 
hiervan op de compartimentering. Bijvoorbeeld het opleggen van een nuttig draagvermogen aan 
horizontale compartimentswanden kan soelaas bieden. Dit kan het risico op branddoorslag bij vallend 
puin verminderen. Een grote zolderruimte waarbij de vloeropbouw geen nuttig draagvermogen heeft, is 
bovendien niet effectief toegankelijk voor de brandweer. Het opleggen van een minimaal draagvermogen 
(grootte-orde 1 kN/m2) is dus een vereiste voor brandweerinterventie in grote zolderruimten. Finaal is er 
ook aandacht nodig voor een betere toegankelijkheid voor de brandweer. De situatie waarbij een zeer 
grote zolderruimte slechts toegankelijk is via één enkel zolderluik en er geen nuttig draagvermogen is voor 
de vloer, maakt brandweerinterventie bijzonder moeilijk, zelfs wanneer de brand vroeg wordt opgemerkt. 

Tijdstip Brandverloop
??:?? start  van de brand
14:41 brandvermogen vermoedelijk > 1MW in zolderruimte
14:43 lokaal uitslaande vlammen zichtbaar
14:47 rookontwikkeling over een aanzienlijke lengte van het dak

14:48 - 14:49 uitslaande vlammen op meerdere plaatsen (alpha en bravo)
plat dak brandt (hoek alpha-bravo)

14:49 - 14:50 rookontwikkekling over quasi de volledige lengte van het dak
14:50 - 14:51 hevige vlamdoorslag t.h.v. T2 en plat dak

uitslaande vlammen op meerdere plaatsen (alpha en bravo)
14:51 zeer hevige brand plat dak aan T2
14:54 volledig appartement gedeelte hoek en achterbouw geïmpacteerd
15:05 felle vuurontwikkeling aan charlie-zijde; volledige zijde geïmpacteerd
15:10 instorting topgevel hoek bravo-charlie
15:13 brand volledig ontwikkeld aan charlie-zijde

nadien volledig doorgeslagen brand

sschroos
Markering

sschroos
Markering

sschroos
Markering
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De aanbeveling betreffende de compartimentering is in lijn met ‘Handreiking Brandveiligheid van 
woningscheidende constructies’, zoals uitgevaardigd door VROM-inspectie in Nederland (2010) [16]. In 
dat document wordt het belang onderstreept van het vermijden van openingen tussen brandwerende 
wanden en de dakconstructie. Het spreekt voor zich dat a fortiori grote openingen, zoals hier de 
aaneengesloten zolderruimte, onder het dak zelf dienen te worden vermeden om uitbreiding van brand 
langs die weg tegen te gaan. 

De aanbeveling is ook in lijn met de BRE-studie ‘Fire compartmentation in roof voids’ (2015) [17]. Enkele 
citaten uit dat document zijn: 

- “Fire and smoke spread in concealed spaces within buildings can present both a life risk to 
occupants and fire-fighters, and cause widespread damage with extensive, difficult, and expensive 
clean-up and re-instatement. Indeed, in some cases, smoke deposits (and their resulting odour) 
can never be adequately removed and buildings have had to be demolished.” 

- “It is evident that compartmentation in roof voids is a particular issue with respect to hidden fire 
spread but that adequate compartmentation and correctly specified cavity barriers can be 
effective in limiting fire damage.” 

- “The fire protection of concealed spaces is of prime importance because any deficiencies in 
installation and materials are not readily apparent and may quickly be covered over. Any 
inadequacies in such fire  protection cannot be observed by the building users and, unlike other 
engineering provisions within the building, will not be directly apparent by its impact on every-day 
life. Any inadequacies in the fire protection of concealed spaces will only become apparent during 
the very time that their effectiveness is required – during a fire.  

- “Compartmentation in roof voids is a particular issue with respect to hidden fire spread.”  
- “The biggest issue remains that of quality of construction. The research presented here and 

supported by the case studies shows that poor workmanship with inappropriate materials are the 
main reasons for the inadequate protection of concealed spaces.”   

Hoewel geen twee branden gelijk zijn, loont het ook de moeite om parallellen te trekken met andere 
branden waar mogelijk. 

Een brand met enige gelijkenis is de brand in een studentenvoorziening in Lulea (2013) [18], in de zin dat 
ook daar de brand zich snel heeft kunnen uitbreiden onder de dakconstructie en zo lang de dakconstructie 
niet instortte, leek de warmte niet weg te kunnen, waardoor de brand als het ware naar beneden in het 
gebouw gedwongen werd.  

Ook in Nederland hebben zich al branden voorgedaan die gelijkenissen vertonen met de brand in Opwijk. 
Een eerste voorbeeld is de brand in woonblok Schiermonnikoog te Zaandam (2008) [19]. In dit rapport 
wordt beschreven dat de onderzochte woningen een verlaagd plafond hadden, aan de onderzijde 
afgewerkt met ‘gipsplaten op tengels’, met daarboven een dakconstructie met onder meer een houten 
balklaag en ‘underlayment’/OSB-plaat. Het dak was plat, maar zoals in paragraaf 4.4 aangehaald, is het al 
dan niet plat of geheld zijn van het dak, van secundair belang m.b.t. het vasthouden van de warmte, en 
dus de dynamische uitbreiding van de brand. [Vanaf het moment dat het plat dak deelneemt aan de 
brand, wordt de dynamica van de brand vanzelfsprekend wel beïnvloed.] In het rapport wordt 
geconcludeerd dat hete rookgassen vrij hebben kunnen stromen in de ruimte tussen plafond en 
dakbeschot, en: ‘het ontbreken van een afdoende brandscheiding heeft een snelle uitbreiding van de 
brand in horizontale richting mogelijk gemaakt’. 
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Ook de analyse van de brand in een woonblok in Hoofddorp (2008) [20] verwijst naar de mogelijkheid van 
verspreiding van hete rookgassen doorheen een ruimte tussen (plat) dak en plafonds, waardoor snelle 
uitbreiding van de brand mogelijk is door pyrolyse van materialen in het dak, geïnduceerd door de hitte 
van de rookgassen. 

Internationaal is ook document [21] relevant, waarin het volgende wordt vermeld: 

“A review of 106 BRE fire investigations in the period 2003 to 2013 revealed 34 fires relating to Work 
stream 3. Of these 34 fires, the main issues of note were: 

• There were seven cases where the junctions of the compartment wall with the roof were either 
not fire stopped or the fire stopping was inadequate and not continued to the roof.  

• There were three cases where ‘push-fit’ cavity barriers were installed but moved after construction 
was completed or were poorly fitted in the first place.  

• Twenty of the 34 cases involved inadequate cavity barriers; this includes absence of cavity barriers 
and poorly fitted cavity barriers.  

• There were two cases where ducts passing through compartment walls were not fire stopped.  
• There were five cases of the 34 where mineral wool in wire netting was used as a cavity barrier in 

a roof space but was shown to be inadequate mostly due to holes in the barriers.  
• There were three cases where compartmentation in roof voids was effective and prevented fire 

spread throughout the void.” 
 

4.6 Conclusies 

Bovenstaande analyse laat toe om antwoorden te formuleren op de 3 gestelde vragen. 

1. Op welke manier en langs waar heeft de brand zich ontwikkeld en hoe heeft deze zich kunnen 
uitbreiden binnen het getroffen appartementsgebouw? 

 
De voor de leercommissie beschikbare informatie laat niet toe om de allereerste momenten van de brand 
(ontsteking) te reconstrueren. 
De afwezigheid van rookschade op de gelijkvloerse en eerste verdieping suggereert dat de oorspronkelijke 
brandhaard zich hoger bevond en dat er geen stuwing van rook is geweest doorheen verticale 
ventilatiekanalen. 
De leercommissie kan echter niet speculeren over waar de brand precies gestart is en is de analyse gestart 
vanaf het moment dat er zich een aanzienlijke brandhaard in de zolderruimte bevond. 
 
De brandhaard heeft zich vermoedelijk heel snel kunnen ontwikkelen door branduitbreiding doorheen 
grote hoeveelheden geproduceerde pyrolysegassen, afkomstig van het hout op de zolderruimte, die 
bovendien sterk konden opwarmen door de aanwezige isolatie onder het dak en op de gipsplaten 
plafonds van de appartementen onder de zolderruimte. 
 
Vervolgens is de dakstructuur gradueel ingevallen. Daarbij zijn objecten, waarvan sommige brandend (bv. 
stukken hout) doorheen de plafonds van de appartementen gevallen, waardoor ook in die appartementen 
brand is ontstaan. 
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2. Welk is het tijdsverloop geweest van de brandontwikkeling en de -uitbreiding? 
 
Het volgens de leercommissie vermoedelijke scenario, uitgaande van de elementen zoals beschreven in 
de vorige paragraaf, is als volgt: 

1. De brandhaard kan zich in eerste instantie ontwikkelen tot een aanzienlijk vermogen in de 
zolderruimte alvorens hij wordt opgemerkt. De periode tussen ontstaan van de brand en melding 
van de brand zou een half uur kunnen zijn. 

2. Er is productie van een aanzienlijke hoeveelheid pyrolysegassen door de grote hoeveelheid 
brandbaar materiaal (onbeschermd hout) in combinatie met een grote hoeveelheid warmte (goed 
geïsoleerde ruimte) en een voldoende hoeveelheid initiële zuurstof, zonder nood aan bijkomende 
ventilatie om de brand te laten groeien. 

3. Door de aanwezige isolatie in het dak en op de vloer warmen de gassen op in de zolderruimte. De 
brandhaard kan in de zolderruimte groeien door de warmte, met evolutie naar een situatie van 
zeer snelle vlamvoortplanting/branduitbreiding doorheen de gasfase (snelle ontsteking van 
pyrolysegassen). 

4. Het dampscherm dat, samen met het nietjessysteem, de glaswolisolatie onder het dak op zijn 
plaats hield, smelt weg zodra het in contact komt met vlammen. De isolatie krult weg en de 
mechanische bevestiging begeeft snel (na enkele minuten) wanneer de balken beginnen te 
pyrolyseren. 

5. De dakstructuur verzwakt door de brand: de houten latten waarop de dakpannen liggen, komen 
bloot te liggen en branden snel door (op enkele minuten tijd). 

6. Het gipskarton plafond, dat niet beschermd is tegen de mechanische impact en het gewicht van 
vallende dakpannen, begeeft. 

7. Er vallen hete en brandende elementen vanuit de dakstructuur doorheen het falende gipskarton 
plafond tot in de appartementen onder de zolderruimte. 

8. Dit heeft een dubbel effect: er is doorheen de openingen bijkomende zuurstoftoevoer om de 
brand op de zolderruimte te voeden, zodat die verder ontwikkelt tot een ‘normale’, zij het grote, 
dakbrand; en de brandende objecten kunnen een brand doen ontstaan in het appartement waar 
ze terechtkomen. 

9. Het dak valt in. Dit gebeurt volgens de interventieploeg gradueel, startende vanaf de hoek alpha-
bravo, in beide richtingen (dus over de alpha-zijde, alsook over de bravo-zijde en nadien de 
charlie-zijde). De tijdsspanne waarover dit gebeurt, wordt door de interventieploeg ingeschat op 
ongeveer 10 minuten. 

10. Door de falende dakstructuur vallen aanzienlijke hoeveelheden brandende elementen doorheen 
de plafonds van de appartementen onder de zolderruimte, waardoor ook daar brandhaarden 
ontstaan en zich snel kunnen ontwikkelen, mede door de al aanzienlijke hoeveelheid warmte. 
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3. Welke rol hebben de bouwwijze en de technische installaties van het betrokken 
appartementsgebouw in het brandverloop en de -uitbreiding gespeeld? 

 
De leercommissie meent dat de afwezigheid van brandwerende scheidingen in de zolderruimte een 
cruciale invloed heeft gehad op de omvang en de snelheid van de brandontwikkeling. Brandwerende 
scheidingen hadden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de dakbrand sterk vertraagd. 
De leercommissie acht het mogelijk dat de brandweer in dat geval, mits een voldoende goede 
toegankelijkheid van de zolderruimte en een voldoende draagvermogen van de vloer daarvan, voldoende 
tijd zou kunnen hebben gehad om met een redelijke kans op succes de brand te bestrijden (zie ook 
volgend hoofdstuk). 
 
De leercommissie meent dat de aanzienlijke hoeveelheid hout in de zolderruimte, gecombineerd met de 
aanwezige isolatie (zowel onder het dak als op de plafonds), gezorgd heeft voor omstandigheden waarbij 
een aanzienlijke brandhaard zich heel snel kon uitbreiden doorheen grote hoeveelheden warme 
pyrolysegassen. 
 
De leercommissie meent dat de plafonds van de appartementen onder de zolderruimte niet in staat waren 
om vallende objecten van de dakstructuur op te vangen en dat daardoor de brand is kunnen uitbreiden 
vanuit de zolderruimte naar de appartementen onder de zolderruimte, met name door brandende 
objecten die in de appartementen bijkomende brandhaarden hebben kunnen doen ontstaan. De 
leercommissie acht het mogelijk dat de brandweer, mits een voldoende goede toegankelijkheid van de 
zolderruimte en een voldoende draagvermogen van de vloer daarvan, voldoende tijd zou kunnen hebben 
gehad om met een redelijke kans op succes de impact van de brand op de appartementen op de tweede 
verdieping aanzienlijk te verminderen. Dit vereist dat een vloer in de zolderruimte de impact van de 
falende dakstructuur kan opvangen, waardoor de plafondconstructie minder snel (of mogelijks niet) zou 
hebben gefaald. 
 
De leercommissie heeft geen enkele indicatie dat de brandwerende scheiding van de verticale elementen 
(wanden) gefaald zou hebben in die functie. De leercommissie acht het heel onwaarschijnlijk dat er 
branduitbreiding zou zijn geweest doorheen de wanden. 
 
De leercommissie heeft kunnen vaststellen dat sommige brandkleppen (vlinderkleppen) geblokkeerd 
geraakt zijn door reactie van het omliggende grafiet [1]. De leercommissie meent evenwel dat dit een 
secundair gegeven is, zonder belangrijke invloed op de ontwikkeling van de brand. De leercommissie heeft 
immers geen enkele aanwijzing kunnen vinden omtrent neerwaartse beweging van rook of vlammen 
doorheen verticale ventilatiekanalen als gevolg van een overdruk bovenaan. Nergens waren sporen van 
roet te zien op de eerste verdieping of lager. Als er al een effect zou zijn geweest vanwege de verticale 
ventilatiekanalen op het brandverloop, acht de leercommissie het heel waarschijnlijk dat dit van sterk 
ondergeschikt belang is geweest. 
De leercommissie heeft geen aanwijzingen kunnen vinden dat de technische installaties een rol hebben 
gespeeld bij het brandverloop en de branduitbreiding, vanaf het moment dat er een aanzienlijke 
brandhaard was in de zolderruimte aan de hoek alpha-bravo. 
  



 
 

38 
 

5 Analyse van de brandweerinterventie 
 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen: 

1. Hoe werd de interventie opgebouwd? Wat is de tijdslijn ervan? 
2. Welke moeilijkheden/gevaren heeft de brandweer ervaren bij het bestrijden van de brand? Aan 

welke gevaren zijn ze mogelijk ontsnapt? 
Het incident heeft overdag plaatsgevonden. Er stond matige wind en het regende niet, zoals uit de 
dronebeelden blijkt, op basis van de rookpluim [2].   

5.1 Tijdslijn van de interventie 

Tenzij anders vermeld, is de bron het interventieverslag [5] en een beschrijving van het brandverloop door 
de Zone Vlaams-Brabant West [22]. 

Betekenis van de afkortingen : P of AP (autopomp), C (commandowagen), T (tankwagen), L 
(ladderwagen/hoogtewerker), M (materieelwagen), CP-OPS (commandopost operaties). 

14u39   melding bij HC112 Leuven 

14u41   Melding bij dispatching Vlaams-Brabant West 

14u43   C04 (1ste officier uit Asse) en P05 (Lennik) vertrekken 

14u45   Vertrek P15 en T06 uit kazerne Opwijk [2] 

14u47   P15 (1ste autopomp) en T06 (1ste tankwagen) ter plaatse [2] 

14u49   L07 vertrekt uit kazerne Opwijk; Lokale dispatching meldt hevige rookpluim 

14u50   Onderofficier P15 meldt dat brand door het dak zit 

   De strategie schakelt de facto van offensief naar defensief. 

14u51   L07 (Opwijk) ter plaatse [2] 

14u53                              C04 (Asse) ter plaatse 

14u54   1ste Officier vraagt opschaling F3 en operationele coördinatie 

14u57   2de officier wordt uitgestuurd als Dir BW 

15u02   P05 ter plaatse 

15u05   3de officier vertrekt naar de interventieplaats 

15u05   T08 Asse (2de tankwagen) vertrekt 

15u07   T07 Londerzeel (3de tankwagen) vertrekt 

15u08   L01 (Asse) vertrekt 

15u09   P33 (Opwijk) vertrekt 
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15u11   P14 (Zaventem) vertrekt 

15u12 T04 Londerzeel, T03 Lennik en T01 Dilbeek vertrekken (4de, 5de en 6de 
tankwagen); CP-OPS container vertrekt 

15u15   C22 (Opwijk) met 4de officier ter plaatse 

15u16   L01 ter plaatse 

15u20   C33 (Halle?) met 5de officier vertrekt: adjunct Dir BW 

15u27   T04 Londerzeel ter plaatse 

15u28   C02 (Halle) vertrekt 

15u34   T03 ter plaatse 

15u41   C07 (Zaventem) vertrekt met 6de officier 

15u42   T01 Dilbeek ter plaatse 

15u45   L09 (Londerzeel) vertrekt 

15u49   Versterking gevraagd van AP Moorsel uit zone Zuid-Oost 

15u50   M27 (Opwijk) – REHAB vertrokken 

15u52   Versterking gevraagd van AP Lebbeke uit zone Oost 

15u56   L10 (Vilvoorde) vertrekt 

16u02   L09 en Rehab ter plaatse 

16u03   C31 (Vilvoorde) vertrekt 

16u04   C07 met 6de officier ter plaatse 

16u13   autopomp Lebbeke ter plaatse 

   Versterking gevraagd van Tankwagen Buggenhout uit zone Oost 

16u14   L10 ter plaatse 

16u16   T51 (Asse)  vertrekt 

16u46   Versterking gevraagd van AP Buggenhout uit zone Oost 

17u03   T54 (Halle) vertrekt 

17u37   start van aflossing personeel 

De rest van de tijdslijn heeft geen meerwaarde voor dit rapport. 
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5.2 Beschrijving van de brandweerinterventie 

In deze sectie beschrijven we, op basis van het verzamelde materiaal, de brandweerinterventie, alsook de 
impact hiervan op het brandverloop. Deze paragraaf behandelt dus vraag 4 (‘Hoe werd de interventie 
opgebouwd? Wat is de tijdslijn ervan?’).   

Om 14u39 komt de melding van de brand binnen op het HC112 te Leuven. Zij verwerken de melding en 
omstreeks 14u41 komt het alarm binnen bij de hulpverleningszone (HVZ) Vlaams-Brabant West. De 
melding is: ‘Vuur op het dak – ruikt en ziet het in het dakappartement’. 

 

Figuur 21 – (herhaling Figuur 17) Foto, genomen vermoedelijk omstreeks 14:43, vanuit een 
appartement aan de bravo-zijde met zicht op de achterkant van de alpha-zijde. [1] 

Om de interventie van de brandweer naar waarde de schatten, is het belangrijk om de toestand op dat 
moment mee in overweging te nemen. Op de foto van Figuur 21 (herhaling van Figuur 17; genomen 
omstreeks 14u43, vanop een terras van één van de appartementen die later in de brand zullen verloren 
gaan) is het rookbeeld van de kant van de binnentuin duidelijk zichtbaar. Er is aanzienlijke 
rookontwikkeling. De rook komt doorheen de pannen maar er lijkt een horizontale scheidingslijn te zijn. 
De rook zit al boven meerdere appartementen. De rook is eerder bleek van kleur. 

De brandweer wordt in Opwijk gerealiseerd met vrijwilligers. Dit betekent dat deze mensen van thuis 
moeten komen om zich vervolgens in de kazerne klaar te maken om uit te rukken. Een vuistregel is dat 
vrijwilligers streven naar een uitruktijd van vijf minuten na het ontvangen van de melding op hun pagers.  

De locatie van de brand bevindt zich slechts op 450 meter van de brandweerkazerne. Omwille van de 
verschillende kruispunten wordt de nodige tijd om de plaats van de brand te bereiken geschat op een 
kleine twee minuten.  

Volgens [5] en [22] is de eerste autopomp van de brandweer (P15) ter plaatse omstreeks 14u47. Dit is 
ongeveer vier minuten na de foto op Figuur 21. De rookontwikkeling heeft zich intussen verspreid over de 
volledige nok van de alpha-zijde en de bravo-zijde van het gebouw. De kleur van de rook is veel donkerder 
geworden (zie Figuur 22 hieronder). Quasi de volledige nok van de bravo zijde staat nu ook al onder de 
rook. De ploeg ter plaatse weet niet dat er dan in de bravo-zijde aan de kant vanaf het binnenplein al 
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vlammen zijn. Dit is waarneembaar op dronebeelden, waarover de brandweer niet beschikte tijdens de 
interventie.  

14u45 is ongeveer het moment dat de tankwagen vertrekt uit de kazerne. Op de dronebeelden [2] kan 
men zien dat de tankwagen 1’41” na zijn vertrek ter plaatse is.  

 

Figuur 22 – De rookontwikkeling is een stuk donkerder dan op de foto die ongeveer vier minuten eerder 
werd getrokken. De rook stroomt uit de nok van de volledige alpha en bravo-zijde. Bovendien zijn er 
hoge vlammen te zien in de binnenkant van de hoek alpha-bravo. Als laatste komen er op verschillende 
plaatsen vlammen door het dak. 

Een interview met de bemanning van de P15 en de eerste officier ter plaatse [6] leverde de volgende 
beschrijving van hun acties op:  

- Na een korte verkenning, start de ploeg van de P15 met een binnenaanval. Zij hebben op dat 
moment een ander beeld dan de foto van Figuur 21. Zij staan immers aan de alpha-zijde van het 
gebouw in de Kloosterstraat. Bovendien staan zij op de begane grond in plaats van de 2de 
verdieping, waar de foto van Figuur 21 getrokken is.  

- De binnenaanval bestaat uit een aanval met een aanvalslijn van 45 mm die door de nummers 1 
en 2 afgelegd wordt in de traphal van huisnummer 39. De nummers 3 en 4 zullen volgen met een 
tweede lijn van 45 mm. Deze lijn zal echter niet volledig ontplooid worden. 

- Het eerste duo vertelde tijdens het interview dat ze vlot konden oprukken tot de eerste verdieping 
en daarna tot de overloop tussen de eerste en de tweede verdieping. Ze worden geconfronteerd 
met behoorlijk wat rook. Ze zien boven hen vlammen en er beginnen delen van het vals plafond 
naar beneden te vallen. Op dit moment zijn ze slechts enkele minuten ter plaatse en het wordt 
zeer snel duidelijk dat een binnenaanval geen veilige optie meer is. 

- De onderofficier buiten ziet intussen vlammen door het dak slaan. Hij stelt ook vast dat de 
rookontwikkeling zich steeds verder over het dak verspreidt. Hij beslist om zijn ploeg terug te 
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trekken. Hij geeft dit door over de radio op het moment dat zijn ploeg boven zelf tot de conclusie 
komt dat een binnenaanval niet meer veilig is. De ploeg ziet zich genoodzaakt om terug te trekken. 
Het is dan 14u49. De brandweer is slechts twee minuten ter plaatse.  

- De brandweer heeft op dat moment geen goed zicht op de brand die uitslaand geworden is ter 
hoogte van het trappenhuis en het platte dak boven het trappenhuis. Zij hebben geen weet van 
de dronebeelden die op dat moment gemaakt worden door een drone-liefhebber.  

- De onderofficier van de eerste autopomp geeft om 14u50 door dat de brand uitslaand geworden 
is. De vlammen slaan intussen meters hoog doorheen het dak. De situatie ziet er dan uit zoals 
getoond in Figuur 23 (herhaling Figuur 16 voor leesbaarheid).  

 

Figuur 23 – (herhaling Figuur 16) Dronebeeld (ongeveer 3.5 minuten na Figuur 15, i.e., ca. 15:49-
15:50) waarop uitslaande vlammen te zien zijn door de dakstructuur. Ook de brand op het plat dak aan 
de binnenkant van de hoek alpha – bravo is opvallend. [2] 
 

De brandweer is dan drie minuten ter plaatse. Het is nu al duidelijk dat één autopomp en één tankwagen 
onmogelijk iets kunnen ondernemen om de situatie ten gronde te veranderen.  

- De ladderwagen L07 komt ter plaatse omstreeks 14u51 [2]. Ook de commandowagen komt 
ongeveer op hetzelfde moment aan. Eén minuut na zijn aankomst schaalt de officier op naar “F3”. 
Dit betekent dat er in totaal 6 autopompen ter plaatse komen alsook extra officieren en 
ondersteuning voor de bevelvoering.  

- Even later lijkt het erop dat de brand nog niet de volledige Charlie-zijde heeft bereikt. De officier 
beslist daarom om alles op alles te zetten om een stoplijn te bekomen. Hij verplaatst P15 naar de 
hoek van de Bravo- en de Charlie-zijde. 

- In de komende minuten breidt de brand in het dak uit tot de volledige lengte van het dak aan de 
Charlie-zijde. Het dak van het volledige gebouw staat nu in brand: vanaf de scheiding met de buur 
aan de alpha-zijde, de Bravo-zijde en de volledige charlie-zijde. 

jdesaedeleer
Sticky Note
14:49-14:50
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- De brandweer merkt dat de brand doorslaat naar beneden. De appartementen op de bovenste 
verdieping komen in brand te staan. Ook hier gaat het ongewoon snel. In een zeer korte 
tijdsspanne (20 minuten) staan alle appartementen op de bovenste verdieping in brand. 

 

Figuur 24 – Foto getrokken van in de groene zone achter Jeugdhuis Nijdrop (zie overzicht Figuur 2). Het 
is er duidelijk te zien dat het dak aan de Charlie-zijde nu helemaal in lichterlaaie staat. Het is nu 
ongeveer 15u03. 

- Ongeveer 7 minuten later, omstreeks ongeveer 15u10, stort de topgevel op de Bravo/Charlie hoek 
in.  

- De brandweer zet nu vooral in op de scheiding tussen Kloosterstraat 41 en Kloosterstraat 43. 
Uiteindelijk kunnen ze de brand daar ook tegenhouden.  

De leercommissie meent de volgende analyses te kunnen maken: 

- Het verplaatsen van P15 naar de hoek van de Bravo- en de Charlie-zijde om een stoplijn te 
bekomen is een begrijpelijke beslissing op basis van de informatie zoals de officier die op dat 
moment had, maar de leercommissie meent dat de aanpak echter bij voorbaat gedoemd is om te 
mislukken omwille van de snelle uitbreiding van de brand. De officier kon dit volgens de 
leercommissie evenwel niet concluderen op basis van de voor hem beschikbare informatie.  

- De leercommissie vindt de beslissing om in te zetten  op de scheiding tussen Kloosterstraat 41 en 
Kloosterstraat 43, een zeer terechte keuze op het moment dat die beslissing werd genomen. De 
brandweer werd bij aankomst geconfronteerd met een brand die zich zeer ongewoon gedroeg. 
Het was voor de tussenkomende ploegen niet onmiddellijk duidelijk dat zij te maken hadden met 
één groot gebouw. De architectuur van het gebouw was dermate opgevat dat de indruk ontstond 
dat het over verschillende gebouwen ging. Hierdoor was het voor de brandweer zeer moeilijk om 
te begrijpen waarom de brand zo snel uitbreidde. Bovendien waren de middelen ter plaatse 
helemaal niet toereikend om een succesvolle binneninzet te doen. Nadat de eerste binnenaanval 
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werd afgebroken omwille van veiligheidsredenen was het duidelijk dat de brandweer binnen niets 
meer kon doen op een veilige manier.  

- Gezien het feit dat de brand in de komende minuten naar beneden is uitgebreid en de 
appartementen op de bovenste verdieping beginnen branden zijn, was er achteraf gezien volgens 
de leercommissie een groot risico dat brandweermensen in de problemen gingen gekomen zijn, 
mochten ze de binnenaanval toch verder gezet hebben.  

5.3 Specifieke aspecten met betrekking tot de brandweerinterventie 

In het specifieke geval van de brand in Opwijk meent de leercommissie, op basis van de grondige analyse 
van de het brandverloop (zie sectie 3.2), post factum het volgende te kunnen stellen: 

- De brandweer van Opwijk was in minder dan twee minuten na hun vertrek ter plaatse [2]. Zij 
startten binnen de twee minuten na hun aankomst met een binnenaanval [6]. De ontplooiing 
ervan liep vlot. De brand bevond zich op dat moment in de zolderruimte (zie hoofdstuk 4). De 
brand ontwikkelde zich zo snel dat de brandweerploeg te laat kwam om de traphal naar de 2de 
verdieping te kunnen vrijwaren. Vervolgens verspreidde de brand zich razendsnel over de 
volledige zolderruimte. De appartementen op de 2de verdieping gingen volledig verloren zonder 
dat de brandweer in staat was om hier iets aan te doen, ondanks een zeer snelle tussenkomst en 
een zeer snelle opschaling: Er kwamen in totaal 6 officieren, 6 autopompen, 4 ladderwagens, 7 
tankwagens en de CP-OPS ter plaatse [22]. 

- De brand brak uit overdag. Alle bewoners waren ofwel afwezig of hebben zichzelf in veiligheid 
kunnen brengen. Mocht dit ’s nachts gebeurd zijn, dan zou de brandweer volgens de 
leercommissie hoogstwaarschijnlijk weinig hebben kunnen ondernemen om de mensen te redden 
op de appartementen op de 2de verdieping. Het is volgens de leercommissie bovendien plausibel 
dat de brand nog later zou zijn opgemerkt in dat geval (wanneer de bewoners sliepen), aangezien 
de rookontwikkeling ’s nachts veel minder zichtbaar zou zijn geweest. Doordat de initiële 
brandontwikkeling plaatsvond op de zolder – waar geen branddetectoren waren – zouden de 
slapende bewoners ook niet gewekt worden door de rookdetectoren in hun appartementen. De 
brandontwikkeling gebeurde op 9 april 2021 dermate snel dat de brandweer hun binnenaanval 
moest afbreken tussen de eerste en de tweede verdieping. Dit was ongeveer 10 minuten nadat 
de brand gemeld was. De leercommissie concludeert hieruit dat de vluchtweg voor de bewoners 
van de appartementen aan die traphal in minder dan 10 minuten na de melding onbruikbaar was 
voor bewoners. Gezien de snelle ontwikkeling van de brand is het waarschijnlijk dat dit scenario 
zich ook in andere traphallen zal hebben voorgedaan. Indien de brand ’s nachts was opgetreden, 
dan was een groot aantal bewoners waarschijnlijk pas door de rookmelders in hun appartement 
gealarmeerd op het moment dat de vluchtweg al onbruikbaar was. Op het moment van de brand 
waren 14 mensen ingeschreven in de appartementen op de tweede verdieping. 
Een nachtelijke interventie zou bovendien ook de inschatting van de omvang van de brand nog 
veel moeilijker hebben gemaakt voor de brandweer. Nu was het voor de aanrijdende eenheden 
direct duidelijk dat ze geconfronteerd werden met een zeer grote brand omwille van de zeer grote 
rookpluim. ’s Nachts zou dit veel minder zichtbaar geweest zijn. De opschaling had hierdoor 
waarschijnlijk trager verlopen.  
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5.4 Mogelijke gevaren bij de brandweerinterventie 

Tijdens deze brand was het verloop van de brand dermate snel dat de brandweer niet in staat was om 
een binnenaanval op te zetten. Op het moment dat de eerste autopomp ter plaatse aankwam, was de 
brand al zo groot dat de brandweer tijdens de binnenaanval niet op de 2de verdieping geraakte. Het was 
hierdoor onmogelijk om de zolderruimte te betreden. De brand woedde hevig aan de alpha-zijde. Dit was 
de zijde waarin het enige zolderluik zat. Op een manier heeft dit ertoe geleid dat de brandweermensen 
geen grote risico’s konden nemen. Ze werden als het ware tegengehouden door de brand.  

Deze interventie had een radicaal andere afloop kunnen kennen mocht de brandontwikkeling anders zijn 
verlopen:  

- Een eerste mogelijkheid is dat de ontwikkeling van de brand had trager kunnen verlopen.  
- Een tweede mogelijkheid bestaat eruit dat de smeulfase een aantal minuten langer had geduurd. 

Dit leidt tot een verschuiving van de snelle branduitbreiding in de tijd.  

Beide elementen hadden ertoe kunnen leiden dat de brandweermensen misschien wel in staat zouden 
geweest zijn om de zolderruimte te betreden, waardoor ze aan grote risico’s zouden kunnen zijn 
blootgesteld wanneer de brand nadien zo snel zou ontwikkelen als nu het geval was. 

Een bijkomend element was de locatie van het toegangsluik tot de zolder ten opzichte van de plaats waar 
de brand woedde. Het luik had aan de andere kant van het gebouw kunnen zitten, in de Charlie-zijde. 
Indien er dan een bewoner is, die de brandweer naar dit luik leidt, dan worden de brandweerploegen niet 
onmiddellijk gehinderd door vallende brandende delen. Opnieuw zouden de brandweermensen aan grote 
risico’s zouden kunnen zijn blootgesteld wanneer de brand nadien zo snel zou ontwikkelen als nu het 
geval was. 

In deze gevallen had de brandweer anderzijds misschien wel een binnenaanval kunnen doen. Dat is 
onmogelijk in te schatten volgens de leercommissie.  

De leercommissie stelt vast dat bijzondere risico’s zijn: 

- De zeer grote horizontale afmeting van de zolderruimte, met toegang via slechts 1 zolderluik; 
- De vloer van de zolder die geen draagkracht had. 

De kans is volgens de leercommissie behoorlijk groot dat brandweermensen in moeilijkheden zouden 
komen op deze lange zolder. Eens ze op de zolder zitten, hebben ze geen zicht meer op de evolutie buiten. 
Aangezien ze een binnenaanval aan het doen zijn, verwachten ze rook en vinden ze het normaal dat hun 
zich beperkt is. Hierdoor zal het misschien even duren vooraleer ze beseffen dat ze moeten terugtrekken. 
Het is best mogelijk dat ze op dat moment al zo ver van de uitgang zitten dat ze niet meer veilig terug 
buiten geraken. 

De brand had – vanuit een brandweerstandpunt – ook helemaal anders kunnen verlopen als de brand ’s 
nachts was ontstaan. Dan was de brandweer geconfronteerd met een pand waarin de bewoners van elf 
appartementen gered moesten worden door de brandweer. Het ligt in de natuur van de brandweer om 
grotere risico’s te nemen op het moment dat er mensenlevens op het spel staan. De brandweer zou dan 
heel waarschijnlijk toch geprobeerd hebben om via de traphallen mensen uit hun appartement te redden. 
Gezien de hevige brandontwikkeling en vooral gezien het feit dat de snelheid van deze ontwikkeling 
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onverwacht was voor de brandweermensen ter plaatse, ging dit geleid hebben tot zeer hoge risico’s voor 
de brandweermensen ter plaatse.  

5.5 Conclusies 

De leercommissie concludeert dat de zone Vlaams-Brabant West alles in het werk heeft gesteld om de 
gevolgen van deze brand te beperken: 

- De eerste autopomp was ter plaatse 8 minuten na het aannemen van de oproep bij HC 112 
Leuven. Dit is een zeer snelle respons naar Belgische normen. 

- De eerste officier ter plaatse had na 1 minuut al een correcte inschatting van de situatie en 
besliste om op te schalen naar F3. 

- De zone heeft een systeem uitgewerkt waarbij eenvoudig maar zeer efficiënt kan worden 
opgeschaald. 

Het is de overtuiging van de leercommissie dat de brand op het moment van de melding aan het HC112 
al zover ontwikkeld was dat het onmogelijk was voor de brandweer om nog te voorkomen dat de bovenste 
verdieping zou verloren gaan.  

Indien de brandweer wel tot op de zolder was geraakt tijdens de uitvoering van de binnenaanval, dan 
hadden de brandweermensen blootgestaan aan grote risico’s: 

• De inzetdiepte en de moeilijkheden om (tijdig) terug buiten te geraken op het moment van 
escalatie. 

• De scheiding tussen de zolder en de onderliggende appartementen was, buiten het gangpad, niet 
van die aard dat ze het gewicht van een brandweermens kon dragen. Het risico bestaat dat een 
brandweermens door de vloer van de zolder zou gevallen zijn tijdens de brandbestrijding. 

De leercommissie denkt ook dat de brandweermensen aan een aantal gevaren ontsnapt zijn omdat de 
brand overdag uitgebroken is en er dus geen mensen gered moesten worden.  
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6 Aanbevelingen  
 

De leercommissie heeft uitgebreid de tijd genomen om de brand te analyseren. Ze heeft hiertoe na de 
brand alle beschikbaar beeldmateriaal bestudeerd. Alle beeldmateriaal is meerdere malen herbekeken, 
naarmate het inzicht in het brandverloop en de brandweerinterventie vorderde. Tussendoor is er een lang 
bezoek uitgevoerd aan de site te Opwijk. Daarna is er terug studie geweest van het beeldmateriaal. De 
inzichten die opgedaan zijn tijdens de analyse van het materiaal en het bezoek aan de site zijn in de 
leercommissie uitgebreid bediscussieerd. Dit is om evidente redenen een ‘luxe’ die brandweermensen 
niet hebben tijdens een interventie, waar ze moeten werken in oncomfortabele omstandigheden onder 
tijdsdruk. Anders gesteld: de leercommissie heeft het essentiële voordeel van de achterafkennis om het 
brandverloop en de interventie te analyseren en heeft op basis daarvan onderstaande aanbevelingen 
geformuleerd.  

De leercommissie heeft onderstaande aanbevelingen kunnen formuleren, op basis van de grondige 
studie. Deze aanbevelingen hebben voornamelijk betrekking op preventie, omdat op de 
brandweerinterventie in de gegeven omstandigheden volgens leercommissie nauwelijks opmerkingen te 
maken zijn. In het kader van ‘wat als’-vragen, kunnen evenwel ook daar enkele aanbevelingen worden 
geformuleerd. Tot slot worden enkele aanbevelingen, zoals geformuleerd bij de analyse van de brand van 
Beringen (2019) hernomen. 
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6.1 Aanbevelingen met betrekking tot preventie 

- Compartimentering van zolderruimtes: 

De leercommissie beveelt aan om oog te hebben voor compartimentering van zolderruimtes. Zowel 
verticale compartimentering, onder de vorm van het doortrekken van verticale compartimentering van 
onderliggende compartimenten tot aan de dakstructuur, als horizontale compartimentering t.o.v. de 
onderliggende compartimenten, zijn van belang om snelle en onverwachte branduitbreiding tegen te 
gaan. 

- Faalmechanismen van daken:  

De leercommissie beveelt aan om oog te hebben voor faalmechanismen van daken, met name voor: 

(i) de mogelijke gevolgen voor de horizontale compartimentering door vallend puin, en  
(ii) de gevolgen voor brandweerinterventie. 

 
- Voorzieningen voor brandweerinterventie in functie van afmetingen: 

De leercommissie beveelt aan om aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van zolderruimten voor 
de brandweer. Hierbij wordt gedacht aan een eis voor:  

(i) meerdere toegangen,  
(ii) toegang via een trappenhal, en  
(iii) een minimum nuttig draagvermogen voor de vloer (de horizontale scheiding met het 

onderliggend compartiment).  

Wanneer de brand klein is en tijdig wordt opgemerkt, moeten deze ingrepen het aanvallen van de brand 
in het compartiment zelf mogelijk maken. 
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6.2 Aanbevelingen met betrekking tot deze specifieke interventie 

- Verkenning: 

Beeldvorming is een moeilijk onderdeel van het werk van brandweermensen. Hoe complexer de situatie 
waar ze mee geconfronteerd worden, hoe moeilijker dit wordt. De ladderwagen kan, indien ze niet direct 
nodig is voor reddingen, een belangrijke meerwaarde bieden. De ladder kan dan opgesteld worden op 30 
m (boven het brandende gebouw). Dikwijls biedt het vogelperspectief van de ladder een meerwaarde. De 
brandweermensen in de korf dienen zich dan wel bewust de volgende vraag te stellen: 

“Wat kan ik hier zien, dat ze beneden niet kunnen zien?” 

Indien mogelijk kan er een warmtebeeldcamera meegegeven worden met de bemanning van de korf om 
naast een visuele waarneming ook een warmtebeeld ter beschikking te hebben. De bemanning van de 
ladder dient vervolgens te rapporteren aan de (onder)officier wat ze boven gezien hebben. Hierbij wordt 
gedacht aan brandgedrag, maar ook aan de compositie en de afmetingen van het gebouw waarin de brand 
woedt. Op die manier kan de ladderwagen bijdragen tot de beeldvorming van hun collega’s. 

In grote gebouwen zoals het gebouw in Opwijk bieden drones een grote meerwaarde. De drone-beelden 
bieden informatie die de beeldvorming van de brandweer positief kunnen beïnvloeden. Bij deze brand 
heeft de officier op basis van zeer beperkte info toch de juiste conclusie getrokken. Het sterk 
veranderende rookbeeld heeft hem daarbij geholpen.  

Wat echter als deze brand ‘s nachts was begonnen? Dan was het rookbeeld veel moeilijker zichtbaar 
geweest (zie bv. Figuur 14). Het is dan best mogelijk dat men zich tijdens het aanrijden niet realiseert dat 
men naar een zeer grote brand aan het rijden is. Het besef dat de brand zeer groot was, zou hierdoor 
(veel?) later gekomen zijn. Een drone met een warmtebeeldcamera zal dan wel snel zorgen voor een 
accurate inschatting van de situatie. 

De leercommissie beveelt aan dat er versneld geïnvesteerd wordt in het implementeren van drone-
ondersteuning, die 24/24 beschikbaar is. Het is hierbij belangrijk dat deze capaciteit zo snel mogelijk na 
de start van de interventie beschikbaar is. Hierbij is het eveneens van belang dat zowel reëel beeld als een 
infraroodbeeld (warmtebeeldcamera) beschikbaar is. 

- Opschaling 

De eerste officier ter plaatse schaalt na 1 minuut al op naar F3. Dit is – in normale omstandigheden – een 
grote opschaling. Het leidt ertoe dat er zes autopompen ter plaatse zullen komen. Bijkomend worden drie 
extra ladderwagens gevraagd. Hoewel een dergelijke opschaling - zeker na zo’n korte tijd ter plaatse - 
eerder uitzonderlijk is, meent de leercommissie dat de officier hier een zeer snelle, maar bovenal zeer 
correcte, inschatting heeft gemaakt van de situatie. Hij heeft hier ook onmiddellijk naar gehandeld. De 
opschaling is zo geregeld dat er ook versterkingen komen uit naburige zones omdat deze sneller ter 
plaatse zijn dan de versterkingen uit de eigen zone. Dit is op zich ook een zeer goede regeling volgens de 
leercommissie. 
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- Menselijke factoren: 

Tijdens brandinterventies komt er veel op brandweermensen af. Vooral leidinggevenden krijgen soms af 
te rekenen met allerlei beperkingen die we als mens nu eenmaal hebben: Confirmation bias, 
Tijdscompressie, Information overload, Span of control, …  

In de zone Vlaams-Brabant West is er een complete structuur uitgewerkt voor commandovoering bij 
grotere incidenten. Er is een standaard opschaalschema dat een houvast biedt aan officieren. Mede door 
dit schema is er snel opgeschaald kunnen worden. Meer middelen zijn in Vlaams-Brabant West gekoppeld 
aan een meer uitgebreide commandostructuur met ondersteuning.  Het zorgt ervoor dat de problematiek 
van “Span of control” structureel ondervangen wordt. De leercommissie erkent dit als een best practice. 
Deze manier van werken zorgt ook dat de kans op “Information overload” kleiner wordt doordat er meer 
mensen ter plaatse komen die de informatie kunnen verwerken, samenvatten en opvolgen.  

Het kunnen garanderen van 5 à 6 officieren, zonder de restdekking in gevaar te brengen, is een grote 
meerwaarde voor het veilig afhandelen van zo’n grote incidenten. Doordat de veelheid aan taken kan 
toegewezen worden aan verschillende officieren, wordt de kans dat menselijke factoren leiden tot een 
vermijdbaar ongeval of een vermijdbare escalatie zo klein mogelijk gehouden. De leercommissie beveelt 
aan dat alle zones een opschaalschema, vergelijkbaar met dat van Vlaams-Brabant West, implementeren 
(eventueel door samen te werken over zonegrenzen heen).  

6.3 Generieke aanbevelingen 

- Oprichting van een permanente leercommissie: 

De leercommissie heeft de werkzaamheden in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken pas kunnen 
opstarten, vier maanden na datum van het incident. Dit is een rechtstreeks gevolg van het niet bestaan 
van een ‘permanente’ leercommissie. Als gevolg daarvan diende ad hoc een overheidsopdracht te worden 
gegund, en de daarbij horende doorlooptijd heeft geleid tot de genoemde timing. Hierdoor is echter 
kostbare tijd verloren gegaan, in het bijzonder bij het vergaren van de informatie. Hierbij wordt gedacht 
aan het plaatsbezoek (hoe later dit gebeurt, hoe sterker de site veranderd is), alsook aan de gesprekken 
met betrokkenen. 

De brand te Opwijk kende weliswaar een zeer snelle branduitbreiding. De brandweermensen ter plaatse 
hadden nooit het gevoel dat hun leven in gevaar was. Situaties waarbij brandweermensen wel 
levensgevaar  ervaren en/of er brandweermensen zwaar gewond raken/omkomen, leiden ertoe dat 
herinneringen sterk evolueren in de tijd na het incident. Hetgeen zich men herinnert onmiddellijk na de 
inzet, wordt onbewust vermengd met zaken die men achteraf verneemt of conclusies van reflecteren over 
wat gebeurd is. Bij dergelijke incidenten is er een grote meerwaarde als de leercommissie onmiddellijk 
kan starten. 

Het verdient volgens de leercommissie algemeen aanbeveling om een permanente leercommissie op te 
richten, zodat veel sneller kan worden geleerd uit incidenten. Een bijkomende aanbeveling is het 
scheppen van een wettelijk kader waarin kan vastgelegd worden hoe de beschikbare informatie wordt 
gedeeld, rekening houdende met de rol van de politie en het gerecht, de vakbonden, de arbeidsinspectie, 
… 
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- Menselijke factoren bij brandweerinterventie: 

Tijdens brandinterventies komt er veel op brandweermensen af. Vooral leidinggevenden krijgen soms af 
te rekenen met allerlei beperkingen die we als mens nu eenmaal hebben: Confirmation bias, 
Tijdscompressie, Information overload, Span of control, … De leercommissie beveelt aan dat er werk 
gemaakt wordt van een hoofdstuk over menselijke factoren (‘human factors’) in alle 
brandweeropleidingen van B01 (brandweerman) tot en met OFF3 (majoor). 
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7 Conclusies 
 

De leercommissie meent de volgende conclusies te kunnen trekken met betrekking tot het brandverloop: 

1. Op welke manier en langs waar heeft de brand zich ontwikkeld en hoe heeft deze zich kunnen 
uitbreiden binnen het getroffen appartementsgebouw? 

 
De voor de leercommissie beschikbare informatie laat niet toe om de allereerste momenten van de brand 
(ontsteking) te reconstrueren. De afwezigheid van rookschade op de gelijkvloerse en eerste verdieping 
suggereert dat de oorspronkelijke brandhaard zich hoger bevond en dat er geen stuwing van rook is 
geweest doorheen verticale ventilatiekanalen. De leercommissie kan echter niet speculeren over waar de 
brand precies gestart is en is de analyse gestart vanaf het moment dat er zich een aanzienlijke brandhaard 
in de zolderruimte bevond. 
De brandhaard heeft zich vermoedelijk heel snel kunnen ontwikkelen door branduitbreiding doorheen 
grote hoeveelheden geproduceerde pyrolysegassen, afkomstig van het hout op de zolderruimte, die 
bovendien sterk konden opwarmen door de aanwezige isolatie onder het dak en op de gipsplaten 
plafonds van de appartementen onder de zolderruimte. 
Vervolgens is de dakstructuur gradueel ingevallen. Daarbij zijn objecten, waarvan sommige brandend (bv. 
stukken hout) doorheen de plafonds van de appartementen gevallen, waardoor ook in die appartementen 
brand is ontstaan. 
 

2. Welk is het tijdsverloop geweest van de brandontwikkeling en de -uitbreiding? 
 
Het volgens de leercommissie vermoedelijke scenario, uitgaande van de elementen zoals beschreven in 
de vorige paragraaf, is als volgt: 

1. De brandhaard kan zich in eerste instantie ontwikkelen tot een aanzienlijk vermogen in de 
zolderruimte alvorens hij wordt opgemerkt. De periode tussen ontstaan van de brand en melding 
van de brand zou een half uur kunnen zijn. 

2. Er is productie van een aanzienlijke hoeveelheid pyrolysegassen door de grote hoeveelheid 
brandbaar materiaal (onbeschermd hout) in combinatie met een grote hoeveelheid warmte (goed 
geïsoleerde ruimte) en een voldoende hoeveelheid initiële zuurstof, zonder nood aan bijkomende 
ventilatie om de brand te laten groeien. 

3. Door de aanwezige isolatie in het dak en op de vloer warmen de gassen op in de zolderruimte. De 
brandhaard kan in de zolderruimte groeien door de warmte, met evolutie naar een situatie van 
zeer snelle vlamvoortplanting/branduitbreiding doorheen de gasfase (snelle ontsteking van 
pyrolysegassen). 

4. Het dampscherm dat, samen met het nietjessysteem, de glaswolisolatie onder het dak op zijn 
plaats hield, smelt weg zodra het in contact komt met vlammen. De isolatie krult weg en de 
mechanische bevestiging begeeft snel (na enkele minuten) wanneer de balken beginnen te 
pyrolyseren. 

5. De dakstructuur verzwakt door de brand: de houten latten waarop de dakpannen liggen, komen 
bloot te liggen en branden snel door (op enkele minuten tijd). 
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6. Het gipskarton plafond, dat niet beschermd is tegen de mechanische impact en het gewicht van 
vallende dakpannen, begeeft. 

7. Er vallen hete en brandende elementen vanuit de dakstructuur doorheen het falende gipskarton 
plafond tot in de appartementen onder de zolderruimte. 

8. Dit heeft een dubbel effect: er is doorheen de openingen bijkomende zuurstoftoevoer om de 
brand op de zolderruimte te voeden, zodat die verder ontwikkelt tot een ‘normale’, zij het grote, 
dakbrand; en de brandende objecten kunnen een brand doen ontstaan in het appartement waar 
ze terechtkomen. 

9. Het dak valt in. Dit gebeurt volgens de interventieploeg gradueel, startende vanaf de hoek alpha-
bravo, in beide richtingen (dus over de alpha-zijde, alsook over de bravo-zijde en nadien de 
charlie-zijde). De tijdsspanne waarover dit gebeurt, wordt door de interventieploeg ingeschat op 
ongeveer 10 minuten. 

10. Door de falende dakstructuur vallen aanzienlijke hoeveelheden brandende elementen doorheen 
de plafonds van de appartementen onder de zolderruimte, waardoor ook daar brandhaarden 
ontstaan en zich snel kunnen ontwikkelen, mede door de al aanzienlijke hoeveelheid warmte. 

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht. 

 
 

3. Welke rol hebben de bouwwijze en de technische installaties van het betrokken 
appartementsgebouw in het brandverloop en de -uitbreiding gespeeld? 

 
De leercommissie meent dat de afwezigheid van brandwerende scheidingen in de zolderruimte een 
cruciale invloed heeft gehad op de omvang en de snelheid van de brandontwikkeling. Brandwerende 
scheidingen hadden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de dakbrand sterk vertraagd. 
De leercommissie acht het mogelijk dat de brandweer in dat geval voldoende tijd zou kunnen hebben 
gehad om met een redelijke kans op succes de brand te bestrijden. 

Tijdstip Brandverloop
??:?? start  van de brand
14:41 brandvermogen vermoedelijk > 1MW in zolderruimte
14:43 lokaal uitslaande vlammen zichtbaar
14:47 rookontwikkeling over een aanzienlijke lengte van het dak

14:48 - 14:49 uitslaande vlammen op meerdere plaatsen (alpha en bravo)
plat dak brandt (hoek alpha-bravo)

14:49 - 14:50 rookontwikkekling over quasi de volledige lengte van het dak
14:50 - 14:51 hevige vlamdoorslag t.h.v. T2 en plat dak

uitslaande vlammen op meerdere plaatsen (alpha en bravo)
14:51 zeer hevige brand plat dak aan T2
14:54 volledig appartement gedeelte hoek en achterbouw geïmpacteerd
15:05 felle vuurontwikkeling aan charlie-zijde; volledige zijde geïmpacteerd
15:10 instorting topgevel hoek bravo-charlie
15:13 brand volledig ontwikkeld aan charlie-zijde

nadien volledig doorgeslagen brand
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De leercommissie meent dat de aanzienlijke hoeveelheid hout in de zolderruimte, gecombineerd met de 
aanwezige isolatie (zowel onder het dak als op de plafonds), gezorgd heeft voor omstandigheden waarbij 
een aanzienlijke brandhaard zich heel snel kon uitbreiden doorheen grote hoeveelheden warme 
pyrolysegassen. 
De leercommissie meent dat de plafonds van de appartementen onder de zolderruimte niet in staat waren 
om vallende objecten van de dakstructuur op te vangen en dat daardoor de brand is kunnen uitbreiden 
vanuit de zolderruimte naar de appartementen onder de zolderruimte, met name door brandende 
objecten die in de appartementen bijkomende brandhaarden hebben kunnen doen ontstaan. De 
leercommissie acht het mogelijk dat de brandweer, mits een voldoende toegankelijkheid van de 
zolderruimte en een voldoende brandwerendheid van de horizontale scheiding, voldoende tijd zou 
kunnen hebben gehad om met een redelijke kans op succes de impact van de brand op de appartementen 
op de tweede verdieping aanzienlijk te verminderen, mocht een vloer in de zolderruimte de impact van 
de falende dakstructuur hebben kunnen opvangen, waardoor de plafondconstructie minder snel zou 
hebben gefaald. 
De leercommissie heeft geen enkele indicatie dat de brandwerende scheiding van de verticale elementen 
(wanden) gefaald zou hebben in die functie. De leercommissie acht het heel onwaarschijnlijk dat er 
branduitbreiding zou zijn geweest doorheen de wanden. 
De leercommissie heeft kunnen vaststellen dat sommige brandkleppen (vlinderkleppen) hun functie niet 
hebben kunnen waarmaken, doordat ze geblokkeerd geraakt zijn door reactie van het omliggende grafiet. 
De leercommissie meent evenwel dat dit een secundair gegeven is, zonder belangrijke invloed op de 
ontwikkeling van de brand. De leercommissie heeft geen aanwijzingen kunnen vinden die zouden wijzen 
op een branduitbreiding doorheen verticale ventilatiekanalen. 
De leercommissie heeft geen aanwijzingen kunnen vinden dat de technische installaties een rol hebben 
gespeeld bij het brandverloop en de branduitbreiding, vanaf het moment dat er een aanzienlijke 
brandhaard was in de zolderruimte aan de hoek alpha-bravo. 
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De leercommissie meent de volgende conclusies te kunnen trekken met betrekking tot de 
brandweerinterventie: 

4. Hoe werd de interventie opgebouwd? Wat is de tijdslijn ervan? 
 
Na de eerste melding bij de HVZ, wordt de standaarduitruk voor gebouwbrand van HVZ VBWest 
uitgestuurd (2AP; 1HW; 1TW ; 1CW). De eerste AP start aanvankelijk met een offensieve binnenaanval. 
Deze dient snel te worden stopgezet omdat zowel interne signalen (vlammen zichtbaar onder dak en 
neervallende stukken) als externe signalen (vlamdoorslag door dak) aangeven dat een veilige binneninzet 
niet meer mogelijk is.  Bij aankomst van de officier gebeurt er snel een opschaling naar “groot incident”. 
Enkel een defensieve inzet van buitenaf is nog op een veilige manier mogelijk. Hierbij wordt een AP en LW 
ingezet om het enige aangrenzende gebouw te beschermen. De resterende middelen dienen om de 
vuurhaarden enigszins in te perken, maar een uitbrandscenario van het tweede verdiep en de 
dakverdieping is onvermijdelijk. 
 
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de belangrijkste tijdstippen. 
 

Tijdstip Brandweerinterventie 
    
14:41 alarm komt binnen in HVZ 
14:43 C04 (Asse) en P05(Lennik) vertrekken 
14:45 P15 en T06 (Opwijk) vertrekken 
14:47 P15 en T06 (Opwijk) ter plaatse 
14:48 - 
14:49 afleg AP voor binnenaanval 
14:49 L07 (Opwijk) vertrekt 

14:50 
Melding dat brand door dak zit. Verandering strategie van 
offensief naar defensief 

14:51 L07 (Opwijk) ter plaatse 
14:53 C04 (Asse) ter plaatse 
14:54 opschaling gevraagd 
  verplaatsing P15 naar hoek B-C 
14:57 Tweede officier vertrekt 

15:02 
P05(Lennik) ter plaatse. Wordt samen met L07 ingezet ter 
bescherming van naastgelegen pand. 

15:00-
15:20 vertrek van versterkingen : 5TW ; 3off; 2AP; 1LW; 1CP-OPS 
15:15 - 
15:35 Aankomst versterkingsmiddelen 

15:34 
melding van volledig doorgeslagen brand. Gehele dakconstructie 
en alle appartementen tweede verdiep geïmpacteerd. 
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5. Welke moeilijkheden/gevaren heeft de brandweer ervaren bij het bestrijden van de brand? Aan 
welke gevaren zijn ze mogelijk ontsnapt? 

 
De leercommissie is van oordeel dat de brandweer in het begin geconfronteerd werd met een moeilijk in 
te schatten situatie. Door de constructiewijze van het pand was het onmogelijk om te zien dat de 
dakstructuur één open ruimte vormde boven alle appartementen. Het was eveneens onmogelijk om een 
goede inschatting te maken van het brandstadium in de zolderruimte. 
Vanaf de eerste poging tot binnenaanval wordt de brandweer geconfronteerd met onhoudbare condities 
die te wijten zijn aan zeer snelle vlamuitbreiding in de dakstructuur. Het niet toegankelijk zijn van de 
zolderruimte via een trap, maakt inzet van een waterstraal volledig onmogelijk. 
Het ontbreken van enige verticale afscheidingen op de zolderruimte, zorgt ervoor dat de brand zich 
horizontaal zeer snel kan uitbreiden. De snelheid is van die aard dat elke actie die zou ondernomen 
worden om van buitenaf water in de zolderruimte te brengen te laat zou zijn. 
Door vallende dakbedekking en brandend hout, falen de horizontale scheidingen tussen de zolderruimte 
en de appartementen op het tweede verdiep. Hierbij is er branduitbreiding naar alle appartementen. 
De leercommissie is van oordeel dat deze uitbreiding “naar beneden” met deze snelheid en op deze schaal 
onverwacht is voor de brandweer. Indien er zich brandweermensen in de appartementen op het tweede 
verdiep hadden bevonden (bv. omwille van reddingen ‘s nachts) dan is de situatie uiterst precair. Het 
belemmeren van de terugweg met brandend puin is een reële mogelijkheid en vanuit het appartement is 
het onmogelijk te voorspellen waar de brand doorheen het vals plafond zal breken. 
De leercommissie is eveneens van oordeel dat mocht de brandweer de zolderruimte betreden hebben, er 
een groot risico was dat zij de snelle horizontale vlamuitbreiding niet konden controleren en zichzelf 
daardoor in gevaar zouden brengen. De slechte toegankelijkheid van de zolder was in deze dus zowel een 
nadeel (het onmogelijk maken van brandbestrijding) als een voordeel (brandweermensen hebben geen 
onnodige risico’s kunnen nemen.)  
De leercommissie wil ook de aandacht vestigen op structureel falen van belangrijke bouwelementen bij 
dergelijke branden. Het neervallen van de topgevel (hoek bravo/charlie) is hier een voorbeeld van. Dit 
betekent dat er voldoende afstand dient gehouden te worden éénmaal belangrijke structurele elementen 
van gebouwen aangetast worden. Dit geldt in het bijzonder voor structurele houten elementen die nodig 
zijn voor de stabiliteit van de gevels. 
 

De grondige analyse zoals voorgesteld, heeft ook aanleiding gegeven tot de aanbevelingen zoals 
geformuleerd in hoofdstuk 6. 
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8 Dankwoord  
 

De leercommissie spreekt haar uitdrukkelijke waardering uit aan iedereen die heeft bijgedragen tot de 
totstandkoming van dit rapport.  

Bijzondere waardering gaat uit naar de brandweermensen van hulpverleningszone Vlaams-Brabant-West. 
De leercommissie waardeert ten zeerste de uiterst transparante en constructieve houding, zonder 
dewelke het onmogelijk zou zijn geweest om nuttige lessen te trekken uit het brandincident. 

Bijzondere waardering eveneens voor de leden van de klankbordgroep voor hun constructieve kritiek op 
ontwerpversies van dit rapport. 
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