
i INSPECTIE VOOR HET BRANDWEERWEZEN 
's-Gravsnhag© - Spui 49 • telefoon (070) 150085 

Rapport van een verkeersongeval te Prinsenbeek op 25 augustur, 1972. 

1. Inleiding 

1.1 Kort verslag van het gebeurde 

Op bovengenoemde datum tussen 05.30 en 07.00 uur vondon in 
verspreid voorkomende, zeer dichte mistbanken enige ketting
botsingen plaats in het gedeelte Breda - Moerdijk van 
rijksweg 16. De ongevallen deden zich voor onder de gemeenten 
Zevenbergen en Prinsenbeek. 
Bij de kettingbotsing onder Zevenbergen waren een vracht- en 
drie personenauto' s betrokken. Ondanks het i'cit dat er brand 
uitbrak deden zich hier geen ernstige persoonlijke ongelukken 
voor. 
Onder Prinsenbeek vonden op vrijwel geiijke plaats, doch on
afhankelijk van elkaar, op beide - door een middenbermbevei-
liging gescheiden - rijbanen, kettingbotsingen plaats. Op dc 
oostelijke rijbaan waren 16 auto's (10 personen- en 0 vracht
auto's) bij de aanrijding betrokken en op de westelijke rij
baan 43 (15 personen- en 28 vrachtauto's). 
Op de oostelijke rijbaan raakten twee personen gewond en ont
stond betrekkelijk geringe materiele schade. Op de westelijke 
rijbaan ontstond daarentegen een zeer grote ravage. Verschil
lende inzittenden geraakten in de wrakstukken bekneld. Op 
verschillende plaatsen brak brand uit. Als gevolg van de door 
de aanrijding opgelopen kwetsuren en/of door verbrandingen 
kwamen 13 personen ter plaatse om het leven. Van de pint 30 
personen die verwondingen opiiepen, moesten er 13 in zieken
huizen worden opgenomen. 

De materiele schade op dewestelijke rijbaan was zeer groot 
en wordt geraamd op pirn f 10.000.000,—. Een groot aantal van 
de bij het incident betrokken voertuigen werd als gevolg van 
de aanrijding en/of de daarna uitgebroken branden onherstel-
baar of nagenoeg onherstelbaar vernield. 
Naar aanleiding van het ongeval werd een uitgebreide reridings-
en hulpactie ingezet. Hierbij waren een groot aantal overheid. 
diensten en particuliere bedrijven betrokken. 
Het verkeer, dat in verband met de werkzaambeden geheel was 
omgeleid, kon hervat worden op 26 augustus te pirn 03.00 uur. 
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1•2 Nadere informaties 

1.2.1 De wegsituatie 

Ter plaatse van het ongeval te Prinsenbeek bestaat rijk; 
weg l6 uit twee door een middenbermbeveiliging geschei
den rijbanen. Elke rijbaan bestaat uit twee rijstroken 
en een vluchtstrook. Ten westen van de weg ligt een 
parallelweg, waarnaast een bermsloot is gelegen. Dc 
middenbermbeveiliging bestaat uit een dubbelzijdige 
stalen vangrailconstructie. Op het betreffende rijksweg-
gedeelte zijn geen bijzondere verkeersmaatrepc1cn of 
-snelheidsbeperkingen van toepassing. 
Op plm 20 meter ten oosten van de vluchtstrook van de 
oostelijke rijbaan ligt de spoorlijn Breda-Moerdijk. 
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Het weggedeelte gezienk, uit zui deli jke richting. 

"Po^oillalv^^. 
i •> 



*„ 

- 3 -

1.2.2 De mogelijkheden om een ongeval o.d. te melden 

Langs de betreffende rijksweg staan geen "praatpalen". 
Weerszjjden van het weggedeelte Prinsenbeek-Moerdijk is 
vrijwel geen bebouwing aanwezig. Vanaf de plaats van 
het ongeval was een op pirn 400 meter afstand gelegen 
cafe de dichtstbijzijnde mogelijkheid om per telefoon 
een ongeval te melden. De instanties, waarbij gewoon-
lijk een verkeersongeval gemeld wordt, zijn: 

a. de Rijkspolitie te Prinsenbeek; 
b. de 0011-alarmcentrale te Breda (evenals in het dis

trict Tilburg vinden in het telefoondistrict Breda 
proefnemingen plaats met het centraal alarmnummer 
0011. Vanuit de 0011-centrale worden de binnengeko
men meldingen aan de noodzakelijk geachte discipli
nes doorgegeven (Gemeente- of Rijkspolitie, G.G. en 
G.D., Brandweer). 

1.2.3 Diensten waaronder de ongevalsplaats qua verzorgings
gebied ressorteert. 

De ongeva1splaats is grotendeels gelegen binnen de 
gemeente Prinsenbeek. Onder normale omstandigheden 
treden bij een ongeval op het betreffende gedeelte van 
rijksweg 16 naar behoefte op: 

a. de regionale ambulancedienst van de G.G. en G.D. te 
Breda; 

b. de Rijkspolitie groep Prinsenbeek behorend tot het 
district Breda; 

c. de gemeentebrandweer van Prinsenbeek. 

Tussen de Rijkspolitie en de politie en de brandweer van 
gemeente Breda bestaan afspraken dat bij ongevallen op 
de rijksweg onmiddellijk onderlinge bijstand kan worden 
ingeroepen. 

1.2.4 De bluswatervoorziening 

Langs rijksweg 16 liggen hier en daar beriusloten. Af
hankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden 
staat hier meer of minder water in. Langs de in 1.2.1 
genoemde parallelweg ligt een sloot, waarin ten tijde 
van het ongeval voldoende water aanwezig was. Indien 
dit niet het geval geweest zou zijn, had water onttrokken 
kunnen worden aan de rivier "de Mark", gelegen op 
pirn 600 meter afstand (ten noorden) van de plaats van 
het ongeval, of aan de "Beekse Kuil", gelegen op 
plm 1200 meter ten zuiden van de plaats van het ongeval. 

2. Omschrijving van het ongeval en de acties, genomen voor aankomst 
van de hulpverlenende diensten. 

Aangezien het ongeval op de westelijke rijbaan voor nagenoeg het 
gehele gebeuren van doorslaggevende betekenis was, wordt in het 
verdere rapport op dit incident nader ingegaan. Vnor zover er 
relatie met de andere ongevallen bestaat zal dit afzonderlijk 
worden vermeld. 

-° 1 ~ 
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2.1 Het ongeval op de westelijke rijbaan 

2.1.1 Weersomstandigheden 

Voor omstreeks 05.30 uur scheen de zon en varen de 
zichtomstandigheden op het betreffende wegvak goed. 
Nadien hebben zich onverwacht, in zeer korte tijd, 
laaghangende mistbanken gevormd. Het zichthierin was 
minder dan 10 meter. 

2.1.2 Vermoedelijke toedracht van het ongeval 

In verband met het slechte zicht werd van een drietal 
auto's de snelheid teruggebracht tot ca 40 km uur. 
Een achteropkomende vrachtauto is achter op de derde 
auto gereden en heeft deze op dc beide daarvoor rijdende 
voertuigen gedrukt. Deze voertuigen kwamen tot stil
stand in de mistbank. Twaalf voertuigen die de voornoeradi 
groep van vier volgden, konden daarna in eerste instan
tie tijdig tot stilstand gebracht worden. 
Daarna heeft weer een kop-staart-aanrijding plaats ge
vonden) waarbij 27 voertuigen op en over elkaar 
zijn gereden, waarbij tevens de voornoemde 12 voertuigen 
in en tegen elkaar zijn gedrukt. 

2.1.3 Vermoedelijke tijd van ontstaan van het ongeval 

De exacte tijd kon niet worden vastgesteld. Men schat 
dat het tijdstip waarop de grootste chaos moet zijn 
ontstaan, ligt omstreeks 05.40 uur. 

2.1.4 Aantal, aard en lading van de betrokken voertuigen 

Bij dit ongeval waren betrokken 43 auto's, te velen 15 
personen- en 28 vrachtauto's. Onder de vrachtauto's 
bevonden zich 9 tankauto's/-combinaties. In het centrum 
van de ravage bevonden zich 5 tankauto's, waarvan er 
4 geladen waren met resp.: 

a. gasolie 

b. butynol-diglycol 
c. vinylacetaat 
d. vinylacetaat/wateremulsie. 
De 5e tankautocorabinatie, die bestemd was voor het 
vervoer van chloor bleekloog was leeg. De overige 4 
tankauto's leverden geen direkt gevaar op. 
De lading van de vrachtauto's werd niet gedetai11eerd 
vastgesteld. Wel is bekend dat een vrachtauto geladen 
was met zoutzuur en salpeterzuur. 
De voor dit rapport van belang zijnde gegevens van boven
genoemde stoffen zijn vermeld in bijlage I. 

2.1.5 Toestand voor aankomst hul pverl enende_dier.s ten 

De snelheid waarmee in het algemeen werd gereden en de 
aanwezigheid van het relatief grote aantal vrachtauto'?. 
is naar alle waarschijnlijkheid bepalend geweest voor 
de grote ravage die is ontstaan. 

-Veel-
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Veel auto's werden (met de inzittenden) tussen de 
vrachtauto's vermorzeld. In een aantal gevallen konden 
over!evonden - al dan niet ernstig vervend -uit • igen 
beweging hun in meer of mindere mate beschadigd voer
tuig verlaten. In sommige gevallen konden omstanders 
nog inzittenden uit de wrakstukken bevrijden. Een aantal 
personen was door de aanrijdingen bekneld geraakt. Op 
drie plaatsen brak brand uit. Een 13-tal voertuigen, 
waaronder vier tankauto's, geraakte in brand. In ver
schillende bij de branden betrokken geraakte voertuigen 
bevonden zich nog personen. Enige van hen konden nog 
uit de brandende zone gered worden en liepen ernstige 
brandwonden op. Enige in brand geraakte personen zijn 
in de naast de paratlelweg gelegen sloot gesprongen. 
Een aantal gewonden werd in particuliere auto's vervoerd 
naar ziekenhuizen. 

2.2 Melding 

Door de klap is de eigenaar van hex op 400 meter afstand 
gelegen cafe wakker geworden. Hij kon door de mist niet zien 
wat er aan de hand was. Omdat hij veel geschreeuw en gekern 
hoorde heeft hij te 05.51 uur aan het centraal alarmnummer 
0011 gemeld dat "er op de rijksweg bij Prinsenbeek een onge
val was met gewonden". Deze melding was dus vrij vaag. Een 
exacte piaatsaanduiding werd niet gegeven. Te 05.58 uur ont
ving 0011 een melding, wederom van een ooggetuige, waarin 
een betere plaatsaanduiding werd gedaan. Vast kwam te staan 
dat het ongeval had plaatsgevonden jji de gemeente Prinsenbeek 
en dat er verschillende voertuigen in brand waren geraakt. 

- • ) . -
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3. Chronoloig.sc h vers lag van de hulpactic's door overheads dien s t en 

Hieronder wordt in grote lijn weergegeven het optreden van G.G. 
en G.D. en Gemeente- en Rijkspolitie. De activiteiten van de 
brandweer zijn onder 3.3 meer gedetailleerd uitgewerkt. 

3.1 G.G. en G.D. 

T e 03* 32 uur werd door het personeel van de alarmcentrale 0011 
de melding doorgegeven aan de centralist bij de G.G. en G.D. 
Onmiddellijk is een van de twee 's nachts parate ambulances 
naar de plaats van het ongeval vertrokken. 
Om 06.0 5 uur werd vanuit de ambulance gemeld dat men stuitte 
op een file die moeilijk te passeren was. 
Te 06.07 uur werd gemeld dat gewonden waren aangetroffen en 
derhalve een tweede ambulance nodig was. Voorts werd med ;ge-
deeld dat er o.a. een tankauto in brand stond. De tweede 
ambulance werd direkt naar het ongeval gedirigeerd. 
Om 06.10 uur werd vanuit de eerste ambulance het navolgende 
bericht ontvangen: "grote verkeersramp met branden, meerdere 
doden, zeker 50 gewonden, dichte mist, onoverzichtelijke 
situatie over een grote afstand, dringend assistentie ge
vraagd van meer, liefst vele ambulances". Voorts werden aan
wijzingen gegeven met betrekking tot de aanrijroutes. 
Onmiddellijk na dit bericht werden door de G.G. cn G.D. de 
navolgende maatregelen getroffen: 

a. oproepen van thuis zijnd G.G. en G.D.-personeel; 
b. het naar de plaats van het ongeval dirigeren van nog twee 

ambulances, waarvan een met een extra verpleger (om ter 
plaatse eerste hulp te kunnen verlenen) alsmede twee 
artsen; 

In samenwerking met de gemeentepolitie: 

c. werden de plaatselijke ziekenhuizen gewaarschuwd in verband 
met het treffen van maatregelen om het te verwachten grote 
aanbod van gewonden te kunnen verwerken; 

d. werd assistentie van ambulances aangevraagd. bij de G.G. en 
G.D. en te Tilburg, Dordrecht, Rotterdam en Roosendaal; 

e. werd assistentie van personeel en materieel aangevraagd 
bij de Militair Geneeskundige Dienst (M.G.D.) te Breda. 

Op de specifieke hulpverlening door de verschillende G.G. en 
G.D.-diensten wordt in dit rapport niet verder ingegaan, Er 
wordt verwezen naar het ter zake door de Geneesheer-directeur 
van de G.G. en G.D. te Breda opgestelde rapport, 

3.2 Gemeente- en Rijkspolitie 

3.2.1 Gemeentepolitie 

Zoals reeds gesteld onder 2.2 was de plaatsaanduiding 
bij de melding vrij vaag. Omdat vermoed werd dot de 
plaats van het ongeval zich bevond in het verzorgings
gebied van de gemeentepolitie van Breda werd de melding 
door de 0011-centralist te 05.52 uur doorgegeven aan de 
meldkamer van de gemeentepolitie. 

-Om-

http://Chronoloig.sc


- 7 -

Om 05« 53 uur werden twee surveillerende eenheden naar de 
plaats van het ongeval gedirigeerd. 
Te 06.00 uur bereikte de eerste surveil]ance-auio de 
staart van de file op de oostelijke rijbaan. De file 
kon moeilijk worden gepasseerd. 
Om 06.07 uur kwam deze auto bij het grote ongeval aan 
en werd groot alarm geslagen.(Op hetzelfde tijdstip 
meldde de ambulance dat er een tweede ambulance nodig 
was). 
Te 06.09 uur werd meer personeel en materieel van de 
gemeentepolitie naar de plaats van het ongeval gestuurd. 
Ook naar aanleiding van de berichten van de ambulance 
werden door de meldkamer van de gemeentepolitie in samen 
werking met de G.G. en G.D. de nodige aanvragen om 
bijstand verwerkt. Verschillende diensten en personen 
werden geinformeerd. Aan de takelbedrijven werd verzocht 
het beschikbare materieel naar de plaats van het ongeval 
te sturen. 
Het eerst op de plaats van het ongeval aangekomen poli
tiepersoneel heeft direkt aktie genomen en onder meer 
alles in het werk gesteld om de oostelijke rijbaan vrij 
te maken van de daar staande file, opdat de voertuigen 
van de hulpverlenende diensten snel aan en af konden 
rijden. 
0m 06.24 uur waren ca, 12 man van de gemeentepolitie 
bij het ongeval aanwezig. Er werd een (mobiel) berichten 
centrum ingericht. Het politiepersoneel heeft zich over 
de plaats van het ongeval verspreid en heeft in samen
werking met inmiddels gearriveerd Rijkspolitiepersoneel 
hun taak verricht. Onder meer werd voor wegbevei1iging 
en omleiding van het verkeer zorggedragen. 
Te 08.00 uur, toen voldoende personeel van de Rijkspoli
tie aanwrezig vas om ter plaatse de nog noodzakelijke 
aangelegenheden af te doen, heeft de gemeentepolitie 
het terrein van het ongeval verlaten. 
Gedurende de verdere dag en de daarop volgende dagen 
heeft de gemeentepolitie nog verschillende diensten 
verleend (o.m. verkeersregeling en bewaking bij goede
ren en wrakken afkomstig van het ongeval), 

3.2.2 Rijkspolitie 

Nadat uit de tweede melding was gebleken dat het ongeval 
in de gemeente Prinsenbeek had plaatsgevonden, ontving 
de meldkamer van de Rijkspolitie in het District Breda 
te 06.00 uur de melding. Direct hierna werden de be
treffende groepen en personen gealarmeerd. 
Toen verdere bijzonderheden van de aard en omvang van 
het ongeval bekend waren, werden op grote schaal meer 
groepen, stafleden en rechercheteams gealarmeerd. 
Na aankomst van het personeel van de Rijkspolitie werden 
in samenwerking met het personeel van de gemeentepolitie 
van Breda de nodige maatregelen getroffen en werkzaam
heden uitgevoerd. De leiding werd overgenomen door de 
Ri jkspolitie. 
Er werden schrijfploegen samengesteld om de administra
tieve verslaglegging van het ongeval te verzorgen. 

-De-
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De aldus verkregen gegevens werden gebruikt bij de 
identificatie van de slachtoffers en bij de reconstruc
tie van het ongeval. 
Nadat de gewonden waren afgevoerd en de branden groten
deels waren bedwongen kon met de berging van de slacht
offers worden begonnen. Nog dezelfde dag konden ue 
slachtoffers, waarvan er zes geheel verkoold varen, 
worden geidentificeerd. 
In overleg met de leidinggevende functionaris van de 
brandweer werden de inmiddels gearriveerde takelbedrij-
ven ingezet, in eerste instantie om de chaos te ontwar-
ren teneiDde nog in de wrakken aanwezige slachtoffers 
te kunnen bergen. 
Door de meldkamer van de Rijkspolitie werden van de 
opererende diensten de nodige informaties ingewonnen. 
De noodzakelijke personen en instanties werden g< Infor-
meerd. 
Nadat het ongeval via radionieuwsdiensten bekend was 
geworden moesten veel informaties aan het publiek worden 
verstrekt. 's Middags te pirn. 15.00 uur werd een infor
matiecentrum ingericht om de toenemende hoeveelheid ver
zoeken om informatie te kunnen verwerken. 
^e l8« 00 uur werd in het districtsbureau een uitvoerige 
persconferentie gegeven. 
In samenwerking met de gemeentepolitie te Breda, 
Rijkspolitiegroepen uit de wijde omgeving, de Algemene 
Verkeers Dienst en de Dienst Luchtvaart van de Rijks
politie werd een omvangrijke verkeersomleiding in stand 
gehouden. 
Door de Dienst Luchtvaart werden luchtfoto's van de 
ongevalsplaats gemaakt. Twee van deze foto's zijn in dit 
rapport opgenomen. 

- 5 . 1-
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3.3 Brandweer 

Nadat te 06.07 uur door de bij het ongeval aangekomen G.G. en 
G.D. en politie-eenheden groot alarm was geslagen, werd tc 
06.08 uur de gemeentebrandweer van Breda gealarmeerd. 
De acties welke vervolgens door de brandweer zijn genomen zij 
hieronder aangegeven. 

06.09 uur: Brandweer Breda uitgerukt met een tankautospuit 
hogedruk, een autospuit lagedruk, een grote hulp
verleningswagen en twee commandowagens. (totaal 
15 man). 
De aanrijroute werd gekozen door de bebouwde kom 
van Prinsenbeek met het doel het ongeval via de 
parallelweg te bereiken en om tevens water te 
kunnen onttrekken uit de langs de parallelweg 
gelegen plas of bermsloten. 
Via deze route kan het ongeval - zij het dan 
uiteraard enigszins vertraagd door de mist - goed 
en snel worden benaderd. 
Onderweg werd reeds een grote rookontwikkeling 
waargenomen. Op grond hiervan werd opdracht gege
ven thuis zijnd beroepspersoneel op te roepen. 

06.25 uur: Brandweereenheden ter plaatse. Geconstateerd werd 
dat er zich over een grote lengte een ketting-
botsing had voorgedaan. In hot centrum van de 
ravage bevonden zich drie tankauto's, waarvan: 

a. een tankautocombinatie, die fel brandde; 
b. een tankauto, die geheel was opengescheurd en 

eveneens fel brandde; 
c. een tankauto, eveneens brandend, waarbij een 

hoge verticale vuurzuil werd gevormd. 

Aan de grens van de brandende zone stonden twee 
tankauto's. 
De inhouden van de onder b en c genoemde voertui
gen stroomden brandend uit over het wegdek en 
hadden personen- en vrachtauto's, die binnen een 
straal van ca 50 meter stonden, in brand gestoken. 
De brand bedreigde eveneens andere nog niet in 
brand geraakte voertuigen die op de oostelijke en 
westelijke rijbaan stonden. 

Er werden zowel beknelde als ernstige en licht 
gewonde slachtoffers aangetroffen. Er werd onmid
dellijk aan de alarmcentrale opdracht gegeven een 
lagedrukspuit ter versterking te sturen en al het 
vrijwillige personeel te alarmeren. Na direkte 
inzet van drie stralen hogedruk konden nog enige 
niet ernstig bekneld geraakte slachtoffers uit de 
door de brand bedreigde zone worden gered. 
Voorts werden zes stx'alen lagedruk ingezet, met 
het doel verbranding van nog beklemde en niet 
snel te bevrijden slachtoffers en exploderen van 
de ladingtanks van de tankauto's te voorkomen. 

-In-
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In verband met het feit dat niet bekend was welke 
stoffen bij de brand betrokken waren, werd in 
eerste instantie door het brandweerpersoneel 
adembescherming gebruikt. Gezien de intense varmte 
moest hittebeschermende wollen kleding wordnn 
gedragen. 
06.25 uur: melding via 0011 aan de brandweer te 

Breda dat er op rijksweg lb onder 
Zevenbergen twee tankauto's in brand 
stonden. Na overleg met de ondercom
mandant van de brandweer te Breda, die 
de werkzaamheden te Prinsenbeek leidde, 
werd een autospuit van Breda naar deze 
brand gedirigeerd. 

06.58 uur: Vanuit Breda rukte een autospuit ter versterking 
uit naar het ongeval te Prinsenbeek. Inmiddels 
werd hier getracht de brand te beperken en door 
koeling met water te voorkomen dat nog niet bij 
de brand betrokken tankauto's zouden exploderen. 
Door de mist en de rookontwikkeling kon moeilijk 
een duidelijk inzicht worden verkregen in de ge
hele omvang en aard van het ongeval. 
Verdere verkenningen wezen uit dat, behalve de 
eerdergenoerade vijf tankauto's, nog vier tank-
auto's bij de aanrijding betrokken waren. 
Tijdens de verkenning werd geconstateerd dat deze 
vier tankauto's geen acuut gevaar opleverden. 

06.42 uur: Bij aankomst van de Bredase bluseenheid 
te Zevenbergen bleek dat de branokweer 
van Zevenbergen de zaak onder de knie 
had. 
De bluseenheid van Breda werd gediri
geerd naar het grote ongeval te 
Prinsenbeek, 

06.52 uur: Melding aan brandweer Breda dat cr op 
rijksweg l6 ter hoogte van de afslag 
naar Prinsenbeek een ongeval was, 
waarbij een tankauto en vijf personen-
auto's zouden zijn betrokken. De vanuit 
Zevenbergen naar Prinsenbeek onderweg 
zijnde bluseenheid werd naar de plaats 
van de melding doorgestuurd. (Achteraf 
bleek dat deze melding betrekking had 
op voertuigen staande aan de kop van 
de file van het grote ongeval). 

In verband met de te verwachten noodzaak om te
gelijkertijd meer potentieel in te zetten word 
te 06.57 uur bijstand gevraagd van de brandweren 
van Dordrecht en Zevenbergen. 
Inmiddels was getracht vast te stellen, weJke 
stoffen zich in de bij het ongeval betrokken tank-
auto's bevonden. 

-In-
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In eerste instantie was dit ter plaatse niet 
mogelijk omdat: 

- de tankauto's geen opschriften hadden betreffen
de de inhouden; 

- de ladingpapieren veelal onbereikbaar waren in 
de verpletterde cabines of door verbranding ver
loren waren gegaan; 

- de chauffeurs onkundig waren van de soort lading 
en/of omdat de chauffeurs door de panieksituatie 
moeilijk te vinden waren. 

Via de Rijkspolitie werden bij de tanktransport-
firma's informaties ingewonnen en werden deze 
firma's verzocht experts naar de ongevalsplaats 
te dirigeren, aan welk verzoek snel werd voldaan. 
Voorts werd verzocht om lege tankauto's te sturen 
om nog aanwezige lading uit de verongelukte voer
tuigen over te nemen. Desgevraagd kwam ook het 
districtshoofd van de Arbeidsinspectie, vergezeld 
van een chemisch expert, ter plaatse. 
Te ca 07,50 uur kon worden vastgesteld dat het de 
navolgende voertuigen en ladingen betrof: 

a. een tankauto, geladen met ca 10 ton gasolie 
(opengescheurd en geheel uitgebrand); 

b. een tankauto-combinatie, bestemd voor het ver
voer van chloor bleekloog, die leeg was; 
(geheel uitgebrand); 

c. een tankauto, geladen met 20 ton zeer brand-
baar vinylacetaat (vlampunt -10° C). Hiervan 
was een compartiment met een inhoud van 13 ton 
uitgebrand. 
Een ander compartiment met een inhoud van 
7 ton kon behouden worden door intensieve koe
ling met waterstralen. 

d. een tankauto geladen met butynol-diglycol 
(soort antivries), niet brandbaar. 

e. een tankauto geladen met een emulsie van vinyl
acetaat en water,niet brandbaar. 

f. vier tankautors, welke qua inhoud of beschadi-
ging geen gevaar opleverden. 
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Overzichtsfoto, genomen te ca. 10.00 uur, van het centrum van de kextiir •>: J 

a e 

a. tankauto met gasolie 

b. tankauto-combinatie, leeg 

c. tankauto met vinylacetaat 

d. tankauto met butynol-diglycol 

e. tankauto geladen met vinylacetaat/water-emulsie 

Om deze tijd was reeds een groot gedeelte van de bij de kettingbotsing 
betrokken voertuigen afgevoerd. 



\ 
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Inmiddels varen te ca. 07.15 uur alle gewonden 
afgevoerd. 
Nadat te 07.29 uur de bijstandverlenende eenheden 
van Dordrecht en Zevenbergen ter plaatse aanwezig 
waren, werden deze eenheden ingezet om de stoffe-
lijke overschotten van bekneld geraakte personen 
te bergen. 
Door tussenkorast van de Rijkspolitie was aan takel-
en transportbedrijven verzocht het beschikbare 
materieel in te zetten. In verband met de vele 
verongelukte vrachtauto's was om veel zwaar mate
rieel gevraagd. Omstreeks 07.50 uur was reeds kraa. 
materieel ter plaatse. 

07.56 uur: De branden waren goeddeels bedvongen. Het nader 
bericht "Brand meester" kon gegeven worden. Hierna 
ging de blussingsactie geleidelijk over in de 
bergingsoperatie. 
In een gecoordineerde actie van de overheidsdiens-
ten en particuliere bedrijven werden de stoffe-
lijke overschotten van de omgekomen slachtoffers 
bevrijd en afgevoerd, nadat de autowrakken uit 
elkaar waren gehaald. 
Een zeer gedeformeerde personenauto, waarin zich 
drie omgekomenen bevonden die ter plaatse niet 
te bergen waren, werd in zijn geheel afgevoerd 
naar bet terrein van he: gemeentelijk Vervoers-
bedrijf te Breda. Hier werden de stoffelijke 
resten door personeel van de brandweer en door 
vrijwillig personeel, werkend bij het vervoers-
bedrijf geborgen. 
Omstreeks II.30 uur waren alle slachtoffers van 
de plaats van het ongeval afgevoerd. 
Te 11.40 uur konden de brandweereenheden van 
Dordrecht en Zevenbergen inrukken. 

Als gevolg van het toevallige feit dat in Breda 
verschillende grote kraanwagen- en transport-
bedrijven zijn gevestigd - en gelet op het tijd
stip van de dag nog weinig materieel eerder was 
ingezet - kon snel een grote inzet met dit mate
rieel worden gepleegd. 
Er werd bijstand verleend met 14 kraanwagens, 5 
diepladers en 2 grote vrachtwagens. Door het 
Gemeentelijk Vervoerbedrijf werden 4 vrachtauto's 
en een kolkcnzuiger ingezet. 

De nog intact gebleven (gedeelten van) lading-
tanks moesten ter voorkoming van explosiegevaar 
langdurig gekoeld worden. De nog brandende en 
smeulende wrakken en ladingen werden nageblust. 
Successievelijk werden alle verongelukte voertui
gen en waar nodig de ladingen afgevoerd naar het 
terrein van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf. 

-Te-
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Te plm. 12.30 uur waren de omgevingsbranden nage
noeg geheel geblust en werd begonnen de inhoud 
van de tankauto met butynol-diglykol over te 
pompen naar een van de drie ingeschakelde lege 
tankautoTs. Daarna moest de uitgebrande tankauto-
combinatie bestemd voor het vervoer van chloor-
blcekloog worden veggetakeld. Voordat begonnen 
werd de zeven ton (nog warme; 40° C) zeer br; J uba re 
en explosieve inhoud van de tankauto met 
vinylacetaat (vlampunt -10° C; dampen zwaarder 
dan lucht) over te pompen werden uitgebreide 
veiligheidsmaatregelen getroffen. Onder meer 
werd,ter voorkoming van mogelijke vonkvorming, 
tijdens het overpompen het treinverkeer op het 
naastgelegen traject stil gelegd (van 13.2h 
tot ca. 14.10 uur).Nadat de vloeistof was over
gepompt werden ter voorkoming van explosiegevaar 
de lege tanks van het verongelukte voertuig met 
stikstof gespoeld en daarna met schuim gevuld. 
Te plm. 14.50 uur kon deze tankauto worden veg
getakeld en afgevoerd. 

De inhoud van de tankauto met de ongevaarlijke 
vinylacetaat-wateremulsie werd met behulp van de 
kolkenzuiger afgevoerd. 
De opruimings- en takelwerkzaamheden duurden voort 
tot laat in de avond. 
De laatste brandweervoertuigen rukten in te 
19.34 uur. 

3.4 Ri j k swat c r s t a a t 

Door personeel van Rijkswaterstaat (Dienstkring Breda-West) 
werden in eerste instantie op verzoek van de brandweer twee 
doorgangen gemaakt in de middenbermbeveiliging (een doorgang 
was reeds door de brandweer zelf gemaakt middels doorslijpen 
van de stalen profielen). 
Met absorberende middelen werd voorkomen dat uitgestroomde 
vloeistoffen zich over grote afstand verspreidden. 
Voortdurend werd door Rijkswaterstaat overleg gepleegd met 
Politie en Brandweer, over de in het kader van de acties 
noodzakelijke verkeersmaatregelen. 
Ret wegdek werd schoongemaakt, waarbij veegmachines en laad
schoppen werden ingeschakeld. 
Nadat het ernstig beschadigde wegdek opnieuw was geasfalteerd 
en de middenbermbeveiliging provisorisch was hersteld, werd 
de weg op 26 augustus te plm. 05.00 uur weer voor het verkeer 
opengesteld. 

• \ 
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4. Gang van het onderzoek 

Op de dag van het ongeval werd door de hoofdbrandmeester le klasse 
J.W.G, de Groot ter plaatse een onderzoek ingesteld naar de omvang 
van het incident de genomen maatregelen en dc verrichte acties. 
Er werd overleg gepleegd met de Burgemeesters van Prinsenbeek en 
van Breda, alsmede met autoriteiten van Rijks- en gemeentepolitie, 
G.G. en G.D., brandweer, Gemeentelijk Vervoersbedrijf, Arbeids
inspectie en Rijkswaterstaat. 
De Directeur-Generaal Openbare Orde en Veiligheid werd regelmatig 
op de hoogte gehouden van het verloop van de situatie. 
Op 28 augustus werd aan de Directeur-Generaal en aande Minister 
van Binnenlandse Zaken een voorlopig rapport ter informatie 
vers trekt. 

Aan de hand van rapporten opgesteld door de 

- geneesheer-directeur van de G.G. en G.D. te Breda; 
- Rijkspolitie in het district Breda; 
- gemeentepolitie te Breda; 
- Commandant van de Brandweer van Breda; 
- Commandant van de Brandweer van Dordrecht en 
nader ingewonnen informatie bij Rijks- en gemeentepolitie, 
brandweer en Rijkswaterstaat werd het onderhavige rapport opge
steld. 

Bij het onderzoek ter plaatse en nadien werd volledige medewerking 
verleend door de betrokken functionarissen en autoriteiten. 
Op 27 december j.l. werd het conceptrapport besproken roet de 
commandant van de brandweer van Breda. 
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5. Bevindingen, aanbevelingen en conclusies 

k 5.1 Melding en alarmering 

Bevindingen 

- Langs het betreffende gedeelte van 
rijksweg 1.6 zijn - doordat vrij
wel geen bebouwing aanwezig is -
weinig mogelijkheden beschikbaar 
om snel een ongeval te melden. 
Langs de weg stonden geen Mpraat-
palen". 

De eerste melding van het grote 
ongeval is te 05.52 uur gedaan 
door een oorgetuige, die wakker 
is geworden door de klap van het 
ongeval en de consternatie. De 
melder kon door de mist niet zien 
wat er precies aan de hand was. 
De melding is te vaag geweest om 
een juist inzicht te verkrijgen 
omtrent aard, omvang en plaats 
van het ongeval. Er kon niet di
rekt uit worden opgemaakt dat er 
brandweer nodig zou zijn. 

Degene, die te 05.58 uur de tweede 
melding aan 0011 deed, heeft me
degedeeld dat het een ernstige 
aanrijding was en dat een aantal 
voertuigen in brand was geraakt. 
Deze melding is niet aan de brand
weer doorgegeven. Eerst nadat te 
06.07 uur, na aankomst van politie 
en G.G. en G.D., werd doorgegeven 
dat brandweerassistentie noodza
kelijk was, werd de brandweer 
gealarmeerd. 

In de proefopzet van 0011 in het 
district Breda is geen meeluister-
mogelijkheid aanwezig, Hierdoor kan 
de brandweer het gesprek tussen 
de melder en de 0011-centralist 
niet beluisteren. 

Er zijn in eerste instantie geen 
meldingen gedaan door personen 
die direkt bij het ongeval betrok
ken waren. Veel personen wisten 
niet exact waar zij zich bevonden. 
Door de aanwezige mist kon niet 
worden waargenomen waar mogelijk
heden tot het doen van een melding 
aanwezig waren. 

Aanbevelingen en conclusies 

- Op grote delen van rijksweg 16 (en 
ook op andere rijkswegen) is hex on
mogelijk snel een ongevalsmeluj 
door te geven. In het onderhavige ge
val is het een gunstige omstandigheid 
geweest dat het ongeval in de uabij-
heid van bebouwing plaats heeft ge
vonden. 

- Bij een goede melding was waar
schijnlijk direct assistentie 
van de brandweer ingeroepen. Indien 
de melding door een ooggetuige zou 
zijn gedaan waren aard en omvang van 
het ongeval wellicht duidelijker tot 
uitdrukking gekomen. Bij een dergelij
ke vage melding moet men er van uit
gaan dat personen bekneld geraakt 
kunnen zijn. Zekerheidshalve dient 
in dit soort gevallen dan ook altijd 
de brandweer te worden gealarmeerd. 

Af gezien -van het fe 
op grond van de ee 
te 05.52 uur reeds 
gealarmeerd werd d 
van 0011, ook na d 
melding, verzuimd 
alarmeren, Het is 
noodzakelijk dat d 
opleiding van 0011 
worden beschouwd. 

it dat de brandweer 
rste vage melding 
had kunnen worden 
oor het personeel 
e tweede (concrete) 
de brandweer te 
derhalve dringend 
e instructie en de 
-centralisten nader 

Voorts dienst te worden voorzien in 
een faciliteit waardoor de brandweer 
kan meeluisteren naar het gesprek 
tussen de melder en de 0011-centralis 
In de instructies dient alsdan te 
worden vastgelegd dat de centralist 
de meeluistermoge1ijkbeid moet in
schakelen indien verwacht wordt dat 
de brandweer moet optreden. 

Er moet van worden uitgegaan dat veel 
personen die op de grote wegen betrok
ken zijn bij of getuige zijn van een 
ongeval, onbekend zijn met de plaats 
waar zij zich bevinden en met de mo
gelijkheden om het ongeval op de juis
te wijze te melden. In dit geval 
lijkt het de enig aanvaardbare oplos
sing dat op regelmatige afstanden 
praatpalen worden aangebracht. 

- A;nu aukeId j '• 
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Aanvankelijk was de juiste plaats 
van het ongeval niet bekend. Na
dat i)ol itie-eenheden en ambulances 
na veel vertraging ter plaatse 
waren werd de exacte plaats bekend 
en aan de gealarmeerde brandweer 
medegedeeld. Hierdoor kon het onge
val snel en doeltreffend worden be
naderd via een parallelweg. 

- De exacte T)laatsbepaling in een latei 
stadium heeft er in dit geval toe 
bijgedragen dat een gunstige aanrij-
route voor de brandweer kon worden 
gekozen en een snelle inzet kon wor
den gedaan. Een voordeel bij het 
melden via praatpalen is dat direct 
een globale plaatsindicatie kan wor
den verkregen uit het opgegeven 
nummer of een lokatie die automatiscl 
wx>rdt zichtbaar gemaakt. 

- Repressief 
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5»2 Repressief optreden 

- De eerste politie-eenheden en am
bulances werden op weg naar het 
ongeval ernstig vertraagd door de 
inmiddels ontstane filevorming. De 
vluchtstroken bleken geheel geblok-
keerd te zijn. De brandweereenheden 
van Dordrecht stuitten op de staart 
van de file en moesten omkeren om via 
een afrit op de rijbaan van het tege-
moetkomend verkeer te komen. Via 
deze rijbaan, waarvan op dat moment 
bekend was dat deze geheel vrij van 
verkeer was, werd het ongeval be
reikt. 

Door filevorming en het geblokkeerd 
zijn van de vluchtstrook werd rij-
tijd voor de hulpverlenende -nsten 
ernstig vergroot. Ter voorkoming van 
verdere ongevallen kon niet center 
gebruik gemaakt worden van de rij
baan van het tegemoetkomend verkeer, 
dan nadat geheel vast was komen te 
staan dat er op deze rijbaan geen 
verkeer verwacht kon worden. 

Mede door de bekendheid met de exac
te plaats kon het ongeval door de 
brandweereenheden van Breda snel be
reikt worden via de parallelweg. 
Op andere gedeelten van de rijks
weg is geen parallelweg aanwezig 
en kan een ongevalsplaats niet an
ders bereikt worden dan via de 
rijksweg zelf. De kans op vastlopen 
of ernstig vertraagd worden van de 
voertuigen van de hulpverlenende 
diensten is dan niet uitgesloten. 

Vanaf de tankautospuit-hogedruk 
konden in eerste instantie snel 
drie stralen worden ingezet. Door de 
toevallige aanwezigheid van een 
sloot naast het betreffende wegge-
deelte en het feit dat er voldoende 
water instond, kon een snelle inzet 
van lagedrukstralen x>laatsvinden. 
Onder dekking van de stralen konden 
nog personen worden gered en kon 
exploderen van een compartiment 
met vinylacetaat van een tankauto 
worden voorkomen. 

In veel gevallen is langs de rijks-
wegen over grote lengte geen blus
watervoorziening aanwezig. 

- Bij dit ongeval werd ervaren dat 
de watertankinhoud van de hogedruk-
eenheid (2000 l) te gering was. 
Op grond hiervan overweegt men bij 
de brandweer te Breda om het blus-
effect van het water te verhogen 
door toevoeging van bepaalde chemi
calien (zg. "light-water"). 

Het is van veel belang dat van te
voren een duidelijk inzicht aanwezig 
is via welke nevenroutes bepaalde 
ongevalsplaatsen bereikt kunnen wor
den. Indien geen nevenroutes aanwezig 
zijn en dus de kans op vastlopen in 
het verkeer aanwezig is, moet worden 
gestimuleerd om bij ongevalsmeId i .n-
gen gelijktijdig twee brandwocrposten 
te alarmeren, zodanig dat de onge
val splaats vanuit twee tegenoverge
stelde richtingen kan worden bereikt. 

De gelukkige omstandigheid dat er in 
de onmiddellijke nabijheid bluswater 
beschikbaar was heeft ertoe geleid 
dat een aantal personen aan de ver-
brandingsdood is ontkomen. 
Het is noodzakelijk dat bij brand
meldingen op de grote wegen wordt 
uitgerukt met tenminste een tankauto
spuit, om in eerste instantie iets tc 
kunnen doen. Daarnaast is het nood
zakelijk dat de bluswatervoorziening 
op de autowegen wordt bezien. Zono
dig moeten extra maatregelen worden 
getroffen op die plaatsen waar de on-
gevallenrisico's het grootst zijn 
(kruispunten, rotondes, op- en afrit-
ten etc.) 

- Dc -
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De hoeveelheid en de aard van de 
inhoud van enige tankauto's hebben 
sterk bijgedragen tot een snelle 
uitbreiding van de brand. 
In verband met de sterke hittestra-
ling door de brandende ladingen moest 
hittebescherraende kleding worden 
gebruikt. 

De verkenning van het ongeval is 
zeer tijdrovend geweest vanwege het 
slechte zicht door mist en rook en 
de grote lengte waarover het ongeval 
had plaatsgevonden. 

Voorts moest nauwkeurig wor
den nagegaan of de bij het ongeval 
betrokken tankauto's geen bescha-
digingen hadden opgelopen, waardoor 
lekkages van-op dat moment nog on
bekende - gevaarlijke stoffen waren 
ontstaan.* 

Voorzichtigheidshalve werd in eerste 
instantie met adembescherming ge
werkt. 

De wenselijkheid om op een blusvoer
tuig enige hittebeschermende kleding 
mee te voeren is door dit ongeval 
nogmaals onderstreept. 

Alhoewel bij dit ongeval achteraf werd 
vastgesteld dat dc gevaarlijkhoid van 
de produkten meeviel, rijst de vraag 
of veiligheldshalve niet elk bemanning 
lid van een brandweervoertuig over 
adembescherming moet beschikken. 
Om alle risico's te vermijden moet de 
adembescherming - zonder dat het per
soneel hot voertuig moet verlaten -
in het voertuig snel kunnen worden om-
gehangen. 

Voorts moet de nodige gasmeetapparatuu 
en tegen chemicalien bestendige kle
ding op het voertuig aanwezig zijn. 

De aard van de ladingen van de 
tankauto's kon in eerste instantie 
niet vastgesteld worden doordat 
opschriften ontbraken, ladingpapie-
ren verloren gegaan of onbereik
baar waren. De chauffeurs waren 
door de verwarde situatie niet 
vindbaar of konden de juiste in
formatie niet verschaffen. 
Eerst nadat informatie bij de tank-
autotransportbedrijven was ingewon
nen werd na ca. een uur bekend, 
welke stoffen werden vervoerd en 
met welke gevaren men te doen had. 

In dit geval was het mogelijk te 
achterhalen van welke tankauto-
transportbedrijven de bij het on
geval betrokken voertuigen waren. 
Via deze bedrijven konden deskun
digen geleverd worden. 

In het algemeen worden op de 
achterzijde van de tankauto's borden 
aangebracht, waarop de aard van 
de vervoerde stof is vermeld. Bij 
dit ongeval kon niet achterhaald 
worden of dit het geval is geweest. 

Terwille van een efficient repressief 
optreden is het dringend noodzakelijk 
dat elke tankauto is voorzien van 
borden waarop is vermeld welke stof 
van welke gevarenklasse wordt ver
voerd. Indien verschillende stoffen in 
afzonderlijke tankcompartimenten wor
den vervoerd zou per compartiment 
moeten worden aangegeven welke stof 
daarin aanwezig is. Daarnaast is het 
onverminderd noodzakelijk dat de 
chauffeurs van voertuigen, waarmee ge
vaarlijke stoffen worden vervoerd, 
goed geinstrueerd zijn en over de no
dige kennis van de vervoerde stoffen 
beschikken. 

Het is wenselijk dat op voertuigen 
waarmee gevaarlijke produkten worden 
vervoerd, behalve de aard van de ver
voerde produkten, eveneens wordt ver
meld via welk telefoonnummer nadere in 
formatie omtrent de lading kan worden 
ingewonnen. 
Het verdient aanbeveling om de borden 
met de verraelding van de vervoerde 
(gevaarlijke) stof(fen) niet op de 
achterzijde van het voertuig doch op 
beide zijkanten aan te brengen. Op 
deze wijze kan dan eventueel ook per 
conrpartiment de inhoud worden aange
geven. 

• De-
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De voertuigen waren door de 
aard van de aanrijding aan voor-
en achterzijde zwaar beschadigd. 
In sommige gevallen waren ze door 
de brand geheel verwoest. Overigens 
is wel gebleken dat kentekenplaten 
met geschilderde tekst of opgeplak-
te kunststoffen letters door de 
brand onleesbaar waren geworden. 
Aluminium-kentekenplaten bleken in 
sommige gevallen geheel te zijn 
verbrand. 

Ter voorkoming van het verloren ga m 
van het bord en/of de tekst door eeh 
eventuele brand, ware elk" bord 
te voeren in stalen plaax met bijv. 
doorgedrukte tekst. 

Om met materieel op de andere rij
baan te kunnen komen wrerd - om
dat het in dit geval niet anders 
kon - door de brandweer in eerste 
instantie een gedeelte uit de 
vangrail verwijderd door middel 
van doorslijpen van de profielen. 
Naderhand maakte personeel van 
Rijkswaterstaat nog enige door-
gangen. Onder de vangrail waren 
greppels en watergoten aanwezig 
die eerst moesten worden aange
vuld voordat de voertuigen van 
de ene op de andere rijbaan kon
den komen. 

De e rva ring w e e s uit dat i n d ii »eva1 
de snelste manier, om gedeelt do 
vangrailconstiuetie te verwijderen, 
bestond uit bet doorslijpen van d< 
profielen. De greppels en watergoten 
onder de vangrail vormden een extra 
handicap. Indien het mogelijk is moet 
evenwel getracht worden door omrijden 
of door tweezijdige benadering te 
voorkomen dat onnodige tijd en energie 
wordt besteed aan het verwijderen van 
de vangrailconstructie. 

5. 3 Verbindingen 

- Doordat eenheden van Zevenbergen 
niet over mobilofoon beschikten 
was geen telecommunicatie met een
heden van Breda mogelijk. Eerst 
na aankomst van de Bredase een
heid bij een ander ongeval werd 
geconstateerd dat de brandweer van 
Zevenbergen de brand reeds onder 
controle had. 

Om snel en doeltreffend te kunnen wer
ken zijn goede verbindingen noodzake
lijk. Doordat niet alle brandweereen
heden waren voorzien van mobilofoons 
is onnodig lang een bluseenheid (van 
Breda)onttrokken geweest. 

Doordat de brandweer niet over 
een bandrecorder beschikte moes
ten in de alarmcentrale de be
langrijkste berichten schrifte
lijk Avorden vastgelegd. Dit 
kostte veel tijd. 

Het is van veel belang het gehele be
richtenverkeer automatisch te kunnen 
vastleggen op een bandrecorder, die 
voorzien is van een tijdsignalering. 

-Mat eri ee1 -
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5.4 Materieel 

- Bij dit ongeval is veel ge
bruik gemaakt van slijpschijven, 
die direct door een verbrandings-
motor werden aangedreven. 
Er werd ervaren dat de slijp-
schijven,die voorzien waren van een 
verbrandingsmotor met een klein ver
mogen te licht waren om construc
ties, zwaarder dan enkelvoudige 
carrosserieplaat, efficient door 
te slijpen. 

- De siijpschijven moesten door het 
intensieve gebruik snel worden 
vervangen. 

De brandweer van Breda beschikte 
over een motorslijpschijf van 
groot en een van klein vermo
gen. Bij dit ongeval bleek dit 
aantal te gering. 

De direct door een verbrandings
motor aangedreven slijpschijven 
waren slechts beperkt inzetbaar. 
In de omgeving waar brandbare 
damp-/luchtmengsels aanwezig waren 
of konden zijn, konden ze in verband 
met het exyplosiegevaar,verbonden aan 
het gebruik van de verbrandingsmotor 
en de wegsyjattende vonken, niet wor
den ingezet. Hetzelfde gold bij de 
inzet van snijbranders. 

Er is een beperkt gebruik gemaakt 
van de "portopower". De inzet van 
deze apx»aratuur met zijn vele losse 
onderdelen werd te tijdrovend geacht, 
Op grond van deze ervaring overweegt 
men in Breda een of meer in 
sieveilige versie uitgevoerde 
"Hurst-reddingsscharen" aan te 
schaffen. 

Indien men slechts een motorslijpschij! 
aanschaft meet men de uitvoering met 
het grote motorvermogen kiezen, 
Slechts bij aanschaf van meer motor-
si ijpschijven, kan men naast de slijp
schi jven met groter vermogen een slijp
schi jf van geringer vermogen (en klei
ner gewicht) overwegen. 

Bij elke slijpschijf moeten in het 
voertuig voldoende reserve-slijpschij-
ven (tenminste 10) aanwezig zijn. 
De schijven moeten op eenvoudige 
wijze en snel te verwisselen zijn. 

In een regionale opzet moet men reke
ning houden met voldoende materieel 
om tegelijkertijd op meer of op de
zelfde plaats(en) bekneld geraakte 
personen te bevrijden. 

Bij ongevallen waarbij explosie
gevaar aanwezig kan zijn, moet reke
ning worden gehouden met de beperkte 
inzetmogelijkheden van direct door 
een verbrandingsmotor aangedreven 
slijpschijven en van snijbranders. In 
deze gevallen verdient inzet van ex-
plosieveilig uitgevoerde elektrische 
of pneumatisch aangedreven - niet von-
kenverwekkende - apparatuur de voor
keur. 

De "Hurst-reddingsschaar" dient dan 
zodanig te zijn uitgevoerd dat de 
aandrijving plaats vindt door een 
explosieveilig uitgevoerde elektro-
motor. De voeding van deze elektro-
motor dient plaats te vinden via een 
lange kabel,zodat het niet explosie
veilig uit te voeren elektrisch aggre 
gaat op veilige afstand kan worden op 
gesteld. 

Aldus opgemaakt te 's-Gravenhage op 
28 februari 1975, 

De Hoofdinspecteur voor het Brandweerwezen, 
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Bijlage I 

behoort bij het rapport van een verkeersongeval te Prinsenbeek op 
25 augustus 1972 

Korte omschrijving van de aard en de gevareneigenschappen van de in do 
tankauto's vervoerde producten. 

1. Gasolie 

2. Butyl-diglycol 

3. Vinylacetaat 

4. Vinylacetaat/wateremulsie 

.0. 
: brandbaar 
vlampunt 55 - lOO^C 
explosiegrenzen 1 - 7 vol. Jc 
ontstekingstemp. 220 - 230°C 
dampen even zwaar als lucht 

: brandbaar 
vlampunt 65 C 
explosiegrenzen 4 - 13 vo 1. ̂  
ontstekingstemp. 230°C 
dampen zwaarder dan lucht 

.0, 
: brandbaar 
vlampunt -10"C 
explosiegrenzen 2,6 - 13>4 vol 
ontstekinstemp. 425°C 
dampen zwaarder dan lucht 

: onbrandbaar 


