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1. Inleiding

In de nacht van zaterdag 4 oktober op zondag 5 oktober 2008 heeft brand
gewoed in een woonblok in de straat Schiermonnikoog te Zaandam.
Kenmerkend was dat de brand zich van één woning snel wist uit te breiden
tot een zeer grote brand, waarbij uiteindelijk zes woningen betrokken zijn
geraakt.
Naar aanleiding van deze brand heeft de dienstdoende alarmcentrale
piketofficier, de heer M. de Meere, namens de plaatsvervangend
commandant van brandweer Zaanstad, de heer H. Harding, het Team
BrandOnderzoek van brandweer Apeldoorn verzocht onderzoek te doen naar
de oorzaak van het brandverloop en de snelle uitbreiding naar de
aangrenzende woningen.
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2. Onderzoeksopdracht

Het Team BrandOnderzoek heeft conform de opdracht uitsluitend gekeken
naar het brandverloop en de uitbreiding van de brand. Er is door het Team
BrandOnderzoek geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ontstaan
van de brand. Het Team Forensisch Onderzoek van de Politie heeft onderzoek
gedaan naar de oorzaak van ontstaan van de brand.
In de rapportage is uitgegaan van de geconstateerde situatie, zoals
aangetroffen op zondag 5 oktober 2008 en de verklaringen van de
dienstdoende officier en de bevelvoerders van de twee tankautospuiten die
als eerste ter plaatse waren.
Het onderzoek is uitgevoerd door twee brandonderzoekers van het Team
BrandOnderzoek van brandweer Apeldoorn, de heer R.T. Scheerder en de
heer H.J.L. Koopman.
Het Team BrandOnderzoek acteert onder de verantwoordelijkheid van de
directeur van de dienst brandweer Apeldoorn, de heer H.A.G. Kruise.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de onderzoeksresultaten.
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3. Omschrijving object

Het object betreft een woonblok bestaande uit elf koopwoningen. De
woningen zijn gebouwd in de jaren 20 en bestaan uit twee bouwlagen die zijn
opgetrokken uit metselwerk met een plat dak. Het aanzicht aan de wegzijde
laat zien dat de woningen per twee gespiegeld zijn uitgevoerd. De indeling
van de woningen zijn verschillend van uitvoering. Dit betekent dat de situatie
per woning kan verschillen. In de beschrijving hieronder is uitgegaan van de
feitelijke waarneming in de betreffende woning aangeduid door het
huisnummer.
Aan de achterzijde hebben de woningen een aanbouw. Op nr. 22 is de
aanbouw opgetrokken uit een houtconstructieprincipe. De wand bestaat uit
verticale houten balken van 7 x 5 cm die doorlopen van de fundering tot aan
de dakconstructie. Aan de buitenzijde zijn de balken bekleed met 10 mm
asbestplaat waarop steenstrips zijn gelijmd.
De verdiepingsvloer op nr. 22 is uitgevoerd in een balklaag, aan de
bovenzijde bedekt met houten planken. De onderzijde is afgewerkt met
gipsplaat op regelwerk en stucwerk op riet in de keuken. In woning nr. 18
betrof de afwerking een houten schrootjesplafond.
De plafonds op de verdiepingen van de onderzochte woningen hebben een
verlaagd plafond, aan de onderzijde afgewerkt met gipsplaten op tengels. De
ruimte tussen onderzijde van de tengel en onderkant van het dakbeschot
varieert per woning. Op nr. 18 bedraagt de ruimte 32 cm. Op nr. 22 is de
ruimte 52 cm.
De dakconstructie is een houten balklaag van 16 x 7,5 cm, welke evenwijdig
aan de voorgevel is aangebracht en die opligt op de scheidingsmuur. De
balklaag is afgedekt door een 18 mm dik planken dakbeschot op de nummers
18 en 22. Op de nummers 20, 24, 26 en 28 is de balklaag afgedekt met 18
mm dikke underlayment/OSB-plaat. Op nr 18 is het dakbeschot aan de
bovenzijde bedekt met een 3 cm dikke polyurethaan isolatie waarop het
dakleer is geplakt.
De scheidingsmuur tussen de woningen is gemetseld volgens een patroon
van halfsteen met een klampsteen. De totale breedte van de muur bedraagt
16 cm.
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4. Bevindingen onderzoek

De brand heeft zich ontwikkeld in de keuken op de begane grond aan de
achterzijde van de woning met huisnummer 22. Alle materialen in de keuken,
interieur, lattenwerk tegen het plafond (latwerk 6 x 2 cm met een onderlinge
afstand van 2 cm) en onderzijde van de verdiepingsvloer hebben bijgedragen
aan de brand. Door gebroken ramen in de keuken heeft de brand zich
kunnen ontwikkelen tot het stadium van een volledige verbranding waarbij
temperaturen van 600 tot 900 graden Celcius zijn bereikt. Dit blijkt onder
meer uit het smelten van het glas in het bovenraampje van de keuken. In
deze ruimte heeft een flash-over plaatsgevonden omdat alle aanwezige
materialen in de keuken hebben gebrand.
De brand heeft zich via de open verticaal doorlopende ruimten in de wandconstructie van de aanbouw verplaatst naar de kamer boven de keuken. In
deze kamer ontbreekt de wand en het plafond. Dit betekent dat er een open
verbinding is tussen begane grond en dakconstructie. Hierdoor hebben de
hete rookgassen en de brand zich snel verticaal verplaatst. Dit heeft een
cruciaal effect gehad op de verticale uitbreiding van de brand.
De deur van deze kamer richting overloop was ten tijde van de
brandontwikkeling gesloten. De hete rookgassen zijn door het ontbreken van
het plafond vrij in de ruimte tussen plafond en dakbeschot gestroomd.

Detail A

Foto 1: Wandconstructie aanbouw op huisnummer 22. Voor detail zie foto 2
en bijlage tekening 6.3 en 6.4
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Foto 2: Detail open verbinding met eerste etage.

Foto 3: Ruimte op de eerste etage van huisnummer 22 boven de aanbouw.
Links op de foto de wandconstructie met de open ruimten tussen de verticale
balken. Zie ook bijlagetekening 6.4
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Foto 4: Ruimte op de eerste etage van huisnummer 22 boven de aanbouw.
Afwerking op de wanden en een plafond ontbreekt waardoor hete rookgassen
vrij in het verlaagde plafond kunnen stromen.

Tijdens de ontwikkeling van de brand is de verbindingswand van de keuken
naar de meterkast in de gang doorgebrand. Tevens zijn de panelen van de
gesloten deur in de ruimte boven de keuken doorgebrand. Voorts heeft het
houtwerk in de gang en de overloop ook bijgedragen aan de vuurlast.
Het ontbreken van ruitjes in de bovenkant van de voordeur heeft tijdens de
ontwikkeling van de brand gezorgd voor aanvoer van zuurstof.
De ruimte tussen de draagbalken van de dakconstructie op de
scheidingsmuur is niet luchtdicht afgewerkt. Kopse kanten van draagbalken
zijn zichtbaar aan de andere zijde van de scheidingsmuur. Draagbalken
liggen in elkaars verlengde of liggen naast elkaar waarbij de tussenruimte
niet is afgedicht. Metselwerk is op plaatsen niet volledig aangemetseld tegen
het dakbeschot. De hete rookgassen zijn door de gaten en kieren in de
verbindingsmuur naar de naastgelegen woningen getrokken. Het instorten
van het dak van de woning met de vuurhaard heeft er voor gezorgd dat
stukken verbindingsmuur zijn losgeraakt, wat tot nog grotere openingen naar
naastgelegen woningen leidt.
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Foto 5: Scheidingsmuur van huisnummer 18 naar huisnummer 20.
De draagbalk van nr. 20 loopt door tot in de woning van nr. 18. Door de
opening tussen de muur en de draagbalk zijn hete rookgassen in woning nr.
18 binnengedrongen. Het plafond ter hoogte van de opening is weggebrand.

Foto 6: Scheidingsmuur van huisnummer 18 naar huisnummer 20. Opening
tussen het dakbeschot en de aangemetselde stenen.
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Foto 7: Scheidingsmuur van huisnummer 20 naar huisnummer 22. De
draagbalken hebben in lijn met elkaar op de muur gelegen. De draagbalk op
nr. 22 is weggedraaid door het bezwijken van de dakconstructie.

Foto 8: Scheidingsmuur van huisnummer 18 naar huisnummer 20. De
draagbalk loopt door in woning nr. 18. Door de opening tussen de muur en
het dakbeschot zijn hete rookgassen in woning nr. 18 binnengedrongen. Het
plafond ter hoogte van de opening is doorgebrand.
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Foto 9: Scheidingsmuur van huisnummer 20 naar huisnummer 22. De
draagbalk van nr. 22 loopt door in woning nr. 20.

Foto 10: Scheidingsmuur van huisnummer 20 naar huisnummer 22. Duidelijk
is de ruimte te zien tussen de bovenste steen en de onderkant van het
underlayment dakbeschot. De ruimte achter de muur is de kamer boven de
aanbouw op nr. 22. Zie ook bijlage tekening 6.3
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Tijdens de brand was sprake van een windsnelheid van 17,2 – 20,7 m/s. De
wind waaide bijna evenwijdig aan het huizenblok van nr. 28 richting nr. 8. Bij
openstaande ramen en ventilatieopeningen in de naastgelegen woningen
ontstond door de hard langs waaiende wind een onderdruk in de woning.
Hierdoor werden de hete rookgassen in de verlaagde plafonds in de richting
van de naastgelegen woningen gezogen.
De temperatuur van de hete rookgassen in de verlaagde plafonds hebben het
hout opgewarmd waardoor deze zijn gaan uitgassen (pyrolyse). Dit gebeurt
al bij een temperatuur van 200 graden Celcius. Bij het bereiken van een
temperatuur van 400-600 graden Celcius ontbranden de rookgassen en
versnelt dit de uitbreiding tussen de verlaagde plafonds.
De woningen met nummers 24 tot en met 28 en de woning met nr. 20
hebben een dakafwerking bestaande uit underlayment/OSB plaat. Deze
platen geven, door hun samenstelling waarin lijm wordt gebruikt, meer
brandbare gassen af dan vast vuren- of grenenhout. Dit verklaart de
uitbreiding van de brand tegen de wind in.
De rommel op de vloer in alle vertrekken van woning nr. 22, met
uitzondering van de keuken, heeft nauwelijks of niet gebrand. De hoge
variabele vuurbelasting heeft dus geen cruciale bijdrage geleverd aan de
branduitbreiding. De permanente vuurbelasting is bepalend geweest voor de
snelle uitbreiding. Dit betekent dat de hete rookgassen zich snel omhoog
hebben verplaatst en dat de houtconstructies van de plafonds het meest
hebben bijgedragen aan de brandvoortplanting.
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5. Conclusie

De brand is begonnen in de woning met nummer 22. Een bevelvoerder van
de eerste tankautospuit heeft waargenomen dat er bij aankomst alléén brand
is in de woning met huisnummer 22.
Deze woning heeft een aanbouw. De verticaal - van fundering tot
dakconstructie - doorlopende balken in de wandconstructie van deze
aanbouw hebben bij de doorgang naar de bovenverdieping een open
verbinding. In de ruimte boven de keuken ontbreekt de wand en het plafond.
Dit betekent dat er een open verbinding is tussen begane grond en eerste
verdieping. Hierdoor hebben de hete rookgassen en de brand zich snel
verticaal verplaatst.
Het ontbreken van een afdoende brandscheiding tussen de woningen heeft
een snelle uitbreiding van de brand in horizontale richting mogelijk gemaakt.
Tijdens de brand was sprake van een windsnelheid van 17,2 – 20,7 m/s.
Onder meer door openstaande ramen van naastgelegen woningen, ontstaat
in die woningen een onderdruk. Hierdoor worden de hete rookgassen in de
verlaagde plafonds in de richting van die woningen gezogen. Ook hierdoor
heeft de brand zich snel in horizontale richting kunnen uitbreiden.
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6. Bijlagen

6.1 Situatietekening
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6.2 Brandverloop

Fase 1

Woning nr. 20

Woning nr. 22

Woning nr. 24

Rookgassen
Fase 2

Woning nr. 20

Woning nr. 22

Woning nr. 24

Fase 3

Woning nr. 20

Onderzoek brand Schiermonnikoog Zaandam

Woning nr. 22

15 van 17

Woning nr. 24

TBO

6.3 Doorsnede dakconstructie

A

Aantal stenen ontbreken
ter plaatse oplegging balk
Woning nr. 20

A

Woning nr. 22

Doorsnede dakconstructie ter plaatse woningscheidingsmuur

Doorsnede A-A

Open ruimte niet aangewerkt

Aantal stenen ontbreken
ter plaatse oplegging balk

Ruimte tussen balken niet opgevuld
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6.4 Doorsnede wandconstructie aanbouw
verticale balken
Van bg vloer tot dak

B

C

Buitenwand steenstrips
op asbest

B

Ruimte tussen
verticale balken

C

Vloerplanken

Bovenaanzicht verdiepingsvloer aanbouw

planken vloerdelen
liggen tegen de
balken.

Ruimte tussen
verticale balken.

Riet
stucplafond

Doorsnede B – B

Doorsnede C – C

Doorsnede wandconstructie, verdiepingsvloer en plafond 1e verdieping
van de aanbouw
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