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Van regel- naar risicogerichte brandpreventie
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Brandrisicoprofiel
wat zijn de risico’s in het verzorgingsgebied……..

en welke slagkracht moet hier voor aanwezig zijn……
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Risicogericht werken  =

vanuit maatgevende scenario’s zorgen dat . . . 

de kans op een incident kleiner wordt

het gevolg minimaal is als een incident toch plaatsvindt

Welke restrisico’s zijn dan nog aan de orde en kunnen deze 

worden gereduceerd, of niet . . . !



R.E.A.D.A.R.
Risico Effect Analyse Door Actieve Research

& Risicodiagram

Risico Analyse Monitor
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Laag 

Acceptabel 

Hoog 

Onacceptabel 

Risico interpretatie



Risico Analyse Monitor
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Wat is het niet: Toverdoos  OF  Waarzeggerij !

Wat is het wel: Hulpmiddel voor:

• Eigenaar / Gebruiker

• Bevoegd gezag

• Risicobeheersing & Incidentbestrijding

m.b.t. bewustwording EN beeldvorming in risico’s . .  Laag  >  Hoog

Als denkraam fungeert . . . en interactie heeft met het . .



Gebouw voldoet aan:  
basis  BB

Gelijkwaardigheid
Voldoet niet

Opkomsttijd en 
brandweersterkte
Opkomsttijd en 

brandweersterkte

Omstandigheden 
personen                       

mate van zelfredzaamheid

Met welke middelen en 
mensen worden de BHV 

taken uitgevoerd

Of niet!!!

Ontwikkelstadium brand
Rook ontwikkeling



Scenario  1
MT-2: Gebouwde omgeving

Laagbouw, h < 13 m1

Kwaliteit gebouw : +++
Gebruik : +++



R.E.A.D.A.R.
Risico Effect Analyse Door Actieve Research

Scenario 1

Basis Brandweerzorg

1x  Blusvoertuig

1.  Ruimtelijk profiel

5.  Gedrag & Houding

4.  Bestrijdbaarheid incident 3.  Beheersbaarheid incident

2.  Veilige ontvluchting & toetreding



Scenario  2
MT-2: Gebouwde omgeving

Laagbouw, h < 13 m1

Kwaliteit gebouw : +++
Gebruik : +++



1.  Ruimtelijk profiel

5.  Gedrag & Houding

4.  Bestrijdbaarheid incident 3.  Beheersbaarheid incident

2.  Veilige ontvluchting & toetreding

R.E.A.D.A.R.
Risico Effect Analyse Door Actieve Research

Scenario 2

Basis Brandweerzorg

2x  Blusvoertuig



Scenario  3
MT-2: Gebouwde omgeving

Laagbouw, h < 13 m1

20170904 - VR Rottterdam

Kwaliteit gebouw : - / +
Gebruik : - / +



1.  Ruimtelijk profiel

5.  Gedrag & Houding

4.  Bestrijdbaarheid incident 3.  Beheersbaarheid incident

2.  Veilige ontvluchting & toetreding

R.E.A.D.A.R.
Risico Effect Analyse Door Actieve Research

Scenario 3

Basis Brandweerzorg

3x  Blusvoertuig



Scenario  3
MT-2: Gebouwde omgeving

Laagbouw, h < 13 m1

Kwaliteit gebouw : - / +
Gebruik : - / +

20 feb 2015
Wooncomplex ‘De Notenhout’

Nijmegen
4 dodelijke slachtoffers



Brand in voorwerp: rook in ruimte detectietijd 1 minuut
Brand in ruimte: rook in compartiment detectietijd 1 minuut
Brand in ruimte: rook in compartiment detectietijd 15 minuten
Brand in compartiment: rook buiten compartiment detectietijd 15 minuten

Blussing succesvol
Ontruiming geslaagd: compartimentering succesvol
Ontruiming niet geslaagd: compartimentering faalt
Geen blussing/ontruiming uitgevoerd:         compartimentering succesvol
Geen blussing/ontruiming uitgevoerd: compartimentering faalt

Denken in Scenario’s

Cascademodel



• Bouwjaar ± 1990 → verbouw naar woningen 2016 (bestaande bouw)

• 5 bouwlagen (± 800 m² per bouwlaag)

• 3 trappenhuizen 

• 23 studio’s per verdieping (gelegen aan 1 inpandige gang van ± 80 m)

• Deuren niet zelfsluitend

• Rookmelders (NEN 2555) per studio

• Personen zelfredzaam

Transformatie:  van Kantoor naar Wonen
Praktijkvoorbeeld  

Scenario
✓ brand in voorwerp / ruimte
✓ rook in compartiment
✓ detectietijd 1 - 15 minuten



Transformatie:  van Kantoor naar Wonen
Praktijkvoorbeeld  

Voldoet aan
wet- en regelgeving . !

Scenario
✓ brand in voorwerp / ruimte
✓ rook in compartiment
✓ detectietijd 1-15 minuten



Burenhulp 
Risicocommunicatie

Bereikbaarheidskaart
Oriëntatie

Aanleg DBL
Red & blustijd en tijdsduur 
gaan naar beneden

Compartiment verkleinen (3 x pui in de gang)
Zelfsluitend op rookmelders

Instructie
film

Scenario
✓ brand in voorwerp / ruimte
✓ rook in compartiment
✓ detectietijd 1-15 minuten

Voldoet aan 
acceptabel restrisico…

Transformatie:  van Kantoor naar Wonen
Praktijkvoorbeeld  



Oppervlakte terrein ± 30.000 m²

Stapeloppervlakte ± 1.700 m² - Stapelhoogte ± 7 m

Aantal stapels ± 9 stuks

Opslag van autobanden
Praktijkvoorbeeld  

Scenario in nacht situatie
✓ brand in compartiment
✓ rook buiten compartiment
✓ detectietijd 15 minuten

Vuurlast

1 stapel van 250 m² en 5 meter hoog bestaat uit 25.000 banden 

en staat gelijk aan ± 300.000 kg vurenhout!

Brandvermogen

Rubber banden leveren bij brand meer energie per kg dan steenkool !



Opslag van autobanden
Praktijkvoorbeeld  

Voldoet aan
wet- en regelgeving . !

Scenario in nacht situatie
✓ brand in compartiment
✓ rook buiten compartiment
✓ detectietijd 15 minuten



Tweezijdige aanrijroute
Bluswater afgestemd op scenario

Detectie infrarood camera’s
Compartimenteren
→ Brandlast lager

BRW sneller TP
Tijdsduur blussen en nablussen korter

Operationele voorbereiding 
brandweer

Scenario in nacht situatie
✓ brand in compartiment
✓ rook buiten compartiment
✓ detectietijd 3 minuten

Voldoet aan 
acceptabel restrisico…

Opslag van autobanden
Praktijkvoorbeeld  



Wat verwacht de maatschappij 

van de brandweer

Wat verwacht de brandweer 

van de maatschappij

Brandveiligheid is een borging tussen: 

Gebouw, Mensen, Brand, Interventie en Omgevingskenmerken 

Maar vooral samenwerking en bewustwording….. 

Dit gaat verder dan alleen wet- en regelgeving…… 

Van regel- naar risicogerichte brandpreventie;


