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1. Voorwoord

De avond van 19 april 1995 is voor velen een avond geworden die zij nooit zullen
vergeten. Die avond raakten drie gezinnen ontwricht. Binnen het korps van de brandweer
Amsterdam kwam het verlies van Rob Maaskant, Joan Sonneveld en Bert Worst hard aan.
Het is moeilijk te aanvaarden dat zij er niet meer zijn...

Na zo'n tragisch ongeval is het moeilijk de draad weer op te pakken. Er leven vele vragen
over zo'n diep ingrijpende gebeurtenis.
De onderzoekscommissie heeft getracht de aan haar gestelde vragen te beantwoorden. In
een periode van iets meer dan twee maanden heeft zij het ongeval zo zorgvuldig mogelijk
onderzocht en geanalyseerd. Voorop stond dat het een eerlijk en onafhankelijk onderzoek
moest zijn.

Ik ben de leden van de onderzoekscommissie dankbaar voor hun inzet en toewijding om dit
onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor vele leden betekende het onderzoek,
naast de eigen verwerking, een extra emotionele belasting.
Met name de enorme kennis en ervaring van de mensen afkomstig uit de praktijk hebben
de reconstructie van het ongeval mogelijk gemaakt. Hun inbreng staat ook garant voor de
uitvoerbaarheid van de aanbevelingen die gedaan zijn.

Niet alleen dankzij de commissieleden ligt dit rapport er. Ook dankzij de gesprekken die
met de direct betrokken brandweermensen zijn gevoerd, was het mogelijk het ongeval te
reconstrueren. Voor hen was dit niet gemakkelijk.
Verder wil ik de bijzonder goede samenwerking met de politie niet onvermeld laten. Zij
hebben de commissie in vele opzichten een optimale ondersteuning gegeven.

Ik spreek de hoop uit dat dit rapport, door het lezen en het uitvoeren van de aanbevelin-
gen, zal leiden tot het verbeteren van de veiligheid van de brandweermensen, die vaak
onder zeer zware en moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen.

Amsterdam, 3 juli 1995

de voorzitter,
A.F.M. Schippers
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3. Samenvatting

Op 19 april 1995 kwamen bij een brand in een pand aan de Motorkade 10 te Amsterdam
drie brandweermannen op tragische wijze om het leven. Dit ongeval was de aanleiding om
een diepgaand onderzoek in te stellen. De resultaten van dit onderzoek zijn als volgt
samen te vatten:

De commissie heeft vastgesteld dat de brand is bestreden op een wijze die binnen de
brandweer Amsterdam gebruikelijk is. Er is gewerkt conform de in het korps van de
brandweer Amsterdam geldende werkwijzen, procedures en instructies. De commissie is
van mening dat de brandweermensen, die het eerste uur bij de brand aanwezig waren,
niets te verwijten valt; zij hebben naar beste weten en kunnen gehandeld.

Door de hitte-ontwikkeling tussen het plafond en het dak is de ophangconstructie
bezweken. Het ongeval is het gevolg geweest van het neerstorten van het stuc-op-
steengaasplafond. Door het neergestorte plafond was de terugweg (de oorspronkelijke
heenweg) afgesloten. De drie brandweermannen raakten gedesoriënteerd en hadden te
weinig lucht in hun cylinder om via een andere weg tijdig naar buiten te komen.

De bouwkundige situatie in het gebouw was zodanig, dat dit volgens het huidige beleid op
het gebied van brandpreventie géén direct ingrijpen van het stadsdeelbestuur vereiste. De
gebruiker had inmiddels bijna alle door de brandweer geëiste voorzieningen aangebracht.

De commissie heeft naar aanleiding van haar bevindingen een aantal organisatorische en
technische aanbevelingen gedaan en voorgelegd aan de commandant van de brandweer
Amsterdam. Het uitvoeren van deze aanbevelingen zal kunnen leiden tot een veilige wijze
van brandbestrijding.
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4. Verantwoording

4.1 Opdracht
Naar aanleiding van de brand aan de Motorkade op 19 april 1995, waarbij drie brandweer-
collega's op tragische wijze om het leven kwamen, heeft de commandant van de brand-
weer Amsterdam op 26 april 1995 een interne onderzoekscommissie geïnstalleerd. De
commissie kreeg de volgende opdrachten mee:

1. Ga na hoe het mogelijk was, dat er bij deze brand slachtoffers konden vallen;
2. Ga na of er gewerkt is conform de in het korps van de brandweer Amsterdam

geldende werkwijzen, procedures en instructies;
3. Ga na of er op basis van dit ongeval verbeteringen mogelijk zijn in de werkwijzen,

procedures en instructies en welke maatregelen hiervoor getroffen zouden moeten
worden.

De commandant gaf aan dat het rapport rond 1 juli 1995 beschikbaar moest zijn.

4.2 Samenstelling
Het onderzoek is uitgevoerd door een breed samengestelde commissie, waarbij meer dan
de helft bestond uit brandweermensen, afkomstig uit de uitrukdienst. De commissie
bestond uit de volgende personen:

R. Borghardt Brandweer Amsterdam, afdeling O&T (oud bevelvoerder)
W.G. van Dam Brandweer Amsterdam, bevelvoerder N
R. Doggenaar Arbodienst GG&GD Amsterdam, veiligheidskundige
Th. de Groot (secretaris) Brandweer Amsterdam, directie secretaris
D. van Haaren Brandweer Amsterdam, afdeling Preventie (oud bevelvoerder)
L. Kuypers Brandweer Amsterdam, voorzitter MC/hoofdbrandwacht
G. Bijlsma Brandweer Amsterdam, hoofd afdeling Preventie
F. Schippers (voorzitter) Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken
T. van Scheppingen Brandweer Amsterdam, hoofdbrandwacht kazerne A
D. Smolders Brandweer Amsterdam, afdeling Voorlichting
H. de Vries Brandweer Amsterdam, kazemechef H en T, tevens bevelvoerder
D. de Vos Brandweer Amsterdam, hoofdbrandwacht kazerne W, wnd. bevelvoerder
J. Vlietman Brandweer Amsterdam, kazemechef IJ, tevens bevelvoerder
R. Weewer Brandweer Amsterdam, sectiechef, tevens officier van dienst

4.3 Werkwijze commissie
De commissie is begonnen met het verzamelen van feiten. Deze feiten waren afkomstig
van de gemaakte geluidsopnames bij de alarmcentrale, foto's, video, bouwtekeningen,
brieven en eigen waarnemingen ter plaatse bij het pand. Verder heeft de commissie
gebruik gemaakt van getuigenverklaringen die zijn opgenomen door de politie enkele
dagen na het ongeval. Ook heeft de commissie vertrouwelijk inzage gehad in het proces-
verbaal van de technische recherche naar de brandoorzaak, de sectierapporten en
rapporten van genomen monsters.
Al snel werd duidelijk dat het ongeval tijdens het eerste uur van de brandbestrijding had
plaatsgevonden. De commissie heeft zich bij het onderzoek dan ook beperkt tot dit eerste
uur.
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Door leden van de onderzoekscommissie zijn vele gesprekken gevoerd met de brandweer-
mensen die het eerste uur ter plaatse waren en die, naar het oordeel van de commissie,
een wezenlijke bijdrage konden leveren aan het onderzoek. Aan de hand van de "tijdsbalk",
die op basis van de bandopnamen van de alarmcentrale is gemaakt, zijn de verschillende
verklaringen in "de tijd" geplaatst. Hierdoor ontstond een reconstructie van de gebeurtenis-
sen, die zich buiten het pand hebben afgespeeld.

Aan de hand van foto's, de ervaringen in de uitrukdienst en de ervaring van een collega,
die een dergelijk ongeval heeft overleefd, is een aantal scenario's ontwikkeld over hetgeen
zich in het pand afgespeeld kan hebben. Ook is gesproken met mensen die de slachtoffers
hebben geborgen. Door het vergelijken van de verschillende scenario's met de feiten en
(on)mogelijkheden is uiteindelijk één scenario overgebleven.

De reconstructie en het ongevalsscenario zijn besproken met vrijwel alle brandweermensen
die tijdens het eerste uur bij de brand aanwezig waren en die een wezenlijke bijdrage
konden leveren aan het onderzoek. Zij hadden de mogelijkheid te reageren, waardoor de
commissie haar reconstructie en scenario kon toetsen. Direct daarna zijn de echtgenotes
van de drie omgekomen brandweermannen op de hoogte gebracht van deze resultaten.

Nadat het ongeval was geanalyseerd, heeft de commissie haar conclusies getrokken en
heeft zij een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn terug te vinden in dit rapport.

De persluchttoestellen, die de drie omgekomen brandweermannen droegen, zijn door de
politie in beslag genomen om te onderzoeken in het gerechtelijk laboratorium te Rijswijk.
De politie heeft meegedeeld dat de toestellen dermate beschadigd waren, dat er geen
onderzoek meer mogelijk was.

Tijdens haar werkzaamheden is de commissie constant en consequent gevolgd door een
inspecteur van de Inspectie voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Verder is tijdens het onderzoek enkele malen contact geweest
met de Inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de
vroegere Arbeidsinspectie).
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5. Beschrijving brandweer Amsterdam

5.1 Organisatie
De brandweer Amsterdam is het grootste brandweerkorps in Nederland. De repressieve
brandweertaak wordt uitgevoerd door de uitrukdienst vanuit zestien kazernes. Twee
kazernes worden bezet door vrijwilligers. De andere kazernes worden bezet door beroeps-
personeel in 24-uursdienst. De uitrukdienst levert ook personeel voor de afdeling preventie
(RAI en brandpreventiecontrole), de afdeling O&T, de regionale alarmcentrale en de
blusboten van de Havendienst. In het totaal werken er ongeveer 600 beroeps en 60
vrijwillige brandweermensen in de uitrukdienst.
De uitrukdienst is verdeeld in vier secties, met aan het hoofd een sectiechef. De dagelijkse
gang van zaken op de kazerne met een beroepsbezetting (oefenen, klein onderhoud,
werkoverleg, personele zaken etc.) is de verantwoordelijkheid van de kazemechef. Deze
functie is in 1994 ingevoerd en wordt bezet door mensen vanuit de eigen organisatie.
De brandweer Amsterdam kent verder een aantal centrale afdelingen. Deze zijn gehuis-
vest in het hoofdbureau, het opleidingscentrum en het logistiek centrum.

Op dit moment verkeert de brandweer Amsterdam in een organisatieontwikkelingsproces.
Dit proces, "Phoenix" genaamd, is ingezet om een aantal taken en verantwoordelijkheden
binnen de organisatie te decentraliseren en dichter bij de uitrukdienst te brengen. Hierdoor
ontstaan korte lijnen en is een snelle besluitvorming mogelijk. De decentralisatie zal ook tot
gevolg hebben, dat er een betere uitwisseling van informatie kan ontstaan over brandweer-
zaken, die spelen in het verzorgingsgebied van een kazerne (bijvoorbeeld op het gebied
van preventie). Op dit moment is er overleg gaande tussen de MC en de directie over de
uiteindelijke vorm van de organisatie van de brandweer Amsterdam.

5.2 Repressie
Binnen de brandweer Amsterdam is een aantal zaken op repressief gebied anders
geregeld dan in het land gebruikelijk is. De belangrijkste zaken, voor zover deze relevant
zijn voor het onderzoek, zijn hierna beschreven:

5.2.1. Amsterdams afleqsvsteem1

De eerste bluseenheden van de brandweer in Nederland worden over het algemeen bezet
door zes brandweermensen, waarbij de nummers 1 en 2 de straalpijp hanteren. Binnen
Amsterdam rukken enkele eerste bluseenheden uit met zeven brandweermensen. Een
recent onderzoek van het ingenieursbureau SAVE, uitgebracht in 1994, heeft aangetoond
dat met een bezetting van zeven brandweermensen op een eerste blusvoertuig de redtijd
aanzienlijk wordt verkort. Het gaat daarbij om reddingen in bepaalde gebouwen in relatie
tot hun preventieve voorzieningen. Daarom is een aantal tankautospuiten gestationeerd in
de stad bezet met zeven brandweermensen. De bezetting, die vanuit de post IJsbrand
(Berberisstraat) uitrukte naar de brand aan de Motorkade, bestond uit zeven mensen.
Met een bezetting van zeven mensen wordt een ander aflegsysteem gehanteerd, dan
landelijk gebruikelijk is. De nummers een en twee treden op als redploeg. Daarbij worden
zij zo snel mogelijk gedekt en ondersteund door nummer zes, die de straalpijp voert van de
eerste aanvalsslangleiding. De nummers vier en vijf zijn verantwoordelijk voor de waterwin-
ning. Hierna worden zij door de bevelvoerder ingezet voor een andere taak.

een aflegsysteem is een werkwijze, waarbij iedere brandweerman een eigen taak heeft, zodat de brand zo snel mogelijk
geblust wordt
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De redploeg treedt zeer zelfstandig op; zij werken routinematig, waarbij de bevelvoerder
nauwelijks aanwijzingen hoeft te geven. Hetzelfde geldt voor de overige personeelsleden
van het voertuig. De bezetting van een brandweervoertuig werkt als een team, waarbij
ieder weet wat zijn of haar taak is.

5.2.2. Waarschuwen officier van dienst
Door de grote repressieve ervaring van de bevelvoerders op de bluseenheden van het
korps Amsterdam, worden de officieren van dienst (OvD) op een ander tijdstip gewaar-
schuwd, dan elders gebruikelijk is. De OvD rukt, op aangeven van de alarmcentrale, direct
uit naar bedrijven en instellingen waarvoor een aanvalsplan is opgesteld, bij branden of
hulpverleningen waar slachtoffers zijn of op het moment dat de bevelvoerder daarom
vraagt.
Binnen het korps Amsterdam is het waarschuwen van de OvD afhankelijk van het zoge-
naamde "nader bericht" van de bevelvoerder. De OvD rukt bij brand uit op het moment dat
de bevelvoerder het nader bericht "middelbrand" geeft. De bevelvoerder geeft "middel-
brand" als hij meer mensen of middelen nodig heeft. Vaak zijn er dan meer dan twee
bluseenheden en een aantal redvoertuigen ingezet. Over het algemeen komt de OvD in
een stadium, dat de brand al vrij ver is ontwikkeld. De eerst aankomende bevelvoerder
heeft vaak de eerste inzet al gedaan. Tot de komst van de OvD heeft de oudst in rang
aanwezige bevelvoerder de leiding.
Deze bevelvoerder heeft tot de OvD ter plaatse komt een dubbele taak; hij moet leidingge-
ven aan zijn eigen ploeg (meestal acht mensen) en hij heeft op dat moment de verantwoor-
delijkheid voor de totale inzet. Om deze taken te kunnen combineren, vertrouwt hij groten-
deels op de routine van zijn eigen ploeg, zodat hij zijn aandacht vrijwel volledig kan geven
aan de bestrijding van het totale incident en de inzet van de overige eenheden.

5.3 Gebruik persluchttoestellen
De brandweer maakt veel gebruik van het perslucht- c.q. ademluchttoestel. Dit persoonlijke
beschermingsmiddel maakt het mogelijk om bij brand een gebouw binnen te gaan. Een
persluchttoestel bestaat uit een cylinder met lucht, een drukregelaar en een gelaatstuk (of
masker). In Amsterdam is in een volle cylinder (met 200 bar luchtdruk) zoveel lucht
aanwezig dat daar ongeveer 20 minuten aan een stuk mee gewerkt kan worden. De
werkduur is onder andere afhankelijk van de lichamelijke conditie, de longinhoud en de
lichamelijke en psychische inspanning die geleverd moet worden.
Bij 50 bar (ongeveer vijf minuten voordat de luchtvoorraad op is) wordt een terugtochtwaar-
schuwingssignaal geactiveerd. Op dat moment hoort de drager van het toestel een zeer
harde fluittoon, die blijft aanhouden totdat de lucht op is.
leder brandweermens weet dat hij 20 minuten na het betreden van het pand weer buiten
moet zijn. Binnen de brandweer Amsterdam wordt deze tijdslimiet gevoelsmatig in de gaten
gehouden door de mensen die buiten staan. Dit kan personeel van de A-wagen zijn of
collega's van de ploeg die binnen is.

Op het moment dat een brandweermens een ruimte ingaat waar hij brand vermoedt, zal hij
gebruik maken van zijn persluchttoestel. Dit is noodzakelijk, omdat er zich in de ruimte
schadelijke gassen en dampen bevinden.
De persluchttoestellen zijn zo gemaakt dat de drager, als er goed zicht is, zelf zijn druk in
de cylinder kan aflezen. Bij brand is dit vaak onmogelijk, omdat er vaak geen zicht is door
de rookontwikkeling. Daarbij richt een brandweermens al zijn aandacht op het oriënteren in
een onbekende ruimte en op zoek is naar de brandhaard of slachtoffers, waardoor hij zijn
manometer nauwelijks in de gaten houdt.



Rapportage onderzoek ongeval brand Motorkade te Amsterdam

In de praktijk aanvaardt hij pas de terugweg op het moment dat het terugtochtwaarschu-
wingssignaal afgaat. Hij heeft dan nog vijf minuten om een veilige plaats te bereiken. Deze
vijf minuten luchtvoorraad zijn eigenlijk een veiligheidsvoorraad.
Alle korpsleden hebben een intensieve training gehad tijdens de opleiding om persluchttoe-
stellen te gebruiken. Zij leren zich te oriënteren in raimten, waar nauwelijks tot geen zicht
is. Daarnaast hebben zij door het grote aantal branden veel ervaring met het gebruik van
de persluchttoestellen.

De brandweer Amsterdam gebruikt Interspiro overdruk persluchttoestellen. Hierbij is de
slang vanaf de drukregelaar bevestigd aan het gelaatstuk. Op iedere bluseenheid is voor
ieder personeelslid een persluchttoestel aanwezig. Extra cylinders worden met de A-wagen
aangevoerd naar het brandadres.
Het onderhoud van de persluchttoestellen vindt plaats in de adembeschermingswerkplaats
van het eigen korps, volgens de voorschriften van de leverancier.

5.4 Wijze van brandbestrijding
De brandweer in Nederland probeert zoveel mogelijk de brand bij de kern (de brandhaard)
te bestrijden. Hiervoor wordt de zogenaamde 'binnenaanval' toegepast. De brandweermen-
sen gaan met een persluchttoestel een brandend pand binnen en zoeken naar de brand-
haard en eventuele slachtoffers. Als bekend is dat er zich mensen in het pand bevinden,
gaat het zoeken naar mensen voor.
Door de brand te blussen bij de vuurhaard, wordt veel schade voorkomen. Het is een zeer
effectieve wijze van brandbestrijden.

Binnen de brandweer in Amsterdam is deze werkwijze gebruikelijk. Over het algemeen
probeert men met een binnenaanval de brand bij de kern te blussen. Hiervoor kan,
afhankelijk van de situatie een middeldruk straal gebruikt worden. Deze straal is in eerste
instantie bedoeld om de brandweermensen te beschermen en kleine branden te blussen in
een gesloten ruimte. Het komt heel vaak voor dat een gebouw vol met rook staat en dat er
slechts sprake is van een klein brandje. De vele kunststoffen, die overal en nergens
toegepast worden, veroorzaken zeer veel rook. Vaak is de rook- en roetschade vele malen
groter dan de brandschade. Door het gebruik van een middeldruk straal is er over het
algemeen nauwelijks sprake van waterschade.
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6. Beschrijving van het pand Motorkade 10

6.1 Situatie
Het pand is ca. 76.30 m diep en ca. 13.52 m breed. Op ca . 4/5 deel van de diepte bevindt
zich aan de linkergevel een uitbouw van ca. 15.37-m bij 7.00 m. Deze uitbouw staat in
open verbinding met de bedrijfshal.
Aan de linker zijde en de achterzijde is het pand grotendeels ingebouwd door naastliggen-
de bebouwing en de bebouwing aan de Meeuwenlaan en de Spijkerkade. Tussen de
diverse panden bevinden zich nauwe doorgangen en plaatsjes, al dan niet verhard.
Aan de rechterzijde is het pand grotendeels aangebouwd aan het naastliggende dakdek-
kersbedrijf. In het verleden vormden beide panden, een pand, waarin een supermarkt was
gevestigd.
De voormalige openingen die tussen de beide panden aanwezig waren, zijn dichtgezet met
gemetselde kalkzandstenen. De grootste opening ca. 21.00 m is in eerste instantie
dichtgezet door een licht gestucadoord scheidingswandje. Later is hier aan de zijde van
Motorkade 10 een gemetselde halfsteens kalkzandsteen muur voorgezet. Deze muur reikte
tot aan het gestucadoorde plafond.
Het pand bestaat in de langsdoorsnede uit twee, in hoogte ongelijke delen. Aan de voor-
zijde is over de volle breedte en ca. 10.86 m diepte een kantoorverdieping gesitueerd. Nabij
de trap naar de kantoorverdieping bevond zich op de begane grond een klein kantoortje
annex kantine.

6.2 Constructie
De draagconstructie bestond uit stalen kolommen en stalen dakliggers, waartussen zich
stalen kinderbindjes bevonden. De dakconstructie bestond uit houten delen; aan de
bovenzijde voorzien van een dakleer en mastiekafdekking. In het lagere deel was een
aantal lichtkoepels aanwezig.
Alle stalen kolommen waren of in de metselwerk buitenwanden opgenomen dan wel
omkleed met steengaas dat was afgestucadoord.
In het gehele pand was op ca. 3.30 m hoogte een stuc-op-steengaasplafond aangebracht.
Gezien het verschil in hoogte van de beide delen varieerde de ruimte boven dit plafond en
het dak tussen de 0.90 m en 2.60 m. De plafondhangers waren met ijzeren vlechtdraad
aan het steengaas bevestigd. De hangers waren met ijzerdraad aan de dakbalken
bevestigd.
Het stuc-op-steengaasplafond was op drie plaatsen gesloopt, te weten boven de beide
balenpersen, omdat deze persen hoger waren dan 3.30 m. en onder de kantoorverdieping.
In het laatste geval was dit gedaan omdat de vrachtwagens die de goederen aan- en
afvoeren te hoog waren.
De gebruiker had de vloer van de kantoorverdieping hiertoe tevens ca. 0.90 m laten
verhogen door een aannemer. De kapotte plafonds waren onder de kantoorverdieping
gerepareerd of vernieuwd door heraklith-platen en gipsplaten, (dit is mondeling bevestigd
door de aannemer). Boven de persen waren de plafonds, volgens mededeling van de
gebruiker gerepareerd met gipsplaten. Deze voorzieningen waren nodig om de brandwe-
rendheid te herstellen
De toegang tot het pand bestond uit twee stalen rolluiken aan de voorzijde. Op ca. 9/10
gedeelte was in de linkerzijgevel een nooddeur aanwezig die uitkwam op een door
bebouwing ingesloten veldje.
Alle van oudsher aanwezige raamopeningen waren dichtgemetseld. Behalve de raamopen-
ingen van de kantoorverdieping. De kantoorverdieping was door de ontstane geringe
hoogte niet meer bruikbaar.
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6.3 Inrichting
Het pand werd gebruikt voor verwerking en opslag van vodden in de ruimste zin. Hiertoe
lagen met name in het linkergedeelte van het pand over de gehele diepte balen vodden
opgestapeld.(zie ook tekening). Om de vodden tot balen te persen en te versnijden waren
twee balenpersen aanwezig en een hakmachine. Tussen deze machines bevonden zich
kleine transportbanden. De beide balenpersen werkten elektrisch-hydraulisch, de hakmachi-
ne op lucht. De stroomvoorziening via het elektriciteitsbedrijf was nog niet gereed. Men
voorzag in de stroombehoefte door tijdelijke plaatsing van een aggregaat voor het pand op
de Motorkade.
Het pand was niet verwarmd, behoudens het kantoortje op de begane grond. Hiertoe was
een gasaansluiting aanwezig. In het pand waren geen brandblusmiddelen aanwezig. In het
pand werden twee vorkheftrucks gebruikt, die ten tijde van de brand in het pand stonden
geparkeerd. De ene vorkheftruck gebruikte dieselolie als brandstof ,de andere LPG.
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7. Bevindingen

7.1 Inleiding
In deze beschrijving is getracht op basis van verklaringen van de direct betrokken bezettin-
gen, beeldmateriaal, processen verbaal en van de AC-registratie het verloop van de brand
aan de Motorkade op 19 april 1995 weer te geven.
Het tijdstraject waarbinnen acties of gebeurtenissen zijn waargenomen, was in veel
gevallen onzeker, en soms waren verschillende verklaringen niet geheel met elkaar in
overeenstemming. Daarom heeft de onderzoekscommissie op een aantal punten een
keuze moeten maken betreffende het tijdstraject waarin die zaken zich hebben afgespeeld.
Deze beschrijving geeft dus het verloop van de brand en de bestrijdingswerkzaamheden
weer, zoals de onderzoekscommissie denkt dat het is verlopen. Uiteraard blijven daarbij
altijd een aantal "blinde vlekken" bestaan.

De weergave is opgesplitst in drie kolommen. De eerste kolom geeft een tijdstip weer. Dit
tijdstip is een vast tijdstip volgens de AC-registratie (zie ook figuur 1).
In de tweede kolom is een gebeurtenis of bericht weergegeven dat uit de AC-uitdraai is
gedistilleerd.
Tijdens de gehele inzet zijn er werkzaamheden uitgevoerd die niet aan een vast tijdstip zijn
te koppelen. Deze zijn weergegeven in de derde kolom (hoofdletters). Getracht is de start
van deze werkzaamheden ongeveer rond een tijdstip te plaatsen, maar dat moet ruim
worden gezien: er kan 1 a 2 minuten verschil zitten tussen de aangegeven tijd en het
werkelijke tijdstip.

De nummers in de tekst (tussen haakjes) refereren aan de nummers van de verschillende
delen van het pand zoals weergegeven op de perspectieftekening (figuur 2).
De bijgevoegde figuren moeten worden beschouwd als schetsen. Op detailpunten, en in
het bijzonder met betrekking tot de verhoudingen, kunnen er afwijkingen ten opzichte van
de werkelijke situatie zijn.

11
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7.2. Brandverloop en brandbestrijding tussen 21.02 en 21.53 uur
21.02 ASY, ALY en ASZ

rukken uit naar brand
Motorkade nr. 10
ALN en de A-wagen
worden door de AC
nagestuurd.

ONDERWEG HANGEN DE NRS. 1,2 EN 6 EN DE BEVELVOERDER
VAN DE ASY PERSLUCHT OM. VANAF DE MEEUWENLAAN ZIET DE
BEZETTING AL DIKKE ROOK BOVEN DE PANDEN UITKOMEN.
MEN ZIET urr DE VOORZIJDE VAN HET PAND DIKKE ZWARTE
ROOKWOLKEN KOMEN. ER ZIJN TWEE ROLDEUREN EN EEN GEWO-
NE DEUR AAN DE VOORZIJDE VAN HET PAND.

21.04 ASY en ALY komen
ter plaatse

21.06 ASZ komt ter plaatse
op de Motorkade.
ALN komt te plaatse
aan de Spijkerkade

i
21.08

i

21.09 De A-wagen komt ter
plaatse

NA AANKOMST VOOR HET PERCEEL LEGGEN NR. 4 EN 5 VAN ASY
AF OP DE BRANDKRAAN LINKS NAAST HET PAND. ER WORDT EEN
MD-STRAAL KLAARGELEGD VOOR HET PAND. DE NRS. 1,2 EN 6
FORCEREN DE DEUR VAN WAT LATER BLIJKT HET ELEKTRA-HOKJE
TE ZIJN EN GAAN NAAR BINNEN. BINNEN WAS GEEN ROOK. VlA
DEZE INGANG KON HET PAND NIET WORDEN BETREDEN.
DE NRS. 1,2 EN 6 BEGINNEN MET HET GEBRUIK VAN HUN PERS-
LUCHTTOESTEL.
DE BEMANNING VAN DE AUTOLADDER ZET ONDERTUSSEN DE
LADDER OP. DE CHEF GAAT EERST ALLEEN EN LATER MET NR.5
NAAR BOVEN. VANAF HET DAK VAN DE VOORBOUW (9) ZIEN ZIJ
.ACHTERIN HET PAND AAN DE LINKERZIJDE TER HOOGTE VAN DE
UITBOUW (2) FLINKE ROOKONTWIKKELING UIT GATEN EN LUCHT-
KOKERS KOMEN; DE ROOK KOLKT ER UIT. Zu BESLUITEN DAAROP
DAT DE REDKORF AAN DE AUTOLADDER MOET WORDEN BEVE-
STIGD. ZIJ GEVEN DOOR AAN DE BRANDMEESTER DAT HET ACH-
TERIN BRANDT EN ADVISEREN HEM EEN AUTOSPUIT NAAR DE
SPIJKERKADE TE STUREN.
MET EEN KOEVOET WORDT GETRACHT DE RECHTER, GRIJZE
ROLDEUR OPEN TE BREKEN, MAAR DAT LUKT NIET. DAAROP HAALT
NR. 4 HET PUTIJZER UIT DE AUTOSPUIT EN PROBEERT DAARMEE
DE ROLDEUR OPEN TE KRIJGEN. OOK DIT LUKT NIET. MEN BESLUIT
DE ROLDEUR MET DE SLIJPSCHIJF OPEN TE SLIJPEN.
OP AANWIJZING VAN DE BEVELVOERDER Y BESLUIT DE BEVEL-
VOERDER Z NAAR DE SPIJKERKADE TE RIJDEN OM DE BRAND AAN
DE ACHTERZIJDE AAN TE VALLEN.

ASZ KAN OP DE SPIJKERKADE HET BETREFFENDE PAND NIET
BEREIKEN EN KEERT SAMEN MET DE ALN TERUG NAAR DE
MOTORKADE. DE WB VAN DE ALY BRENGT DE SLIJPSCHIJF NAAR
NR. 4. DE WB VAN ASY LEGT EEN LD 38 MM STRAAL KLAAR.
ONDERTUSSEN BEGINNEN NR. 5 EN DE WB ALY DE REDKORF OP
AUTOLADDER TE PLAATSEN.
NA WAT PROBLEMEN MET STARTEN VAN DE SLIJPSCHIJF START
MEN MET SLIJPEN. DE BEVELVOERDER Y DOET EEN BUITENVER-
KENNING AAN DE RECHTERZIJDE VAN HET PAND EN GAAT OP ZOEK
NAAR EEN WATERWINPLAATS VOOR ASZ.

NR. 4 SLIJPT EEN GLEUF TOT ONGEVEER 1 M. HOOGTE VANAF DE
GROND, HIERBIJ GEHOLPEN DOOR DE CHEF LADDER EN DE CHEF
A-WAGEN IN AANWEZIGHEID VAN DE NRS. 1,2 EN 6.
DE WB A-WAGEN HELPT MET HET AFNEMEN VAN DE REDKORF VAN
ALY

12
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21.11

21.12

21.14

21.17

Bevelvoerder Y geeft
via de mobilofoon
door dat men bezig
is het pand binnen te
dringen, dat men
gaat afleggen op
openwater en dat er
geen assistentie
nodig is.

ASN rukt uit
(ASN levert de vaste be-
zetting voor de Vulcanus)

Bevelvoerder Y geeft
het nader bericht
'middelbrand'

ASZ EN ALN KOMEN TERUG AAN DE MOTORKADE. ALN WORDT
VOOR HET PAND OPGESTELD.
ASZ LEGT AF MET VERDEELSTUK OP OPEN WATER NABIJ DE
WATERSPORTVERENIGING AEOLUS.
DE WB ALY, NR. 5 EN DE WB A-WAGEN BEGINNEN MET AFLEGGEN
LD VAN DE ASZ NAAR DE ALY VOOR HET KANON.
AAN DE VOORZIJDE IS MEN NOG AAN HET SLIJPEN. HET SLIJPEN
LOOPT NIET ZO LEKKER; DE SLIJPSCHIJF LOOPT EEN AANTAL
KEREN VAST EN SLAAT OOK EEN PAAR KEER AF. TIJDENS HET
SLIJPEN HOUDEN DE NRS. 1 EN 2 EN MOGELIJK NR.6 HUN PERS-
LUCHT OP, ZONDER DAT IEMAND DIT OPMERKT.

OP AANWIJZING VAN DE BEVELVOERDER Z WORDT ALN ALSMEDE
HET VERDEELSTUK VERPLAATST NAAR HET OPEN TERREIN AAN DE
RECHTERZIJDE VAN HET DAKDEKKERSBEDRIJF.
DE CHEF A-WAGEN PLAATST ONDERTUSSEN EEN LADDER VAN DE
ASY TEGEN HET PAND.
NR. 6 GAAT DE LADDER OP OM EVEN OP ÉÉN HOOG TE KIJKEN

NADAT DE ALN is VERPLAATST, GAAT DE BEVELVOERDER Z DE
LADDER OP EN VERKENT VANAF HET DAK VAN HET DAKDEKKERS-
BEDRIJF (7). HIJ ZIE DE VLAMMEN UIT HET DAK VAN HET RECHTER
(HOGE) DEEL VAN DE LOODS (3) KOMEN EN ADVISEERT DE BEVEL-
VOERDER Y HET NADER BERICHT 'MIDDELBRAND' TE GEVEN. OP
DIT MOMENT LIGGEN ER NOG GEEN STRALEN VAN ASZ OP HET
DAK.

KORT NA HET ANDER BERICHT 'MIDDELBRAND' IS MEN KLAAR MET
SLIJPEN. DE LAMELLEN VAN DE ROLDEUR WORDEN VERWIJDERD
EN ER ONTSTAAT EEN OPEN RUIMTE VAN ONGEVEER 1 M. HOOG
OVER DE GEHELE BREEDTE VAN DE ROLDEUR.
NR. 4 STEEKT MET EEN LAMEL NAAR LINKS OM TE KIJKEN OF OOK
DE ANDERE ROLDEUR NOG MOET WORDEN OPENGESLEPEN. DE
RUIMTE LOOPT ECHTER DOOR NAAR LINKS, DUS DAT IS NIET
NODIG. HIEROP IS HIJ DE SLIJPSCHIJF GAAN WEGBRENGEN EN
HEEFT VERDER GEHOLPEN BIJ DE AUTOLADDER. OP DIT MOMENT
WAS DE REDKORF NET GEPLAATST EN MOEST HET KANON ER NOG
OP.
ONDERTUSSEN ZIJN DE NRS. 1,2 EN 6 MET EEN MD-STRAAL NAAR
BINNENGEGAAN. VLAK VOOR HIJ NAAR BINNEN GAAT VRAAGT NR.
6 AAN DE WB ASY OM WAT MEER DRUK. HlJ HEEFT TOEN HET
TOERENTAL WAT VERHOOGD. ZlJ GAAN RECHTDOOR HET PAND IN.
NA ONGEVEER 1 M. ZIJN ZE AL UIT HET ZICHT VERDWENEN.
LIGGEND, ONDER DE ROOK DOORKIJKEND, ZIET MEN IN DE VERTE
EEN ROZE-RODE GLOED. ER IS EEN BEHOORLIJKE AANZUIGING,
ZODANIG DAT DE WB ASY ZIJN KRAAG HEEFT OPGEZET. DE ROOK
ROLT VOOR DE DEUR TERUG.
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l
21.19

l

21.21 De Vulcanus komt ter
plaatse.

21.25 ASB ter plaatse op
de Spijkerkade

NADAT DE BEVELVOERDER Y HET NADER BERICHT 'MIDDELBRAND'
HEEFT VERZONDEN, GAAT HIJ ZIJN BUITENVERKENNING AAN DE
LINKERZIJDE VAN HET PAND AFMAKEN. OP DE MEEUWENLAAN
GEKOMEN, ZIET HIJ ONDER HET POORTJE DOOR VLAMMEN UIT HET
DAK TER HOOGTE VAN HET MIDDEN VAN DE LOODS SLAAN (4). HlJ
IS DAARNA VERDER GELOPEN IN DE RICHTING VAN DE SPIJKERKA-
DE.
DE BEZETTING ASZ IS ONDERTUSSEN AAN HET AFLEGGEN. VANAF
DE PLEK WAAR HET VERDEELSTUK LIGT, MOETEN DE MANSCHAP-
PEN VAN ASZ HUN PERSLUCHT GEBRUIKEN, OMDAT DAAR ERG
VEEL ROOK HANGT; zij OPEREREN BENEDENWINDS. ALS DE
BEZETTING Z OP HET VERLAAGDE DEEL VAN HET DAK VAN HET
DAKDEKKERSBEDRIJF KOMEN (7), ZIEN ZIJ OP VERSCHILLENDE
PLAATSEN VUUR UIT HET (HOGE) DEEL VAN HET PAND KOMEN (3).
ZlJ SPUITEN OP DIT VUUR.

DE BEZETTING ASN GAAT AAN BOORD EN START MET HET AFLEG-
GEN VAN 100 MM SLANGEN NAAR HET VERDEELSTUK OP DE
MOTORKADE.
DE AUTOLADDER SCHUIFT UIT MET REDKORF. IN DE REDKORF
STAAT NR 5 EN DE CHEF ALY. NR. 4 HELPT MET HET OPVOEREN
VAN DE SLANG. BOVEN GEKOMEN ZIET MEN DAT DE BRAND
UITSLAAND IS ONGEVEER HALVERWEGE DE LOODS, AAN DE LIN-
KERZIJDE (4), TER HOOGTE VAN DE LOODS MET PUNTDAK. IN
EERSTE INSTANTIE RICHT MEN HET KANON OP DEZE VLAMMEN. DE
INTENSITEIT VAN DE VLAMMEN NEEMT DAARDOOR NIET AF. HET
VUUR BREIDT ZICH INPANDIG GELIJKMATIG UIT NAAR VOREN,
WAARNEEMBAAR DOORDAT TELKENS EEN LICHTKOEPEL WEG-
SNELT EN DE VLAMMEN UIT HET DAK KOMEN.
ENIGE TIJD DAARNA BEREIKT HET VUUR DE VOORBOUW EN STORT
HET DAK TER HOOGTE VAN DE OVERGANG NAAR HET LAGE DEEL
(8) IN.
OP ENIG MOMENT IS HET MONDSTUK VAN HET KANON VERVAN-
GEN. DAARTOE HEEFT NR. 5 EVEN DE DRUK VAN DE LEIDING VAN
ASZ AFGEHAALD. HlJ ONTDEKTE TOEN DAT ER EEN STEEN OP HET
GASPEDAAL VAN ASZ LAG, IN VERBAND MET EEN AFGEBROKEN
GASHANDLE. DlT HEEFT OP GEEN ENKEL MOMENT PROBLEMEN
OPGELEVERD IN VERBAND MET DE WATERLEVERING.

DE BEVELVOERDER Y TREFT OP DE SPIJKERKADE ASB, DIE DAAR
VOOR MIDDELBRAND NAAR TOE IS GEDIRIGEERD. HlJ GEEFT
AANWIJZINGEN OVER DE INZET EN KEERT TERUG NAAR DE MO-
TORKADE. AAN DE VOORZIJDE GEKOMEN LIJKT ALLES RUSTIG;
ALLEEN WB ASY IS HIER TE ZIEN, ALLE ANDERE LEDEN VAN DE
BEZETTING ZIJN AAN HET WERK. HlJ LOOPT NAAR DE RECHTERZIJ-
DE NAAR ASZ.
ROND DIT TIJDSTIP IS HET 20 MINUTEN NA AANVANG GEBRUIK
PERSLUCHT, IN IEDER GEVAL VAN NRS. 1 EN 2
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21.32 De OvD komt ter
plaatse en meldt zich
bij de VC-wagen

T
21.35
i

1
21.37

J

21.39 De OvD geeft het
nader bericht 'zeer
grote brand'

DE OVD WORDT AANGESPROKEN DOOR EEN BURGER DIE HEM
VERTELT DAT ER GEVAARLIJKE STOFFEN AANWEZIG ZIJN. HlEROP
MELDT HIJ DIT AAN DE VC-WAGEN, DIE DIT BERICHT DOORGEEFT
AAN ALLE BEVELVOERDERS.
DAARNA GAAT HIJ EERST NAAR DE ACHTERZIJDE OM EEN BETER
BEELD VAN DE SITUATIE TE KRIJGEN. HlJ VRAAGT DAARTOE EEN
BRANDWACHT MEE VAN DE MOTORKADE. NR. 4 VAN ASY GAAT
MEE, SAMEN MET DE CHAUFFEUR VAN DE OvD-WAGEN.

AAN DE SPIJKERKADE GEKOMEN HEBBEN zu CONTACT MET DE
BEVELVOERDER ASB. ASN IS DAAR INMIDDELS OOK, MET ALLEEN
EEN WAGENBESTUURDER. ER BLIJKT EEN KATJE ZOEK TE ZIJN.
NR. 4 GAAT MET EEN BEWOONSTER OP ZOEK. DE OVD CONCLU-
DEERT DAT HIJ NOG TWEE AUTOSPUITEN NODIG HEEFT, GEEFT DIT
DOOR AAN DE AC.
DE EERSTE MENSEN VAN ASZ KOMEN NU PERSLUCHT VERWISSE-
LEN BIJ DE A-WAGEN. DE BEZETTING A-WAGEN VRAAGT ZICH AF
WAAR DE MENSEN BLIJVEN DIE NAAR BINNEN ZIJN GEGAAN. ZlJ
VERWISSELEN EERST HET PERSLUCHT EN GAAN DAN BIJ DE
ROLDEUR KIJKEN.

NR. 4 KOMT TERUG OP DE MOTORKADE. HlER IS ALLES RUSTIG.
HlJ VERVOEGT ZICH BIJ ALN DIE OP HET OPEN TERREIN RECHTS
VAN HET DAKDEKKERSBEDRIJF STAAT OPGESTELD. DAAR IS DE
BEZETTING VAN ASZ EEN WATERKANON AAN HET AFLEGGEN VIA
DE ALN. HlJ BRENGT EEN STRAALPIJP NAAR DE BEZETTING OP
HET DAK. DE BEZETTING ASZ STAAT OP HET DAK EN DRAAGT
PERSLUCHT. DAARNA GAAT NR. 4 WEER NAAR DE VOORZIJDE VAN
HET PAND.

HIERNA KEERT DE OvD TERUG NAAR DE MOTORKADE. ONDER-
WEG KOMT HIJ OP DE HOEK VAN DE MEEUWENLAAN EN DE
MOTORKADE BEVELVOERDER Y TEGEN. DEZE is OP WEG NAAR DE
MEEUWENLAAN. Zu HEBBEN OVERLEG OVER DE INZET VAN EEN
AL OP DE MEEUWENLAAN. DE OVD GAAT NAAR DE MOTORKADE,
DE BEVELVOERDER Y ZET EERST DE ALT IN DIE OM 21.45 TER
PLAATSE KOMT.

NR. 4 KOMT AAN DE VOORZIJDE VAN HET PAND. WB ASY ZEGT
TEGEN HEM, DAT HET BOVEN BEGON TE BRANDEN. NR 4 EN WB
ASY CONSTATEREN DAT ER MOGELIJK NOG MENSEN BINNEN ZIJN.

15



Rapportage onderzoek ongeval brand Motorkade te Amsterdam

21.43 ASTenHVCTuit

21.45 ALT komt ter plaatse

21.48 De bevelvoerder Y
geeft via de porto-
foon door dat er
mogelijk mensen
zoek zijn en verzoekt
een ieder naar hen
uit te kijken

T
21.53

i

NR. 4 IS GAAT NU EERST EEN KEER ALLEEN NAAR BINNEN EN
VOLGT DE SLANG. DE SLANG ZIT KLEM TUSSEN DE OPLEGGER DIE
DAAR STAAT. VOORBIJ DE OPLEGGER TREKT HIJ NOGMAALS AAN
DE SLANG EN KAN DEZE 6-8 M NAAR ZICH TOE TREKKEN VOORDAT
DE SLANG WEER VASTLOOPT. HIEROP GAAT HIJ NAAR.BUITEN. DE
ROOK BIJ DE DEUR ROLT NAAR BINNEN EN IS ZWART, EN ER IS EEN
BEHOORLIJKE AANZUIGING VAN LUCHT. ER IS GEEN VUUR TE ZIEN.
NR. 4 GAAT DAARNA PERSLUCHT VERWISSELEN.

OOK DE WB VAN DE A-WAGEN KOMT NAAR HET ROLLUIK OM TE
KIJKEN WAAR DE COLLEGA'S BLIJVEN. HlJ TREKT TWEE KEER
KRACHTIG AAN DE SLANG OM TE KIJKEN OF ER IEMAND REAGEERT.
DE SLANG ZIT ECHTER VAST EN ER IS GEEN REACTIE.

DE MD-STRAAL IS TOT ONGEVEER DE HELFT AFGEROLD VANAF DE
HASPEL (CA. 25-30 M.)

NR. 4 GAAT NU SAMEN MET WB ASY MET EEN LD-38 MM STRAAL
NAAR BINNEN. ZE GAAN IETS VERDER DAN DE EERSTE KEER DAT
NR. 4 ALLEEN NAAR BINNEN GING, NAAST DE OPLEGGER AAN DE
RECHTERZIJDE BIJ DE MUUR VAN HET PAND. ZlJ CONSTATEREN
DAT DE MD-STRAAL VOOR DE OPLEGGER IN EEN BOCHT NAAR
RECHTS GAAT EN DAARNA OVER DE OPLEGGER NAAR LINKS.

ALT WORDT DOOR DE BEVELVOERDER Y INGEZET AAN DE
MEEUWENLAAN. Hu KEERT DAARNA TERUG NAAR DE MOTORKADE
EN WORDT DAAR AANGESPROKEN DOOR EEN CENTRALIST VAN DE
VC-WAGEN DIE VRAAGT WAT ER MET DE MD-STRAAL AAN DE
HAND IS. HIEROP VRAAGT HIJ EERST AAN VERSCHILLENDE COLLE-
GA'S OF ER NOG MENSEN BINNEN ZIJN.

HIERNA ZOEKT BEVELVOERDER Y CONTACT MET DE OVD. ER is
OVERLEG EN ER VINDEN HIERNA DIVERSE ZOEKACTIES PLAATS
WAARBIJ DIVERSE BEZETTINGEN BETROKKEN ZIJN.

NADAT DE WB ASY EN NR. 4 NAAR BUITEN ZIJN GEKOMEN, HEEFT
DE WB ASY ENIGE TIJD NAAR BINNEN GESPOTEN. IN DIE TIJD
HEEFT HIJ EEN LUID GESIS GEHOORD VAN ACHTER UIT DE
LOODS. DAARNA is ER LINKS VLAK ACHTER DE ROLDEUR EEN
WARME GASFLES GEVONDEN EN NAAR BUITEN GEHAALD.
DOOR MIDDEL VAN DE AUTOLADDER WORDEN LAMPEN NAAR
BOVEN GEHAALD OM OP ÉÉN HOOG NAAR BINNEN TE KIJKEN. HET
DAK VAN DE VOORBOUW VAT VLAM EN ER ZIJN BLAUWE VLAMMEN
TE ZIEN AL WARE HET EEN GASBRAND.
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7.3. Verloop van de brand in grote lijnen
Op 19 april 1995, om 21.00 uur, ontvangt de Alarmcentrale van de Regionale Brandweer
Amsterdam en omstreken diverse meldingen van een brand aan de Motorkade. Overeenkom-
stig het ARBAC-voorstel stuurt de AC twee tankautospuiten en een autoladder (posten
IJsbrand en Zebra) uit. Omdat de brand al zichtbaar-is vanaf de alarmcentrale, stuurt de AC
direct een voertuig met adembescherming (de A-wagen) en een extra autoladder mee.
Ondertussen meldt ook de Havendienst de brand, waarop de AC een tankautospuit naar een
opstapplaats stuurt, om de boot van de Havendienst te bemannen.

Bij aankomst is er sprake van een zware rookontwikkeling. De bevelvoerder voert een
buitenverkenning uit, waarbij hij constateert dat zich naast het pand een dakdekkersbedrijf
bevindt. Omdat daar veel gasflessen zijn opgeslagen, probeert hij te voorkomen dat de brand
naar dit bedrijf overslaat. De tweede tankautospuit keert, omdat het brandende pand niet
bereikt kan worden, terug van de achterzijde van het pand en wordt ingezet om overslag naar
het dakdekkersbedrijf te voorkomen. De oudste bevelvoerder geeft het nader bericht "middel-
brand". Hierop stuurt de AC meerdere voertuigen naar de brand.
Ondertussen verschaft de eerst aankomende ploeg zich een toegang tot het pand door de deur
open te slijpen. Drie brandweermannen gaan naar binnen. Door het neerstortende plafond
wordt de terugweg afgesneden. De luchtvoorraad van de drie mensen is onvoldoende om weer
buiten te komen.

Als de drie brandweermannen in het brandende pand zijn, verkent de bevelvoerder de linkerzij-
de en achterzijde van het pand. De Officier van Dienst (OvD) en de Verbinding/commando-
wagen komen ter plaatse (ca. 21.35 uur).
De OvD verneemt dat er zich in het links aangrenzende pand gevaarlijke stoffen bevinden. Hij
geeft dit door aan de bevelvoerders en verzoekt twee extra tankautospuiten en de chemisch
adviseur. Omdat hij een slecht beeld kan krijgen en rekening houdt met de mogelijkheid dat er
gevaarlijke stoffen bij de brand betrokken raken, geeft de OvD het nader bericht "zeer grote
brand" (ca. 21.39 uur). Hierop worden er meerdere autoladders, tankautospuiten, de hoofd OvD
en de commandant van dienst naar de brand gestuurd. Een tweede officier, die ter plaatse is,
coördineert de inzet aan de achterzijde van het pand.

Nadat de drie mensen circa 20 minuten binnen zijn, worden enkele brandweermensen
ongerust, omdat de luchtvoorraad van de collega's op zou kunnen zijn. Zij gaan het pand
binnen om te kijken hoe het met de collega's is. Een eerste redploeg betreedt het pand. De
bevelvoerder en de OvD worden geïnformeerd dat er collega's vermist worden. De OvD
coördineert de verdere acties om te proberen de collega's te redden. In opdracht van de
commandant wordt de Burgemeester gealarmeerd. Inmiddels is ook de ambulance aanwezig.
Na verloop van tijd wordt het eerste slachtoffer gevonden.
De hoofd OvD neemt de bestrijding over. De brand wordt ingesloten, zodanig dat de omliggen-
de panden nauwelijks schade oplopen. De vrije officieren en omliggende korpsen worden
opgeroepen om de bestrijding van de brand te ondersteunen. De getroffen families worden
door personeel van de brandweer vóór de persconferentie geïnformeerd.

Uiteindelijk wordt de brand bestreden met tien tankautospuiten, vier autoladders, twee
blusboten, een schuimbluseenheid en vele andere eenheden. Voor de bestrijding en de
aflossing is gebruik gemaakt van de korpsen in de regio. Sommige korpsen hebben een deel
van de dekking van de stad Amsterdam waargenomen tijdens de brand. Op 21 april om 00.44
uur keerde het laatste voertuig terug.

17



Rapportage onderzoek ongeval brand Motorkade te Amsterdam

Op het moment dat duidelijk was dat de brandweer Amsterdam te maken had met een zeer
tragisch ongeval, is het bedrijfsopvangteam (BOT-team) gewaarschuwd. De mensen van dit
team hebben het eigen brandweerpersoneel ondersteund bij de verwerking van dit ongeval.
Het team is in het hele nazorgtraject zeer waardevol gebleken. Tot aan de begrafenissen heeft
een lid van het BOT-team gefunctioneerd als contactpersoon tussen de familie en de brand-
weer. Na de begrafenissen is, in samenspraak met de GG&GD Amsterdam, ondersteuning
geboden in de vorm van professionele begeleiding. Deze begeleiding vindt nog steeds plaats.
Het ongeval heeft veel losgemaakt binnen het korps. Bij sommigen zijn ook oude schokkende
ervaringen naar boven gekomen. Met name het ongeval bij de Marbon (1971) kwam bij velen
in de organisatie weer boven. Hiervoor is een aparte gespreksgroep opgezet. Bij de begelei-
ding van het eigen personeel blijft het BOT-team een zeer waardevolle rol spelen.

7.4. Brandoorzaak
Er zijn mensen die rond 20.30 uur al rook zagen komen uit het pand. Tot 21.00 uur is er echter
geen brandmelding geweest bij de brandweer of de politie. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat er in het pand al minimaal een half uur brand heeft gewoed, voordat de brandweer
gewaarschuwd werd.

De oorzaak van de brand is onderzocht door de politie. Dit is in samenwerking met een expert
van de brandweer Amsterdam gebeurd. Tot op dit moment tast de onderzoekscommissie voor
wat betreft de oorzaak van de brand in het duister. Wel is duidelijk geworden dat de brand in
de achterzijde van het pand, in (de nabijheid van) voddebalen is ontstaan.

7.5. Samenstelling van de ploeg
De ploeg van de kazerne IJsbrand van de autospuit, die als eerste ter plaatse kwam, bestond
uit zeven mensen. Vanaf het moment dat zij in dienst gekomen waren (acht uur 's morgens) tot
het moment van uitrukken (21.02 uur), was er sprake van een gewone werkdag, zonder grote
uitrukken of intensieve werkzaamheden.
De bevelvoerder van de ploeg heeft een jarenlange ervaring op het gebied van brandbestrijding
en hulpverlening. Ook de rest van de ploeg, op Joan Sonneveld na, waren ervaren en
doorgewinterde brandweermensen. Joan Sonneveld was een gediplomeerde brandwacht en
was circa anderhalf jaar in dienst. Bert Worst was in het bezit van een onderbrandmeester-
diploma en was in opleiding voor brandmeester. Bert Worst had tijdens het ongeval een
brandwacht functie, omdat hij nog niet als bevelvoerder was aangesteld.
Zowel Rob Maaskant, Joan Sonneveld als Bert Worst stonden bekend als voorzichtige en
precieze mensen, die geen onverantwoorde risico's nemen. Zij waren goed opgeleid en
getraind en voerden hun repressieve taak op adequate wijze uit.

De persoonlijke uitrusting van de brandweermensen (wollen duffelse jas, wollen broek,
brandweerhelm, laarzen en handschoenen) voldoen aan de gestelde eisen, leder brandweer-
mens is verantwoordelijk voor de controle van de eigen persoonlijke uitrusting.
Op de tankautospuiten is voor ieder personeelslid een handlamp aanwezig.
De tankautospuiten zijn voorzien van twee objectportofoons en een breedband mobilofoon.
Verder zijn alle voer- en vaartuigen van het korps Amsterdam uitgerust met een mobilofoon
voorzien van de operationele frequenties.
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8. Analyse

8.1. Inleiding
De commissie heeft van de commandant van de brandweer Amsterdam drie opdrachten
gekregen:

1. Ga na hoe het mogelijk was, dat er bij deze brand slachtoffers konden vallen;
2. Ga na of er gewerkt is conform de in het korps van de brandweer Amsterdam geldende

werkwijzen, procedures en instructies;
3. Ga na of er op basis van dit ongeval verbeteringen mogelijk zijn in de werkwijzen,

procedures en instructies en welke maatregelen hiervoor getroffen zouden moeten
worden.

De bevindingen van de commissie, die bij de uitvoering van deze opdrachten naar boven
kwamen, zijn beschreven in hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk zijn voornamelijk feiten weergegeven.
In het hierna volgende hoofdstuk zal de commissie de aan haar geformuleerde vragen
beantwoorden.

8.2 Ga na hoe het mogelijk was, dat er bii deze brand slachtoffers konden vallen

8.2.1 Het ongevalsscenario
De onderzoekscommissie heeft aan de hand van foto's, video-opnamen, de ervaringen van de
uitrukdienst en de ervaring van een collega, die een vergelijkbaar ongeval heeft overleefd,
getracht te achterhalen wat zich in het pand heeft afgespeeld. De commissie is overtuigd dat in
het begin de brand grotendeels heeft gewoed tussen het plafond en het dak en tussen de
bovenkant van de balen en het plafond.
De commissie heeft vastgesteld dat de drie brandweermannen lucht uit hun persluchttoestel
hebben gebruikt vóórdat zij, via de roldeur, naar binnen gingen. De commissie acht het zeer
waarschijnlijk dat het ongeval heeft plaatsgevonden vlak voor het terugtochtwaarschuwingssig-
naal in werking kwam. Doordat op dat moment ook de terugweg was afgesneden, beschikten
de drie brandweermannen over te weinig lucht om via een andere weg buiten te komen. In
figuur 5 is in detail het gedeelte van het pand weergeven, waar het ongeval heeft plaatsgevon-
den.

Naar het oordeel van de commissie is het volgende gebeurd:

De redders, nummers 1 en 2, en de straalpijpvoerder, nummer 6, betreden na het deels
openen van de grote overheaddeur het pand. De straalpijpvoerder voert de aanvalsslangleiding
met het MD-pistool mee. De drie brandweermannen worden gehinderd door een zeer zware
rookontwikkeling en vele obstakels.

Zij gaan het pand binnen langs de rechter zijmuur. Ze stuiten op obstakels langs de wand en
lopen langs een oplegger, die aan hun linkerzijde staat. Gehinderd door voddebalen gaan zij
aan het einde van de oplegger links af, waarbij de aanvalsslang over de oplegger heen
getrokken is.
Bij het vervolgen van hun weg naar links stuiten ze op twee vorkheftrucks. Daar gaan zij naar
rechts om hun verkenning in het pand voort te zetten.
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Op het moment dat zij bij de achterste vorkheftruck komen, komt het stuc-op-steen-gaaspla-
fond, door verzwakking van de ophangconstructie, als gevolg van verhitting, naar beneden.
Hierdoor raken zij gedesoriënteerd en worden uit elkaar gedreven.
Doordat zij zich in de onmiddellijke nabijheid van de vorkheftruck en de opgestapelde vodden-
balen bevinden, is het neergestorte plafond niet in zijn geheel op hen terechtgekomen, maar
zijn ze er mogelijk wel door geraakt.

De nummers 1 en 2 zijn door het neergestorte plafond gescheiden van nummer 6 en belanden
links van de vorkheftruck. Zij trachten de weg terug te vinden door linksaf langs een andere
wand te gaan. Op het moment dat de luchtvoorraad in de fles op is, halen zij adem buiten het
gelaatstuk om en raken bewusteloos door de rookgassen. Door een tekort aan lucht hebben zij
de uitgang niet gehaald.

Nummer 6 tracht via de aanvalsslangleiding de weg terug te vinden; deze is echter versperd
door het stuc-op-steengaasplafond. Hij gaat terug naar zijn MD-pistool, vervolgens naar rechts
door een opening in het afgescheurde plafond. Hier hoort hij mogelijk het geluid van spuitende
stralen, die zijn ingezet vanaf de belendingen. Nummer 6 heeft getracht over het neergestorte
plafond, dat over de balen en pers heengevallen is, naar de stralen toe te komen. Op het
moment dat de luchtvoorraad in zijn fles op is, haalt hij adem buiten zijn gelaatstuk om en raakt
bewusteloos door de rookgassen.

8.2.2. Verantwoording ongevalsscenario
De commissie heeft het ongevalsscenario gebaseerd op de volgende gegevens en overwegin-
gen:

1. Het is niet aannemelijk dat er op het moment van het betreden van het pand op stahoog-
te hitte en veel vuur is geweest. Als dit wel het geval zou zijn, dan had men vanaf het
begin een beter zicht gehad. Bij een brand met veel vuur en hitte wordt er veel zuurstof
aangevoerd. Hierdoor ontstaat een 'schone' verbranding met weinig rook. Op het moment
dat er te weinig zuurstof aanwezig is, ontstaat een onvolledige verbranding, waarbij veel
rook vrijkomt.

2. De brand heeft al die tijd tussen de bovenkant van de opgetaste balen en het stuc-op-
steengaasplafond, alsmede tussen het stuc-op-steengaasplafond en het dak gewoed. De
hitte en het vuur bevonden zich voornamelijk boven het plafond.

3. Het instorten van het dakgedeelte vlak achter de kantoorverdieping heeft in een later
stadium plaatsgevonden.

4. Het vermoeden dat het niet heet geweest is, wordt ook gebaseerd op het feit dat de
vorkheftruck met nog 50% LPG in de tank niet is geëxplodeerd; mogelijk heeft men het
afblazen wel gehoord.

5. De vodden aan de linkerzijde opgestapeld bevatten wol. Door dit materiaal en de zware
persing waren deze balen slecht brandbaar.

6. De aan de linkerzijde aangetroffen oliedrum met hydraulische olie was op het moment
van het ongeval niet betrokken bij de brand.
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7. Bij het naar binnengaan waren de lichtkoepels inmiddels gesmolten en stond de deur
achter open; hierdoor was er voldoende luchttoetreding. Mede hierdoor en het feit dat de
brand op het moment van het ongeval uitslaand was, wordt een flashover of backdraft
uitgesloten.

8. Door de zware rookontwikkeling en het slechte zicht, zijn de nummers 1, 2 en 6 tot aan
het moment van het instorten van het plafond bij elkaar gebleven.

9. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat zich roetdeeltjes in de ademhalingswegen
van de drie slachtoffers bevonden; dit is veroorzaakt door het inademen van een kleine
hoeveelheid rookgassen.

10. Nummer 6 is gevonden op enige afstand van de vorkheftrucks op het stuc-op-steengaa-
splafond.

8.3 Ga na of er gewerkt is conform de in het korps van de brandweer Amsterdam geldende
werkwijzen, procedures en instructies

Op basis van de in de commissie aanwezige repressieve ervaring en informatie verkregen van
collega's van het korps heeft de commissie het verloop van de brandbestrijdingswerkzaamhe-
den geanalyseerd. De commissie komt daarbij tot de conclusie dat de werkwijze in dit geval in
grote lijnen overeenkomt met de werkwijze, zoals die in het korps van de brandweer Amster-
dam gebruikelijk is. Een viertal aspecten riepen bij de commissie nadere vragen op. Deze
vragen waren:

1. waarom zijn de nummers 1, 2 en 6 het pand binnengegaan?
2. waarom is voorafgaand aan het naar binnengaan perslucht gebruikt?
3. verliep de bevelvoering en coördinatie op de gebruikelijke wijze?
4. was de afloop van het ongeval anders geweest als de nummers 1, 2 en 6 hadden

beschikt over communicatiemiddelen?

Deze vragen worden hierna beantwoord, waarbij is uitgegaan van het bovenbeschreven
ongevalsscenario.

8.3.1. waarom zijn de nummers 1. 2 en 6 naar binnengegaan?
In hoofdstuk 5 is reeds uiteengezet dat de brandweer in gebouwen zoveel mogelijk de 'binnen-
aanval' toepast. Het doel van de binnenaanval is het redden van mens en dier en het opsporen
van de brandhaard, om de brand zo snel en effectief mogelijk te bestrijden. Het is dus een
gebruikelijke werkwijze, die past binnen de Amsterdamse procedures. Er waren geen aanwij-
zingen om af te wijken van deze gangbare brandbestrijdingswijze.

Na aankomst proberen leden van de bezetting een toegang te maken en een weg vrij te
maken voor de nummers 1, 2 en 6 om met de eerste straal het pand te kunnen betreden. Zij
willen op zoek naar de brandhaard, zoals bij iedere brand in een gebouw.

8.3.2. waarom is voorafgaand aan het naar binnengaan perslucht gebruikt?

Het komt vaker voor dat de toegang tot een pand door andere ploegleden wordt verschaft en
dat de brandweermensen die naar binnen gaan hun persluchttoestel aansluiten en dus lucht
gaan verbruiken. Omdat het af- en opzetten van het gelaatstuk enige tijd in beslag neemt,
houden deze brandweermensen hun perslucht op. Meestal kunnen zij het pand na een korte
tijd betreden.
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Doordat de nummers 1, 2 en 6 zien dat er grote hoeveelheden rook uit het pand komen,
stellen zij hun persluchttoestel in werking. Zij zijn in de veronderstelling dat het pand via de
kleine deur snel betreden kan worden. Als blijkt dat deze deur geen toegang geeft tot het pand,
proberen zij, in eerste instantie met breekijzers, de overheaddeur te forceren. Omdat dit niet
lukt, wordt een slijpschijf gebruikt. Daarbij verwachten zij dat het pand snel betreden kan
worden. Nummer 6 zet tijdens het openslijpen het masker enige tijd af.
Doordat de slijpschijf op de overgangen van de lamellen soms afslaat, wordt de motor
regelmatig opnieuw gestart.ln dit geval duurt het openslijpen zolang, dat iedereen het gevoel
voor tijd kwijtraakt. Het valt niemand op dat de nummers 1, 2 en 6 tijdens het openslijpen van
de overheaddeur hun persluchttoestel gebruiken.

De collega's van de A-wagen en van de autospuit IJsbrand, die buiten staan, zien dat de drie
brandweermannen het pand betreden. Zij veronderstellen dat de drie brandweermannen pas op
dat moment hun persluchttoestel gaan gebruiken. Zij verwachten de drie brandweermannen
dan ook na ongeveer 20 minuten weer buiten. Vrijwel direct na deze 20 minuten gaan zij op
zoek naar de collega's die binnen zijn. Niemand heeft daarbij ingecalculeerd dat de ploeg voor
het naar binnengaan perslucht heeft gebruikt.

8.3.3. verliep de bevelvoering en coördinatie op de gebruikelijke wijze?
Om te beoordelen of de bevelvoering en coördinatie op de gebruikelijke wijze verliep, is het
belangrijk om de gebruikelijke wijze in ogenschouw te nemen.

Volgens de afspraken binnen de brandweer Amsterdam heeft de bevelvoerder, die het oudste
in rang is, op het moment dat er meerdere voertuigen zijn, de leiding en de coördinatie van een
brand totdat de OvD ter plaatse komt. Deze bevelvoerder is genoodzaakt een zogenaamde
buitenverkenning te doen om een totaal overzicht te krijgen van de situatie. Op basis van deze
buitenverkenning en andere informatie die hij krijgt, bepaalt deze bevelvoerder of er meer
voertuigen nodig zijn en waar welke voertuigen ingezet moeten worden. Hij geeft daarbij
aanwijzingen aan de bevelvoerders die ter plaatse komen. Op het moment dat de OvD ter
plaatse komt, krijgt hij de leiding en de coördinatie van de brand.
Tijdens de buitenverkenning valt de bevelvoerder terug op de routine en kwaliteiten van zijn
eigen ploeg.

Op 19 april 1995 heeft de bevelvoerder van de autospuit Y, als oudste in rang, te maken met
een omvangrijk pand. Daarbij is het niet duidelijk waar het brandt. Er is sprake van een enorme
rookontwikkeling. Vanuit zijn ervaring weet hij dat het om een kleine brand kan gaan (bijv. een
paar brandende autobanden). Hij weet niet met zekerheid wat de bestemming van het pand is.
In eerste instantie schat hij de brand als klein in. Wel is het hem duidelijk dat de gasflessen bij
het dakdekkersbedrijf een gevaar kunnen vormen. Vandaar dat hij daar de tweede tankauto-
spuit inzet, als het pand vanaf de Spijkerkade in eerste instantie niet te bereiken is. Later blijkt
hij te maken te hebben met een complexe situatie, omdat het pand vrijwel overal slecht
bereikbaar was. Hierop geeft hij het nader bericht 'middelbrand'. Omdat het nader bericht
middelbrand gegeven is, moet hij ook de inzet van de andere voertuigen voorbereiden en
aanwijzingen geven aan de bevelvoerders. Op het moment dat de OvD ter plaatse komt, kan
er een betere taakverdeling worden gemaakt.

Het verloop van de brandbestrijding, zoals boven is omschreven komt overeen met de wijze,
zoals dit binnen de brandweer Amsterdam gebruikelijk is. De commissie is van oordeel dat de
bevelvoerder leiding gegeven heeft aan zijn ploeg, zoals dit binnen de brandweer Amsterdam
gangbaar is. Daarnaast heeft hij de inzet van de andere eenheden gecoördineerd op een wijze,
die van hem verwacht mocht worden en overeenkomt met de afspraken die binnen het korps
gebruikelijk zijn.
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8.3.4. was de afloop van het ongeval anders geweest als de nummers 1. 2 en 6 hadden
beschikt over communicatiemiddelen?

Binnen de brandweer Amsterdam beschikken de bevelvoerders en de wagenbestuurders
(pompbedieners) ieder over een portofoon. De rest van de ploegleden hebben geen porto-
foons. De communicatie binnen een ploeg kan alleen maar plaatsvinden als de mensen zich op
spreekafstand van elkaar bevinden. Op het moment dat de mensen maskers dragen, bij het
gebruik van perslucht, is de verstaanbaarheid slecht.
De chef en de wagenbestuurder van de autoladder beschikken niet over een portofoon en
communiceren met de andere brandweermensen op spreekafstand.

Niemand aan de buitenzijde van het pand neemt waar, dat binnen het pand het plafond
neerstort en daardoor mensen in nood verkeren. Ook het geluid van de terugtochtwaarschu-
wingssignalen, drie doordringende fluittonen, dat vermoedelijk vrijwel gelijktijdig heeft geklon-
ken, wordt niet waargenomen door de mensen die zich in de nabijheid van het pand bevinden.

Als even later het dak achter de voorbouw instort, is de bezetting van de autoladder Y in de
veronderstelling dat zich in het pand géén mensen meer bevinden. Zij zijn door gebrek aan
communicatiemiddelen niet in staat hun bevelvoerder op de hoogte te stellen van de instorting.
De brandweermannen die zware moeilijkheden hebben, kunnen, door gebrek aan communica-
tiemiddelen, niet aan de mensen die buiten staan duidelijk maken dat zij in nood verkeren en
dringend hulp nodig hebben. Ook hebben zij géén andere mogelijkheden om alarm te slaan.

Indien de nummers 1,2 en 6 beschikten over communicatiemiddelen, dan hadden zij mogelijk
duidelijk kunnen maken dat zij in nood verkeerden. Of dit succesvol was geweest, is afhankelijk
van:

de bij de communicatiemiddelen behorende werkafspraken onder noodsituaties;
de eigen mogelijkheden, omdat de drie brandweermannen zeer waarschijnlijk
gedesoriënteerd waren;
het goed functioneren van de apparatuur.

Indien de nummers 1, 2 en 6 beschikt hadden over alarmeringsmiddelen, is het voor de
commissie zeer de vraag of alarmeringsmiddelen buiten het pand gehoord zouden zijn, gezien
het feit dat de terugtochtwaarschuwingssignalen ook niet gehoord zijn.

Indien er een noodsignaal was opgemerkt, dan was het mogelijk geweest eerder te starten met
de reddingsacties. Het blijft een open vraag of een dergelijke actie, gezien de omstandigheden
als gevolg van het neerstortende plafond, succesvol zou zijn geweest.

8.4. Ga na of er op basis van dit ongeval verbeteringen mogelijk zijn in de werkwijzen.
procedures en instructies en welke maatregelen hiervoor getroffen zouden moeten
worden.

De commissie heeft zich ook gebogen over deze opdracht en heeft naar aanleiding van het
ongeval een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn gebaseerd op de analyse zoals in dit
hoofdstuk is omschreven. De aanbevelingen worden in twee categorieën ingedeeld:

technische en organisatorische aanbevelingen, die volgen uit de analyse (hoofdstuk 10);
aanbevelingen die geen directe relatie hebben met het ongeval, maar die naar aanleiding
van het onderzoek naar voren zijn gekomen (zie bijlage 5).
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Deze laatste categorie aanbevelingen is gebaseerd op de gesprekken die de commissieleden
hebben gevoerd met mensen uit de uitrukdienst en aan de commissie beschikbaar gestelde
stukken. Hierbij zijn knelpunten gesignaleerd, die geen directe relatie hebben met het ongeval,
maar waarvan de commissie vindt dat zij opgelost moeten worden. Deze punten zijn opgeno-
men in bijlage 5.

Het is noodzakelijk dat alle aanbevelingen samen met de uitrukdienst uitgewerkt worden. Dit
geeft de beste garantie dat deze aanbevelingen daadwerkelijk leiden tot verbeteringen voor de
brandweermensen, die het risico bij brand en hulpverlening lopen.
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9. Conclusies

De commissie heeft het ongeval aan de Motorkade, waarbij Joan Sonneveld, Rob Maaskant en
Bert Worst om het leven kwamen, diepgaand onderzocht. Zij komt tot de conclusie dat de
brand is bestreden op een wijze die binnen de brandweer Amsterdam gebruikelijk is. Er is
gewerkt conform de in het korps van de brandweer Amsterdam geldende werkwijzen, procedu-
res en instructies. De commissie is dan ook van mening dat de brandweermensen, die het
eerste uur bij de brand aanwezig waren, niets te verwijten valt; zij hebben naar beste weten en
kunnen gehandeld.

Door de hitte-ontwikkeling tussen het plafond en het dak is de ophangconstructie bezweken.
Het ongeval is het gevolg geweest van het neerstorten van het stuc-op-steengaasplafond. Door
het neergestorte plafond was de terugweg (de oorspronkelijke heenweg) afgesloten. De drie
brandweermannen raakten gedesoriënteerd en hadden te weinig lucht om via een andere weg
tijdig naar buiten te komen.

De bouwkundige situatie in het gebouw was zodanig, dat dit volgens het huidige beleid op het
gebied van brandpreventie géén direct ingrijpen van het stadsdeelbestuur vereiste. De
gebruiker had inmiddels bijna alle door de brandweer geëiste voorzieningen aangebracht.

De commissie concludeert dat bij grotere gebouwen het voor een bevelvoerder vrijwel
onmogelijk is om de totale inzet te coördineren én leiding te geven aan zijn eigen ploeg; er is
sprake van een dubbele taak.

Verder constateert de commissie dat de brandweer de manier van brandbestrijding en de
invoering van betere technische middelen niet altijd even snel en consequent wordt aangepast
aan de bouwkundige en maatschappelijke ontwikkelingen.
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10. Aanbevelingen

De commissie heeft het ongeval nauwgezet geanalyseerd en komt naar aanleiding hiervan tot
een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden in twee categorieën ingedeeld:

technische en organisatorische aanbevelingen, die volgen uit de analyse (hoofdstuk 8);
aanbevelingen die geen directe relatie hebben met het ongeval, maar die naar aanleiding
van het onderzoek naar voren zijn gekomen (zie bijlage 5).

Deze laatste categorie aanbevelingen is gebaseerd op de gesprekken die de commissieleden
hebben gevoerd met mensen uit de uitrukdienst en aan de commissie beschikbaar gestelde
stukken. Hierbij zijn knelpunten gesignaleerd, die geen directe relatie hebben met het ongeval,
maar waarvan de commissie vindt dat zij opgelost moeten worden. Deze punten zijn opgeno-
men in bijlage 5.

Het is noodzakelijk dat alle aanbevelingen samen met de uitrukdienst uitgewerkt worden. Dit
geeft de grootste garantie dat deze aanbevelingen daadwerkelijk leiden tot verbeteringen voor
de brandweermensen, die het risico bij brand en hulpverlening lopen.

Algemene aanbeveling op basis van de analyse:

Lanceer een (landelijk) onderzoek naar de degelijkheid van ophangconstructies van
plafonds tijdens brand en waarbij onderzocht dient te worden of er nadere eisen gesteld
moeten worden aan dergelijke ophangconstructies i.v.m. de veiligheid van het brandweer-
personeel.

Aanbevelingen op basis van de eerste vraag in de analyse ("waarom zijn de nummers 1. 2 en
6 het pand binnengegaan?")

Onderzoek of het mogelijk is betere informatie (in de vorm van opleidingen, evaluaties en
bekendheid rondom preventieve voorzieningen) te verstrekken aan de gehele bezetting,
zodat de beslissing om een brandend gebouw binnen te gaan ten opzichte van de risico's
voor het personeel beter kan worden afgewogen .

Onderzoek of er meerdere mogelijkheden van brandbestrijding zijn in te voeren binnen
het korps van de brandweer Amsterdam en waarbij een relatie wordt gelegd met de
getroffen preventieve en bouwkundige voorzieningen (b.v. met gebruik van licht schuim
en overdrukventilatoren).

Aanbevelingen op basis van de tweede vraag in de analyse ('waarom is voorafgaand aan het
naar binnengaan perslucht gebruikt?")

Ontwerp een methode en/of een technische voorziening waardoor het mogelijk wordt de
ademluchtvoorraad in de persluchttoestellen beter te controleren, zodat een brandweer-
mens voor het bereiken van zijn veiligheidsvoorraad buiten kan zijn. Betrek daarbij de
adviezen van de regionale werkgroep "procedure complexe gebouwen".

Verstrek op zo'n kort mogelijke termijn de middelen om de inzet te verbeteren bij objecten
waarbij lange aanvalswegen optreden. Hiervoor heeft de regionale werkgroep "complexe
gebouwen" zeer recent een aantal suggesties gedaan. Op dit moment wordt getoetst of
deze aanbevelingen realistisch zijn.
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..Rapportage onderzoek ongeval brand Motorkade te Amsterdam

Realiseer op korte termijn een mogelijkheid om met het gelaatstuk ook buitenlucht in te
ademen (door b.v. een "frisse lucht klep"), als men nog buiten staat;

Onderzoek of het mogelijk is met andere middelen (aluminium) roldeuren te openen;

Aanbevelingen op basis van de derde vraag in de analvse ("verliep de bevelvoering en
coördinatie op de gebruikelijke wiize?")

Onderzoek of de huidige structuur van bevelvoering en coördinatie dient te worden
aangepast, zodat de eerst aankomende bevelvoerder sneller wordt ontlast van zijn
dubbele taak (zijn eigen ploeg leiden en de totale inzet coördineren) en de overdracht
van informatie tussen bevelvoerenden (OB-Brm-OvD-HOvD) beter plaats kan vinden;

Aanbevelingen op basis van de vierde vraag in de analvse ("was de afloop van het ongeval
anders geweest als de nummers 1. 2 en 6 hadden beschikt over communicatiemiddelen?")

Verstrek op een zo'n kort mogelijke termijn communicatiemiddelen aan de uitrukdienst,
zodat minimaal iedere brandweerploeg op afstand kan communiceren met zijn bevelvoer-
der en koppel dit aan een bepaalde werkwijze;

De commissie beveelt aan de controle op de uitvoering van alle aanbevelingen in handen te
leggen van de directie en de MC. Zij is van oordeel dat er het mogelijk is op korte termijn een
begin te maken met de uitwerking van de aanbevelingen.
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1 = stookhok
2 = uitbouw (vm kantine)
3 = loods (rechter, hoge gedeelte)

breedte 7.8 m, diepte ca 50 m, hoogte ca 5 m)
4 = loods (linker, lage gedeelte)

breedte 6 m, diepte ca 50 m, hoogte ca 4 m)

5 = dakbedekkersbedrijf; woning
6 = verlaagde siuc-op-gaas plafondkonstruktie

op 3 3 m over gehele diepte van de loods
7 = dakbedekkersbedrijf
8 = tussendeel, aan rechterkant verlaagd (kuip)
9 = voorbouw, 2 verdiepingen. Diepte: 11 m, houten

plafond verhoogd tot ca 3.5 m.
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SPIJKERKADE

Figuur 3: Situatie rond 21.20 yur
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SPIJKERKADE
Figuur 4: Situatie na 21.45
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Bijlage 1, gebruikte bronnen voor het onderzoek:

1. bandopname van de gesprekken die vanuit de alarmcentrale zijn gevoerd;

2. uitdraai van het ARBAC-rapport;

3. de volgende processen verbaal afkomstig van de politie:
getuigenverklaringen van brandweermannen, eigenaar, buurman én gebruiker en
enkele werknemers;
onderzoek naar de brandoorzaak;

4. rapportage van de meldkamer van de politie.

5. diverse foto's en videobanden gemaakt tijdens en na de brand;

6. reconstructie van het bouwkundige deel van het pand afkomstig van het stadsdeel Noord.

7. samenvatting van de briefwisseling stadsdeelbestuur, gebruiker en brandweer over het
pand, gemaakt door het stadsdeelbestuur (BWT)

8. bouwtekeningen voor het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet
Milieubeheer.



Bijlage 2, kaart van het pand en de directe omgeving
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Bijlage 3, historisch overzicht ondernomen acties op de klachten van de hr Walbrecht

MOTORKADE 10

24 nov 1994 1e plaats opname, kontakt opgenomen met brandweer en milieudienst

01 dec 1994 plaats opname met brandweer en milieudienst, waarvan eigenaar / gebruiker en
klager van m kennis is gesteld, huurde'r was hierbij aanwezig,
Afspraak dat eisen m de milieuvergunning zal worden geregeld,

21 dec 1994 eigenaar (plus hr Scheurders) verzocht brandweer voorzieningen aan tebrengen
volgens deze heeft de huurder zonder zijn toestemming het plafond verwijderd en
zal door deze weer moeten hersteld De bouwmuur zal de eigenaar wel voorzien
Gebruiker hr L Sharma zal een milieuvergunning aanvragen,

21 dec 1994 bnefvanG van der Vliet
wijst nogmaals met klem op de gevaarlijke situatie aldaar, verzoek om
maatregelen te nemen voor vnjdag 30 december
Wil bij geval van brand alle kosten verhalen op de gemeente
Kopie gestuurd B en W, Brandweer, Opstalverzekenng Rabo en Hijzelendoorn
(eigenaar)

31 dec 1994 overleg met hr Scheelbeek deze vertegenwoordigd hr L Sharma deze erop
gewezen dat er brandwerende voorzieningen moeten worden getroffen
h' Scheelbeek zal milieuvergunning aanvragen en ervoor zorgen dat
brandwerende voorzieningen worden getroffen

02 jan 1995 fax buitendienst-inspecteur aan milieudienst verzoek om voorschriften m b t
m heuvergunning van betreffende pand

10 jan 1995 -og geen aanvraag milieuvergunning milieudienst zal aictie ondernemen

12 jan 1995 "emo buitendienst-inspecteur BWT
piaatsopname op 1 dec 1994 na telefonische klacht over brandvengheid en hnaer
(samen met Brandweer en Milieu) diverse gebreken geconstateerd
gekonstateerde gebreken geven geen aanleiding om direct op te treden
esen zullen m de nog te verlenen milieuvergunning worden opgenomen
eigenaar wil niets doen omdat de werkzaamheden zonder toestemming door
oe huurder is uitgevoerd

13 jan 1995 kontrole terplaatse nog niets gedaan, huurder was niet aanwezig,

19 jan 1995 Enef van het Stadsdeel aan G van der Vliet
bestaande situatie is niet zodanig hinderlijk en/of gevaarlijk dat direct mgnjpen
vereist is
er zal op worden toegezien dat voorzieningen zullen worden getroffen

19 jan 1995 BnefvanG v d Vliet
bencht dat hij per 1 febr het pand Motorkade 10a zal betrekken

20 jan 1995 Bnef van Milieudienst aan Stadsdeel
verzoek om concept wwarschuwmgsbnef uit te laten gaan naar Siratex

31 jan 1995 Bnef van Stadsdeel aan Siratex
Verzoek om aanvraag Vergunning Wet Milieubeheer m te dienen

2 feb 1995 Bnef van Siratex aan Stadsdeel
We zijn bezig we nemen contact op

-1-



13 feb. 1995 Afspraak met 'aannemer' van eigenaar deze is niet komen opdagen;

15 feb. 1995 Brief van brandweer aan BWT:
Brandveiligheidsadvies perceel Motorkade 10.

23 feb. 1995 Eigenaar nogmaals aangesproken dat de brandweervoorzieningen getroffen diende
te worden, de zegde toe hiermee te beginnen;

09 mrt. 1995 eigenaar is bezig met aanbrenging van een muur tegen de gemeenschappelijke
bouwmuur:

15 mrt. 1995 Brief van Milieudienst aan Stadsdeel:
Verzoek om waarschuwingsbrief uit te doen gaan.

21 mrt. 1995 Brief van Stadsdeel aan Siratex:
Verzoek om aanvullende gegevens voor de vergunning Wet Milieubeheer
en aankondiging bestuursdwang.

24 mrt. 1995 muur is aangebracht klager hr. Walbrecht heeft tevens geen last meer van stank
overlast;
Verders heeft deze geen klachten meer geuit over de brandveiligheid;

m g de vnes
afd. mspektie

21 april 1995



Bijlage 4, brief brandweer over brandveiligheid Motorkade 10

BRANDWEER AMSTERDAM

Aan het Dagelijks Bestuur van
het Stadsdeel Amsterdam Noord
T.a.v. de afd. Bouw- en
Woningtoezicht
Buikslotermeerplein 124
1025 EX AMSTERDAM

BEHANDELD DOOR
J. de Koning/KB

TOESTEL NR 6631
ONDERWERP Motorkade 10,

KENMERK BIJLAGE DATUM
11833 15 februari 1995

Ter voldoening aan uw verzoek om een brandveiligheidsadvies
voor her perceel Motorkade 10, is door een amnrenaar van mijn
Dienst rer plastse een onderzoek ingesteld. Dir onderzoek
heeft uitgewezen dat de navolgende brandveiligheidsvoor-
zleningen moeren worden aangebracht c.q. worden gewijzigd.

1. in her gehele pand moer een brandwerende afdekking zijn of
worden aangebracht met een brandwerendheid van ten minsre
60 minuten;

2. de hoofddraagconstructie moet 60 minuten brandwerend worden
bekleed;

3. de kolommen van de onder 2 genoemde constructie moeten
tegen mechanische beschadiging worden beschermd;

4. achterin de loods moeten goede toegankelijke nooduitgangen
worden aangebracht;

5. in de loods moeten 3/4" brandslanghaspels worden
aangebracht;

6. de gangpaden in de loods moeten een zo recht mogelijk
verloop hebben.

^.;T< ,i]~i:: -ji"' i'i, i': [iiu , ~
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Opmerkinq

Voor het bovenstaande en de op de eerste verdieping - -
gestructureerde kantoorruimte wil ik u gaarne aan de hand van
goede bouwkundige tekeningen in het een en ander adviseren.

i/

De Commandant van de Brandweer,
voor deze
De/Commandeur Ie klas,

// ing. G. Bijlsma



Bijlage 5, 'neven' aanbevelingen

De onderzoekscommissie is tijdens haar werkzaamheden op een aantal zaken gestuit, waarvan
de commissie vindt dat er verbeteringen mogelijk zijn. Deze zaken zijn, naar het oordeel van
de commissie, niet van invloed geweest op de ongevalsoorzaken. Het gaat om de volgende
aanbevelingen, waarbij per punt zonodig wordt aangegeven wat de achterliggende reden is:

1. Breng op korte termijn spreekmembramen aan'in de gelaatstukken, zodat de spraakver-
staanbaarheid wordt verbeterd.

toelichting
De onderlinge communicatie, met name de spraakverstaanbaarheid, is slecht op het moment
dat men een gelaatstuk op heeft. Hierdoor kan er een misverstand optreden. Dit kan voorko-
men worden door spreekmembramen aan te brengen in de gelaatstukken.

2. Inventariseer welke hulpmiddelen voor de brandbestrijding verbeterd moeten worden (o.a.
handlampen, infra-rood camera's voor redploegen) en bepaal een vervangingstraject.

toelichting
Uit de gesprekken met de mensen van de uitrukdienst is gebleken dat een aantal hulpmiddelen
snel defect raakt of dat deze ontbreken. Wellicht dat het wenselijk is de redploegen uit te
rusten met een infra-rood camera, waardoor het zoeken sneller en eenvoudiger worden
uitgevoerd.

3. Realiseer bindende afspraken tussen de afdeling preventie en de uitrukdienst om de
informatie-uitwisseling te verbeteren. Betrek daarbij de mogelijkheid om deze informatie
vanuit de Alarmcentrale naar de voertuigen te verzenden.

toelichting
De preventieve voorzieningen van het pand waren vrijwel volledig hersteld. De uitrukdienst was
niet op de hoogte van de onvolkomenheden, die door de afdeling preventie waren geconsta-
teerd in de periode vóór de brand. De commissie is van mening dat dergelijke informatie zoveel
mogelijk bij de uitrukdienst bekend moet zijn.

4. Verbeter de controle op het aanbrengen en in standhouden van de geëiste brandpreven-
tieve voorzieningen in gebouwen.

toelichting
Door de beperkte capaciteit bij de afdeling preventie is het niet mogelijk om het aanbrengen en
het in standhouden van de geëiste brandpreventieve voorzieningen goed te volgen. Dit vindt in
de huidige praktijk alleen bij grote publiekstoegankelijke gebouwen plaats en zeker niet bij alle
gebouwen waar voorzieningen worden geëist. Een probleem dat daarbij naar voren komt, is dat
niet alle objecten met een (brand)gevaariijke situatie bekend zijn.



5. Voer, op basis van de huidige kennis, een procedure in voor het redden van brandweer-
mensen in noodsituaties tijdens een brandbestrijding of hulpverlening.

toelichting
Ondanks het feit dat er geen afspraken waren vastgelegd over het redden van de brandweer-
mensen in noodsituaties, is de reddingsactie, onder de gegeven omstandigheden, goed
verlopen. Deze werkwijze een goede basis is voor het maken van een procedure voor het
redden van brandweermensen in noodsituaties. Bij de opstelling van de procedure moet
gedacht worden aan het invoeren van codes, het doorgeven van namen, het informeren van de
media, afspraken met de andere hulpverleningsdiensten, het regelen van aflossing en de
bevelvoering op de plaats van het ongeval.

6. Voer, op basis van de huidige ervaringen, een procedure in voor de nazorg van familiele-
den en het korps voor het geval brandweermensen betrokken zijn bij een ongeval.

toelichting
De commissie heeft geconstateerd dat de gevolgde werkwijze op het gebied van de nazorg
een positieve invloed heeft gehad op het verloop van het onderzoek. Met name de mensen van
het bedrijfsopvangteam hebben een onmisbaar rol gespeeld. Het is wenselijk dat, na een
evaluatie, deze werkwijze schriftelijk wordt vastgelegd.

7. Verbeter de evaluatie van (bijna) ongevallen binnen de dienst en realiseer een betere
controle op de uitvoering van afspraken die op basis van onderzoek naar voren komen.

toelichting
De commissie heeft geconstateerd dat in het verleden minimaal één vergelijkbaar ongeval
heeft plaatsgevonden. Dit ongeval is destijds onvoldoende geëvalueerd, waardoor er geen
aanbevelingen zijn gedaan om een dergelijk ongeval te voorkomen (bijvoorbeeld een onder-
zoek naar dergelijke plafondconstructies). De commissie heeft de indruk dat niet alle ongeval-
len op een juiste wijze worden geanalyseerd, waardoor waardevolle informatie om ongevallen
te voorkomen verloren gaat.

8. Verbeter het opstarten van een onderzoek bij een ongeval, bijvoorbeeld door het instellen
van een "vaste" onderzoekscommissie en het eerder starten met het vastleggen van
feiten (o.a. direct maken van video-opnamen en foto's).

toelichting
Doordat de commissie een week na het ongeval geïnstalleerd is, was het soms moeilijk
informatie te achterhalen. Ook waren sommige omgevingsomstandigheden verdwenen. Dit
heeft de reconstructie bemoeilijkt. Bij een eerdere start was het ook mogelijk geweest bij de
gesprekken die de politie gevoerd heeft aanwezig te zijn. Dan had direct de informatie
verzameld kunnen worden, die nu pas veel later naar boven is gekomen.
Een vaste commissie maakt het mogelijk om sneller met het onderzoek te starten en voorberei-
dende activiteiten te ontplooien (bijv. het maken van foto's met maataanduiding).

9. Realiseer een mogelijkheid, waarmee brandweermensen vanaf de ongevalslokatie naar
huis kunnen bellen, als in de media bekend wordt dat er slachtoffers van de
(bedrijfs)brandweer bij een brand betrokken zijn.

toelichting
Het is duidelijk dat bij dergelijke ongevallen de familieleden ongerust zijn. Vaak horen zij via de
media, dat er een ongeval heeft plaatsgevonden. Hoe eerder aan de ongerustheid een eind
gemaakt kan worden, hoe sneller de spanning voorbij is.



10 Verbeter binnen de brandweer Amsterdam het beleid op het gebied van de Arbeidsom-
standigheden, onder andere door het stimuleren van de Arbo-commissie.

toelichting
Het verbeteren van de Arbeidsomstandigheden ontglipt, als gevolg van de vele activiteiten, aan
de aandacht. Om dit structuur te geven kan de Arbo-commissie vanuit de directie en de MC
sterker gestimuleerd worden.

11 Breng opname apparatuur in de Verbinding/commandowagen aan, waarmee gevoerde
telefoon, mobilofoon en portofoon gesprekken opgenomen kunnen worden. Dit vereen-
voudigt de evaluatie van calamiteiten.

toelichting
Bij het verzamelen van gegevens over het ongeval, bleek het portofoonverkeer op de lokatie en
vanuit de VC niet opgenomen te zijn. Dit maakte het lastiger om een reconstructie van het
ongeval te maken.

12 Introduceer op de Alarmcentrale een systeem, waarmee roosterwisselingen van piket-
functionarissen eenduidig geregistreerd en uitleesbaar zijn.

13 Onderzoek of het mogelijk is sneller op te schalen binnen de brandweer Amsterdam.

toelichting
Het valt de commissie op, dat het bij deze brand vrij lang geduurd heeft, voordat de, via de
code 'Middelbrand', gevraagde eenheden ter plaatse waren.

14. Onderzoeken of de verzorging van de inwendige mens binnen het korps Amsterdam bij
repressieve optredens te verbeteren is en minder afhankelijk van het Leger de Heils
georganiseerd kan worden (hierover is reeds een onderzoek gaande).

toelichting
Uit de gesprekken met mensen is gebleken dat de verzorging van de inwendige mens niet
optimaal was geregeld.



Bijlage 6, lijst van gebruikte afkortingen

In het stuk worden diverse afkortingen gebruikt, die niet voor iedereen begrijpelijk zijn. Ook is
het van belang om te weten dat de autospuit van IJsbrand bezet was door zeven mensen:

naam afkorting/nummer
de bevelvoerder (B)
de chauffeur (wb)
de redploeg 1 en 2 [Joan Sonneveld en Bert Worst]
de straalpijpvoerder 6 [Rob Maaskant]
de waterploeg 4 en 5

Een autoladder is bezet met'twee mensen:

een chef
een chauffeur (wb)

Verder zijn de volgende afkortingen gebruikt:

AC Alarmcentrale van de brandweer (Y-tunnel)
ALN Autoladder van de kazerne Nico (Y-tunnel)
ALT Autoladder van de kazerne Teunis (Jan.v. Schaffelaarplantsoen)
ALY Autoladder van de kazerne IJsbrand (Berberisstraat)
ASN Autospuit van de kazerne Nico (Y-tunnel)
AST Autospuit van de kazerne Teunis (Jan.v. Schaffelaarplantsoen)
ASY Autospuit van de kazerne IJsbrand (Berberisstraat)
ASZ Autospuit van de kazerne Zebra (IJdoomlaan)
Aw Voertuig met extra persluchttoestellen en luchtcylinders
A-wagen zie Aw
Brm Brandmeester
CA-dnst Chemisch Adviesdienst van de brandweer
HVCT Hulpverleningscontainter van de kazerne Teunis (Jan.v. Schaffelaarplantsoen)
HOVD hoofd officier van dienst
Jan v.d. Heijden Blusboot van de brandweer Amsterdam
MD middeldruk straal t.b.v. de blussing
LD 38 mm lage druk straal t.b.v. de blussing
OB Onderbrandmeester
OvD Officier van dienst
SBCM Schuimbluscontainer van de kazerne Marinus (Molenaarsweg)
STSCM Schuim tank slangen container van de kazerne Marinus (Molenaarsweg)
STSCP Schuim tank slangen container van de kazerne Pieter (Poeldijkstraat)
VC Verbinding/commandowagen [rijdend coördinatiecentrum]
Vulcanus blusboot van de Havendienst
Y kazerne IJsbrand (Berberisstraat)
Z kazerne Zebra(IJdoomlaan)


