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1. INLEIDING  
 
In de namiddag van dinsdag 12 februari 2008 woedde een omvangrijke brand in de 
Gamma Bouwmarkt te Doetinchem. Het gehele gebouw brandde uit en is inclusief de 
inboedel verloren gegaan. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. 
 
De brand werd gekenmerkt door een zeer snel brandverloop. De gealarmeerde eenheid 
van de lokale brandweer was binnen de gebruikelijke tijd bij het pand aanwezig en 
handelde conform de algemeen geldende instructie. Desondanks was het zeer snel 
duidelijk dat zij machteloos stond en zich moest beperken tot het voorkomen van 
brandoverslag naar naastgelegen panden. Een voor alle betrokkenen verrassende 
uitkomst van een uitruk naar aanleiding van automatische brandmelding, die 
normaalgesproken zodanig vroeg alarmeert dat het brandweeroptreden schadebeperkend 
is. 
 
Verbaasd over dit brandverloop heeft de waarnemend commandant van de brandweer 
Doetinchem een projectgroep ingesteld om onderzoek te doen naar de brandoorzaak en 
het brandverloop. De projectgroep wordt gevormd door twee medewerkers van het team 
Risicobeheersing van de brandweer Doetinchem, de heer H. Heusinkveld en de heer 
D.Hermsen, en een drietal brandonderzoekers van het Team BrandOnderzoek (TBO) 
Apeldoorn: de heer H. Koopman, projectleider, mevrouw P. Olthof en de heer  
R. Huisman. 
 
Het TBO acteert onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de dienst brandweer 
Apeldoorn, de heer H.A.G. Kruise. 
 
In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van de onderzoeksresultaten.  
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2. ONDERZOEKSOPDRACHT 
 
De onderzoeksomschrijving, zoals gesteld door de wnd. commandant Doetinchem, 
mevrouw Van Driest, luidde: 
 
“Was op basis van de verleende bouw- en gebruiksvergunning een binnenaanval door de 
brandweer mogelijk geweest? Hierop aansluitend is het nodig dat: 

- inzicht wordt verkregen in de werking van de (relevante) preventieve 
voorzieningen tijdens de brand; 

- inzicht wordt verkregen in de oorzaak van de brand en het brandverloop.” 
 
Voornoemde onderzoeksomschrijving is door de projectgroep vertaald naar de volgende 
onderzoeksvragen, die in dit rapport worden behandeld: 
• aan welke eisen moest het pand voldoen? 
• is er op een goede wijze uitvoering gegeven aan de regelgeving? 
• wat was de oorzaak van de brand? 
• hoe was het brandverloop? 
• komen de theoretische aannames overeen met de nu vastgestelde praktijk? 
• hebben de brandpreventieve voorzieningen hun verwachte werk gedaan? 
• zijn er op grond hiervan conclusies te trekken over het toekomstige optreden van 

de brandweer soortgelijke gevallen? 
• zijn er op grond hiervan conclusies te trekken over te stellen brandpreventieve 

eisen in gelijksoortige gevallen? 
• tenslotte antwoord op de oorspronkelijke en directe vraag: was een binnenaanval 

mogelijk geweest? 
 

WERKWIJZE 
 
Om de vragen te kunnen beantwoorden, zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
1. De projectgroep heeft de relevante documenten bestudeerd, op grond waarvan de 

gemeente Doetinchem de vergunningverlening heeft gebaseerd. 
2. De videobeelden en foto’s van de brand zijn geanalyseerd.  
3. Het Team BrandOnderzoek van brandweer Apeldoorn heeft in samenwerking met 

de Technische Recherche onderzoek verricht naar de brandoorzaak en -oorsprong.  
4. Er  zijn praktijkproeven genomen om inzicht te krijgen in het verloop van het begin 

van de brand. 
5. Op grond van de praktijkproeven zijn de berekeningen die de grondslag vormen 

voor de vergunningverlening opnieuw uitgevoerd. 
6. De opnieuw uitgevoerde berekeningen en de uit de onderzoeken naar voren 

gekomen nieuwe inzichten leidden tenslotte tot de conclusies, die de vragen van 
het onderzoek kunnen beantwoorden. 



 

BESCHRIJVING VAN HET PAND 
 
Het pand is gelegen op industrieterrein Verheulsweide in Doetinchem aan de Havenstraat 
138. In het pand is een bouwmarkt van Gamma gevestigd. Het pand is in 2005 in 
gebruik genomen. 
 
Het pand is aan drie zijden vrijstaand. De linkerzijde grenst aan een tuincentrum. Deze 
scheiding is uitgevoerd in cellenbeton elementen. De voor- en achterwand van het pand 
zijn opgetrokken uit verticale stalen sandwichelementen met PU-vulling. De stalenwand 
aan de rechterzijde is eveneens opgetrokken 
uit verticale stalen sandwichelementen, 
maar met een steenwolvulling. Het dak 
bestaat uit stalen dakplaten met steen-
wolisolatie en een 2-laags bitumineuze 
dakbedekking. 
 
De oppervlakte van het pand bedraagt ca. 
5.500 m2 en bestaat uit een kantoor-
gedeelte en een grote verkoopruimte, die 
samen één brandcompartiment vormen. De 
verkoopruimte bestaat uit drie rook-
segmenten en is voorzien van een Rook 
Warmte Afvoerinstallatie (RWA) met in 
totaal 26 dakluiken.   
 
Het pand heeft een brandmeldinstallatie met 
volledige bewaking en automatische 
doormelding naar de Gemeenschappelijke 
Meldkamer Apeldoorn (GMA) alsmede een ontruimingsalarminstallatie.  
     

AFBEELDING 1 LUCHTFOTO VAN DE 
GAMMAVESTIGING MET RECHTSONDER HET 
TUINCENTRUM. 
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3. TOETSINGSKADER/REGELGEVING 

3.1. REGELGEVING 
 

BOUWBESLUIT 2003 
 
Het pand is gebouwd in 2005 en moet voldoen aan de wet- en regelgeving uit het 
Bouwbesluit 2003 en de Bouwverordening van de gemeente Doetinchem. 
Conform de Woningwet zijn in het Bouwbesluit 2003 inhoudelijk technische voorschriften 
opgesteld voor het brandveilig bouwen van gebouwen. Het Bouwbesluit wordt periodiek 
geactualiseerd.   
 
Het Bouwbesluit kent naast prestatie-eisen, die aangeven waaraan voldaan moet worden 
om een functionaliteit te waarborgen, ook het ‘gelijkwaardigheidsartikel’. Dit houdt in dat 
als de aanvrager van een bouwwerk afwijkt, of wil afwijken, van de gestelde prestatie-
eisen, hij moet aantonen dat het gekozen alternatief ‘ten minste dezelfde mate van 
veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en 
bescherming van het milieu biedt’. Dit aantonen kan bijvoorbeeld plaatsvinden door 
onderzoek te laten door erkende bedrijven als TNO of door reeds eerder aangetoonde en 
gepubliceerde gelijkwaardigheden. 
 

BOUWVERORDENING 
 
De gemeenteraad van de gemeente Doetinchem heeft op grond van de Woningwet een 
bouwverordening in 2003 vastgesteld. De bouwverordening bevat onder ander 
voorschriften ten aanzien van brandveilig gebruik van het pand. Ook worden op grond 
van de bouwverordening eisen gesteld aan de aanwezige brandbeveiligingstechniek.  
 

BOUWVERGUNNING 
 
Voor een bouwwerk is een bouwvergunning nodig. In het Besluit Indieningvereisten 
aanvraag bouwvergunning staat welke gegevens en stukken moeten worden ingediend. 
Vervolgens toetsen Burgemeester en Wethouders de aanvraag aan het Bouwbesluit 
2003, de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan en de redelijke eisen 
van welstand. Als de aanvraag aan de wet voldoet, moeten Burgemeester en Wethouders 
de bouwvergunning afgeven, tenzij sprake is van één van de aanhoudingsgronden die in 
de Woningwet is opgenomen. De bouwer is conform de Woningwet verplicht de overeen-
komstig te verlenen vergunning te bouwen en daarbij de bouwregelgeving in acht te 
nemen.    
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GEBRUIKSVERGUNNING 
 
Voor sommige gebouwen is op grond van de gemeentelijke bouwverordening een 
gebruiksvergunning vereist. Een gebruiksvergunning beoogt een brandveilig gebruik van 
het gebouw en bevat daartoe voorschriften. Bij de aanvraag van de vergunning moeten 
gegevens worden overlegd waaruit blijkt dat een gebouw brandveilig kan worden 
gebruikt. Een gebouw, waarvoor een gebruiksvergunning is vereist, mag pas in gebruik 
genomen worden nadat de vergunning is verleend. Degene aan wie de gebruiks-
vergunning is verleend, moet zorgen dat de brandveiligheidsvoorschriften, die in de 
gebruiksvergunning en in de gemeentelijk bouwverordening zijn vastgelegd, worden 
nageleefd. Ook in het geval van de Gamma is een gebruiksvergunning vereist en 
afgegeven. 
 

BESLUIT DETAILHANDEL EN AMBACHTSBEDRIJVEN MILIEUBEHEER 
 
Ten slotte is voor onderhavig onderzoek het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven 
milieubeheer van belang. Dit besluit stelt eisen aan de opslag van gevaarlijke stoffen in 
voor publiek toegankelijke verkoopruimten. In voor het publiek toegankelijke verkoop-
ruimten is het toegestaana maximum 0,8 m3 (800 liter) aan zeer licht ontvlambare, licht 
ontvlambare of ontvlambare stoffen op te slaan. De stellingen waarop deze vloeistoffen 
staan, moeten voorzien zijn van opvangbakken met het oog op eventuele lekkage van de 
betreffende flacons.  
 

3.2. WIJZE WAAROP UITVOERING GEGEVEN IS AAN DE 
REGELGEVING 

 

BOUWAANVRAAG 
 
Het in de bouwaanvraag omschreven bouwwerk met de gebruiksfunctie ‘winkel’ voldeed 
aan alle prestatie-eisen uit het Bouwbesluit, met uitzondering van de brandcompartimen-
tering. Deze was namelijk 5.450 m2. En dat is groter dan de 1.000 m2, die het 
Bouwbesluit als standaard toestaat. Het is overigens gebruikelijk dat bouwmarkten, die 
immers om marketingredenen behoefte hebben aan grotere ongedeelde compartimenten, 
bouwplannen indienen met grotere compartimenten. 
 
Een groter brandcompartiment is zoals gezegd mogelijk, mits een “gelijkwaardige 
veiligheid” wordt aangetoond. Die gelijkwaardige veiligheid heeft Gamma met behulp van 
twee rapporten van de firma Coltb aangetoond. Men stelde dat met behulp van een 
rook/warmte afvoerinstallatie en een brandmeldinstallatie met directe en automatische 
doormelding naar de meldkamer van de brandweer de ‘gelijkwaardige veiligheid’ wordt 
bereikt waarbij alsnog bij een eventuele brand een binnenaanval door de brandweer 
mogelijk is. Er wordt dan uitgegaan van een standaardscenario dat de eerst aankomende 

                                                      
a Zie paragraaf 2.1 artikel 2.1.4 b   

b rapportnr. D14.152-1, Vuurbelasting en brandcompartimentering en rapport nr. D14.152-2 d.d. 17 november 
2003. 
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brandweereenheid aantreft en die door die eenheid ook beheersbaar isc. We zullen later 
zien dat en waarom dit hier niet het geval was. 
 
In het rapport van Colt is gekozen voor een rook- en warmte-afvoerinstallatie (RWA). 
Een dergelijke installatie voert rook en warmte of waardoor warmte- en rookopbouw  in 
het pand beperkt blijft. Dit maakt bij snel optreden een binnenaanval mogelijk voor de 
eerst aankomende brandweereenheid. 
 
Tenslotte kiest men voor een draagconstructie van beton in plaats van staal. Een 
betonnen constructie houdt namelijk langer stand bij verhitting waardoor er voor de eerst 
aankomende brandweereenheid meer tijd is om veilig een binnenaanval uit te voeren. 
Ook deze aanname (beton houdt langer stand) blijkt in dit geval niet op te gaan, zoals 
we later zullen zien.  
 

BOUWVERGUNNING 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders heeft team vergunningen van 
afdeling wonen en bedrijven van de gemeente Doetinchem, daarin geadviseerd door de 
brandweer, geconcludeerd dat het gebouw met de aanpassingen aan de prestatie-eisen 
voldoet aan de bouwverordening. Op 26 januari 2004 wordt de bouwvergunning, tweede 
fase, verleend. 
In de bouwvergunning is verder onder meer bepaald dat de brandmeldinstallatie moet 
voldoen aan onderstaande eisen: 
• directe doormelding naar de regionale brandweeralarmcentrale (GMA); 
• aansturen van het ontruimingsalarm; 
• aansturen flitsers voor en achterzijde brandweertoegang; 
• aansturen rook- en warmte-afvoersysteem (RWA); 
• ontgrendelen en opensturen van zes deuren voorzijde en de roldeur aan de 

achterzijde ten behoeve van de RWA. 
 

REALISATIE 
 
Na verlening van de bouwvergunning kan er gebouwd worden. Het pand en de 
installaties zijn gebouwd, conform de tekening bij de bouwvergunning.  
 

                                                      
c De condities voor een succesvolle binnenaanval zijn volgens de richtlijnen van het ministerie van BZK: 

1. de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking (NEN 2535) en directe 
doormelding aan de brandweeralarmcentrale; 

2. inrichting/gebruik/voorzieningen zodanig dat een brand op elke plaats binnen een inzettijd na aankomst 
van 7 minuten bereikbaar is (‘water op het vuur’); 

3. de maatgevende inzet = 2 stralen lage druk (500 l/min); 
4. voldoende garanties voor een op dat moment geringe branduitbreiding en een nog beheersbare situatie 

voor één autospuitbemanning, d.w.z.: 
a. er mag nog geen flashover kunnen ontstaan. (Een flashover is het verschijnsel dat, door ontbranding 

van gassen en dampen, de ruimte plotseling geheel in brand staat) 
b. maximale ontwikkeltijd vanaf ontstaan is 20 minuten (5 min. ontdekkings- en doormeldtijd + 8 

minuten opkomsttijd van de brandweereenheid + 7 minuten tijd tot ‘water op het vuur’); 
c. Het grondoppervlak van de brand mag op het moment dat de brandweer operationeel is nooit groter 

zijn dan 25 m2 en de hoogte van de brand nooit groter dan 10 meter. 
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Een uitzondering, maar dan in positieve zin, vormt de gevel aan de zijde van het 
tuincentrum. Deze wordt namelijk meer brandwerend uitgevoerd dan vereist. De vereiste 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO, de ‘kortste tijd die de brand 
nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte’)d is 85 
minuten volgens de tekening en vergunning.  
 
De wand is echter uitgevoerd met Y-tong blokken met een WBDBO van 240 minuten. 
Deze positieve afwijking blijkt naderhand zijn geld waard. Ondanks de zware brand in de 
gammavestiging namelijk blijft de buurman door deze zware brandwerende scheiding 
ongeschonden. Waarom de wand zwaarder is uitgevoerd is niet duidelijk. 
 
 

GEBRUIKSVERGUNNING 
 
Het college van B&W heeft op 11 januari 2006 een gebruiksvergunning verleend aan de 
vestiging van gamma.  
 
In de gebruiksvergunning worden de volgende eisen aan de brandmeldinstallatie (BMI) 
gesteld: 
• certificaat en logboek van BMI moeten aanwezig zijn;  
• een bedrijfsnoodplan moet in een kast bij BMI-centrale zitten;  
• er moet een opgeleid persoon beschikbaar zijn voor het beheer van de 

brandmeldinstallaties; 
• De RWA-installatie moet gecertificeerd zijn en jaarlijks onderhouden worden.  
 
Dit zijn alles standaard en eigenlijk vanzelfsprekende eisen in een gebouw met dergelijke 
installaties. 
 
Alvorens gebouwen met een gebruiksvergunning daadwerkelijk in gebruik genomen 
worden kan controle van de gemeentelijke overheid (lees: brandweer) plaatsvinden. 
Tijdens een dergelijke controle worden de speciale installaties getest, zoals de brand-
meldinstallatie, de RWA-luiken e.d. Overigens zouden die installaties ook al door de 
leverende bedrijven moeten zijn getest, maar dat is een verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever, Gamma. 
 
In veel gemeenten wordt echter in verband met beperkte controlecapaciteit van bouw- 
en brandweerinspecteurs gewerkt met een prioriteitensysteem. Zo ook in Doetinchem, 
waar alleen de meest risicovolle bedrijven (de prioriteiten 1 en 2) daadwerkelijk 
gecontroleerd worden. Een en ander  is vastgelegd in het preventieactiviteitenplan van 
de gemeente (Prevape). Gamma werd ingedeeld in de categorie met prioriteit 3, die 
derhalve bij ingebruikname niet gecontroleerd wordt door de overheid. De brandweer 
heeft zich hier dus niet kunnen vergewissen van de goede werking van de geëiste 
installaties. 
 
 
 
 

                                                      
d Volgens NEN 6068. 

e Ministerie van BZK, juli 1997. 
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BESLUIT DETAILHANDEL EN AMBACHTSBEDRIJVEN MILIEUBEHEER  
 
Omdat het hier een winkel betreft, valt de samenstelling van de inventaris buiten 
beoordeling van de brandweer. Het  Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven 
milieubeheer is vigerend.  
 
De stellingen die Gamma gebruikt voor de opslag van ontvlambare stoffen zijn, met 
uitzondering van het bovenste schap, voorzien van opvangbakken. Dit is conform de 
eisen volgens dit Besluit. Ten tijde van de brand is – slechts - 390 liter vloeistof 
aanwezig, zo blijkt uit de inventarislijst van Gamma. Volgens dit besluit is in dit pand 800 
liter toegestaan. Qua milieuregelgeving voldoet de Gamma dus aan de eisen. We zullen 
later zien dat de aanwezige hoeveelheid van groot belang blijkt voor de snelle 
branduitbreiding in het pand.  
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4. DE BRAND  
 
In dit hoofdstuk behandelen we het onderzoek naar de daadwerkelijke brand die heeft 
plaatsgehad. Bij technisch brandonderzoek willen we altijd graag oorsprong, oorzaak en 
verloop kennen om het hele plaatje compleet te maken. De brandweer heef verder geen 
bemoeienis met het tactische onderzoek van de politie, die immers geïnteresseerd is in 
de dader en zijn motieven. 
 
Dit deel van het onderzoek is de basis van het werk van het TBO. We onderzoeken de 
branden om als brandweer te kunnen leren. Een deel van de brand is op video 
vastgelegd. Die opname helpt geweldig bij het vaststellen van de omvang van de brand 
in de tijd. 

4.1. DE BRANDOORZAAK/OORSPRONG 
 
De recherche heeft direct na de brand tactisch en technisch onderzoek gedaan naar de 
brandoorzaak en heeft (oog)getuigen gehoord.  
 
Ooggetuigen hebben de brand het eerst gezien in de stelling van de ontvlambare stoffen 
terpentine, thinner, spiritus, wasbenzine en verfverdunner. Deze vloeistoffen stonden op 
een stelling van 2,6 meter lang en 40 cm. diep, 7 schappen hoog. Totaal is 390 liter 
brandbare vloeistof aanwezig.  
 
Een getuige vertelt in de stelling kleine vlammen te hebben waargenomen op + 1 meter 
hoogte. Zij meldt dit aan haar man, die verder op in de winkel loopt. Deze waarschuwt 
vervolgens een medewerker dat er brand is bij de verfafdeling.  
 
Op het moment dat de medewerker met een brandblusser naast de brandende stelling 
staat om een bluspoging te ondernemen, spatten flacons van het schap en vliegen in 
brand. Daardoor vat de omgeving en de artikelen in de tegenovergelegen stelling vlam. 
De brand breidt zich vervolgens razendsnel uit omdat inmiddels meer flacons open 
barsten en de brandende vloeistof verspreiden. Op enig moment, binnen 1 minuut, wordt 
de brandmeldinstallatie (BMI) aangesproken en gaat tevens het ontruimingsalarm af. Er 
zijn op dat moment vier klanten en tien personeelsleden in het pand aanwezig. Zij 
vluchten naar buiten.  
 
In het pand zijn meerdere bewakingscamera’s aanwezig. Hierop is het ontstaan van de 
brand niet zichtbaar. Wel is het verloop van de brand te zien. Dit blijkt van grote waarde 
voor zowel het tactische als het technische onderzoek. 
 

4.2. HET BRANDVERLOOP 
 
De bewakingscamera’s zijn zodanig gesitueerd dat er geen beelden zijn van het ontstaan 
van de brand: de camera’s “kijken” over de bewuste stellingen heen.  
 
Uit de beelden blijkt dat de eerste rook, die boven de stelling waarneembaar is, binnen 
enkele seconden wordt gevolgd door vlammen. Hierop komt de brandontwikkeling in een 
stroomversnelling. Te zien is dat producten, al brandend over twee stellingen heen 



spatten en vervolgens op de plaats waar ze terecht komen, verder branden. Binnen 30 
seconden staat een oppervlakte van drie complete stellingen in brand (ca. 1,5 m2).  
Tot het moment dat de camera’s uitvallen - dat is ongeveer 4 minuten na de brand-
melding - is op de camerabeelden te zien dat de brand zich explosief uitbreidt. Op de 
laatste beelden is duidelijk te zien dat de brand een oppervlakte heeft van honderden 
vierkanten meters. 
 
Op foto’s is te zien dat de rook wordt afgevoerd via de rookluiken op het dak. De 
rookafvoer installatie werkte dus. Of daadwerkelijk alle rookluiken geopend waren is niet 
meer vast te stellen. 
 
Op één na zijn de deuren ten behoeve van de toevoer van verse lucht niet geopend nodig 
voor de goede werking van de RWA installatie. Deze installatie heeft hierdoor niet -  
correct - gewerkt. 
 
10 Minuten na de automatische melding is het eerste voertuig van de brandweer ter 
plaatse. Dat is 11 minuten na het signaleren van de eerste vlammen.  
 
De brandweer heeft de belendende percelen nat gehouden om te voorkomen dat de 
buurpanden ook vlam vatten. Na ca. twee uur geeft de brandweer het sein “brand 
meester”. Gamma is totaal uitgebrand. Uitsluitend de wand aan de linkerkant, grenzend 
aan het tuincentrum, staat nog rechtovereind. De buurpanden zijn gespaard. 
 

Tijd in seconden

t = 0

t = 49

Klant ziet vlammen in schap +/- 1meter hoogte 

Binnenkomst automatische melding AC

Tijdlijn intern Tijdlijn Brandweer

17.39.20

17.40.09

t = 71 Alarmering door GMA17.40.31

t = 97 Activering alarmontvangers blusploeg 117.40.57

t = 217 Alarmering “echte brand melding”17.42.57

t = 244 Alarmering middelbrand17.43.24

t = 304 Alarmering grote brand17.44.24

t = 640 1ste TS brandweer  ter plaatse17.50.00

t = 820 Water op het vuur17.53.00

t = 178 Ontruiming voltooid17.42.18

t = ? Bluspoging interne organisatie17.39.--

Automatisch ontruimingsalarm

t = 1200 Explosieve ontbranding hete rookgassen/ compartimentbrand17.59.20

De ontwikkeling van de brand en de alarmering en komst van de brandweer zijn 
aangeven op een tijdslijn.  
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5. ANALYSES BRANDOORZAAK, -OORSPRONG EN -
VERLOOP 

 
In dit hoofdstuk worden de brandoorzaak, het brandverloop en de brandsnelheid van de 
gammabrand vergeleken met resultaten van brandproeven met de brandbare 
vloeistoffen, die tijdens de brand bij Gamma aanwezig waren.  
 

 5.1. BRANDOORZAAK/OORSPRONG 
 
Door de Technische Recherche, de verze-
keringsmaatschappij Biesboer expertise en 
het Team BrandOnderzoek van brandweer 
Apeldoorn (TBO) is drie dagen na de brand 
- op vrijdag 15 februari 2008 - onderzoek
verricht naar de oorzaak van de brand. 
Onderzocht is of een mogelijke technische 
veroorzaker (warmtebron, elektrische 
bedrading of apparaat) te ontdekken is in 
de directe omgeving van de stelling, waar 
de brand is ontstaan. Geconstateerd is dat 
geen ontstekingsbronnen in het pand 
aanwezig waren, die de brand veroorzaakt 
kunnen hebben. Dit lijdt tot geen andere 
conclusie dan dat het 

 

zeer aannemelijk is 
dat de brand niet door een elektrische 
oorzaak is ontstaan en dat bewust vuur is 
gebracht op de plaats van de brand. 

AFBEELDING 2 EEN STELLING MET LICHT 
ONTVLAMBARE STOFFEN ZOALS DIE BIJ GAMMA 
BOUWMARKTEN GEBRUIKELIJK IS.  

 

 BRANDPROEVEN 
 
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Technische Recherche van de politie en de 
projectgroep hebben brandproeven verricht naar het brandverloop en de brandsnelheid 
van de op het moment van de brand in de Gamma aanwezige brandbare vloeistoffen. 
Voor het brandverloop en de snelheid van de branduitbreiding is het ‘gedrag’ van de 
vloeistoffen van belang.  
 
In de Gamma waren op het moment van de brand onder meer terpentine, thinner, 
wasbenzine, brandspiritus, stickerverwijderaar, lampolie en afbijtmiddel in de stelling 
geplaatst. Bij de brandproeven zijn deze vloeistoffen in flacons individueel op een rooster 
geplaatst, waaronder een vuur aanwezig was. Dit komt overeen met de opstelling van de 
vloeistoffen tijdens de brand.  
 
De proeven laten zien dat de verschillende vloeistoffen en flacons verschillend reageren 
op de verwarming:  
• Bij terpentine en wasbenzine zet de flacon uit, waarbij de bodem bol wordt door 

drukopbouw. Er ontstaat uiteindelijk een gaatje boven het vloeistofniveau aan de 
bovenzijde van de flacon waardoorheen de vloeistof 2 á 3 meter wegspuit. 

• Bij thinner zakt de flacon in elkaar. De vloeistof gaat niet spuiten, maar wordt 
opgevangen door de lekbak. Hierdoor neemt de brand - in de lekbak - hevig toe. 
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• Bij spiritus smelt een gaatje in de onderzijde in de flacon. Deze vloeistof bevordert de 
onderliggende brand. Tevens smelt de bovenzijde boven het vloeistofniveau van de 
flacon weg waardoor een groot gat in de flacon ontstaat.  

• Bij lampenolie bolt de bodem van de flacon door de drukopbouw op, waardoor deze 
omvalt. Aan de bovenzijde van de flacon ontstaat een gaatje waardoor de inhoud van 
de flacon over een afstand van 7 meter weg kan spuiten.  

• Bij stickerverwijderaar ontstaan meerdere gaatjes aan de bovenzijde van de flacon 
waardoor de vloeistof in meerdere richtingen sproeit met een afstand van 1 á 1,5 
meter.  

• De inhoud van de bus verfafbijtmiddel is brandbaar en gedraagt zich als een soort 
brandgel. Bij verwarming vliegt het deksel van de bus. 

 

5.2. ONDERZOEK BRANDVERLOOP EN BRANDSNELHEID 
 
We hebben ook het brandverloop en de 
brandsnelheid van de brandbare vloeistoffen 
onderzocht in de gehele opstelling. Er is een 
reconstructie gemaakt van de opstelling, zoals die 
aanwezig was in Gamma bouwmarkt ten tijde van 
de brand. In verband met de veiligheid van de 
opstelling is een kleinere hoeveelheid vluchtige 
stoffen gebruikt dan origineel: 18 liter, bestaande 
uit 6 liter terpentine, 3 liter thinner, 4 liter 
wasbenzine, 2 liter brandspiritus, 1.25 liter 
stickerverwijderaar, 2 liter lampolie en 2 blikken 
afbijtmiddel van ¾ liter. Deze flacons zijn over één 
stelling met verschillende schappen verdeeld.  
De brand is in gang gezet door een klein hoeveel-
heid thinner onder de flacons op het schap op 1 
meter hoogte aan te steken. Het gevolg is dat 
binnen één minuut uit meerdere flacons brandende 
vloeistof wegspuit in alle richtingen. Van het blik 
verfafbijtmiddel vliegt het deksel af en het blik valt 
op de grond. Ook een aantal flacons valt brandend 
op de grond. Dit zorgt er voor dat de vloeistof, die 
al uit flacons op de grond gespoten was, ontbrandt. 
Na 2 minuten is een brand ontstaan van vele 
vierkante meters. Omdat bij de proefopstelling m
één stelling is geplaatst in een open ruimte, is de 

AFBEELDING 3 DE PROEFOPSTELLING 
VOOR DE TEST VAN HET 
BRANDVERLOOP 

aar 

 bij de 
ammabrand zal zijn gebeurd.  

, 
n 

die binnen enkele minuten meters boven de stelling 

brand 
uitbreiding veel geringer dan in werkelijkheid
G
 
De conclusie luidt dat de proefopstelling, met 18 
liter brandbare vloeistof verspreid over één stelling
leidt tot een zeer snel brandverloop, met vlamme

uitkomen.   AFBEELDING 4 DE TESTOPSTELLING
MET 18 LITER VLOEISTOF WAA
DUIDELJK TE ZIEN IS DAT D  
LEKBAKKEN NIET AAN DE 

 
RIN 

E

VERWACHTINGEN VOLDOEN. 
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5.3. BRANDVERLOOP EN BRANDSNELHEID GAMMABRAND  
 
Tijdens de brand bij Gamma was ruim 392 liter brandbare vloeistof in twee stellingen 
aanwezig, bestaande uit:  
 
laag 0 23 x 5 liter terpentine; 
laag 1 108 x 1 liter terpentine  en 6 bussen verfafbijtmiddel; 
laag 2 38 x 1 liter wasbenzine, 6 bussen verfafbijtmiddel en 44 x 1 liter thinner en    

30 x 1 liter spiritus; 
laag 3 9 x 0,25 liter stickerverwijderaar; 
laag 5 45 x 1 liter lampenolie. Het bovenste schap heeft geen lekbak. 
 
Bijlage 1 bevat de plattegrond van Gamma met daarop het brandverloop. Het brand-
verloop is gebaseerd op getuigenverklaringen en camera- en fotobeelden. Op de tekening 
is met behulp van aantal cirkels de branduitbreiding en brandvoortplanting weergegeven.  
Op grond van de waarnemingen van de getuigen, die tijdens de brand aanwezig waren in 
de directe omgeving van de brandhaard, heeft de brand twee minuten na ontstaan van 
de brandf een diameter van ca. 14 meter. Door het wegspringen van de blikken en 
flacons zijn in een straal van 7 meter secundaire branden ontstaan, die het brandverloop 
bevorderen. Gelet op de resultaten van de brandproeven wordt geconcludeerd dat de 
flacons lampenolie op het bovenste schap een grote bijdrage hebben geleverd aan de 
verspreiding van de brand over grote afstand.   
 
De tweede cirkel, met een straal van 20 meter, is gebaseerd op beelden van de bewa-
kingscamera’s tot het moment dat deze uitvallen door het uitvallen van de elektriciteit. 
Dit is 5 minuten na het ontstaan van de brand. Op de camerabeelden is goed zichtbaar 
dat brandende blikken en spuitbussen rondvliegen en branden doen ontstaan. Tevens is 
zichtbaar dat de temperatuur in de ruimte snel oploopt. Dit blijkt onder meer uit het 
knappen van ballonnen, die zich bevonden op 1 meter hoogte bij de kassa, 20 meter van 
de vuurhaard verwijderd, en uit het wapperen van reclameplaten aan het plafond. De 
beelden van de brand vanuit de flat aan de overzijde, genomen met de fotocamera met 
telelens, ondersteunen deze waarnemingen. De eerste beelden van de telelens geven de 
situatie waarbij de vlammen uit de RWA-luiken komen en de brandenden bitumenlaag 
zichtbaar is over een groot deel van het dak.  
 
Elf minuten na het ontstaan de brand heeft de brandcirkel een straal van 27 meter (dus 
een doorsnede van 54 meter). Dit blijkt uit waarnemingen van de bevelvoerder van het 
eerste brandweervoertuig dat bij de brand aankomt: ”Bij het betreden van het pand aan 
de voorzijde zag ik een rooklaag tot op een hoogte van 1½ meter boven de vloer. Onder 
de rooklaag was een vlammenfront over de volle breedte van het pand zichtbaar. De 
diepte van het vuur was niet te bepalen.“ Toen de bevelvoerder weer buiten het pand 
stond, werd door de brandweerploeg aangegeven dat het ook al boven de toegangsdeur 
brandde. De bevelvoerder had dit nog niet opgemerkt. Camerabeelden van meerdere 
fotografen bevestigen voornoemde bevindingen. Op het dak komt de brand uit een groot 
aantal rookluiken naar buiten. Tevens is te zien dat de wand boven de toegang van het 
pand brandt.  
 
 

                                                      
f Het begin van de brand wordt op basis van getuigenverklaringen verondersteld een minuut voor de 
automatische brandmelding te zijn ontstaan. 
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5.4. ANALYSE UITGANGSPUNTEN VERGUNNINGVERLENING 
 
In deze paragraaf vergelijken we drie uitgangspunten: de uitgangspunten zoals die  
gehanteerd zouden zijn bij een standaard vergunning, bij de daadwerkelijk verleende 
vergunning en de waarnemingen na de brand. De resultaten staan weergegeven in tabel 
1. De gehanteerde berekeningen staan in bijlage 2.  
 
 

Parameters 
Standaard bouwwerk 
conform bouwbesluit 

Volgens verleende 
bouwvergunning 

(o.b.v. berekening 
Colt) 

Achteraf 
geconstateerd bij 
Gamma(brand) 

De maximale omvang 
van een  
brandcompartiment 
[m2] 

1.000 m2 5.500 m2 5.500 m2 

De piekvuurbelastingg 
[kgVH/m2] 

60 85 
864 

Plaats oorsprong brand 
De 
uitbreidingssnelheid 
van de vuurlast 

gemiddeld gemiddeld zeer snel 

De veronderstelde 
ontdekkingstijd van 
een brand 

15 min. 1 minuut 1 minuut 

Rookdetectie c.q. 
brandmeldinstallatie 
(BMI) vereist? 

nee ja de BMI heeft gewerkt 

rook- en warmte-
afvoer installatie 
(RWA) vereist? 

nee  ja RWA heeft gewerkth
 

Installatie voor het 
automatisch regelen 
van de luchttoevoer 
vereist? 

nee ja 
installatie heeft niet goed 

gewerkti

blusinstallatie (water, 
schuim, gas) vereist? 

nee nee niet aanwezig 

vermogensdichtheid 
[kW/m2] 

wordt niet mee gerekend 400  

temperatuur rooklaag 

[oC] 
wordt niet mee gerekend 198  

max. brandoppervlak 
[m2] 

wordt niet mee gerekend 20 + 2.500 

Opkomsttijd 
[minuten]j 8 8 10 

Bij aankomst zicht op 
brandlokatie? 

nee ja nee 

Water op het vuur na 
… minuten 

7 7 3 

Start van de 
bluswerkzaamheden 
na … minuten 

30 15 13 

Wijze van optreden 
van de brandweer 
offensief of 
defensief?k

defensief offensief defensief 

                                                      

ndcompartiment. 
ter uitgebleven. Zie ook bij analyse. 

g Dit is de vuurbelasting van het ongunstigste deel binnen het bra
h Het gewenste effect is ech
i Slechts 1 deur ging open. 
j Richtlijn BZK voor winkels zonder bewoning. 
k Uitgangspunt is dat de brandweer in staat is offensief op te treden indien bij aankomst van het eerste 
blusvoertuig de brandomvang kleiner is dan 25 m2, de vuurlast kleiner dan 60 kilo vurenhout per m2 en 
uitbreidingssnelheid van de vuurlast ‘gemiddeld’ is. De brandweer kan dan een binnenaanval uitvoeren met de 
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TABEL 1 VERGELIJKINGEN TUSSEN DE AANGENOMEN STANDAARDWAARDEN, DE 
BEREKENDE PRESTATIEWAARDEN VOOR DE VERGUNNING EN DE GECONSTATEERDE 
WAARDEN ACHTERAF. 
 
We zien dat enkele uitgangspunten in de praktijk van deze brand althans, niet 
overeenkomen met wat we na de brand hebben geconstateerd.  
 
Geconcludeerd wordt dat de bouwvergunning van Gamma is verleend op basis van – zeer 
- lage parameters. Zowel de parameters met betrekking tot het pand (gemiddelde piek- 
vuurbelasting en uitbreidingssnelheid vuurlast) als met betrekking tot een eventuele 
brand (vermogensdichtheid, temperatuur rooklaag en de maximale omtrek van de brand) 
zijn veel te laag ingeschat dan wel verkeerd berekend. Dit komt onder meer omdat in de 
berekening van de (piek)vuurbelasting de vluchtige vloeistoffen buiten beschouwing zijn 
gelaten terwijl deze stoffen uiterst brandbaar zijn en een zeer snel brandverloop hebben. 
Brandweer Doetinchem heeft de parameters van de adviseur van Gamma ongewijzigd 
overgenomen. 
 
Op basis van deze lage parameters is geconcludeerd dat de omvang van een eventuele 
brand beperkt is en dat de brandweer bij aankomst een binnenaanval kan uitvoeren.  
Bij het hanteren van meer realistische parameters en/of toepassing van de TNO-
methodiek blijkt dat de omvang van een eventuele brand veel groter zal zijn dan de 
veronderstelde 25 m2 en dat de brandweer dan uitsluitend defensief kan optreden. 

5.5. ANALYSE WERKING BOUWKUNDIGE PREVENTIEVE 
VOORZIENINGEN EN BRANDBEVEILIGINGSTECHNIEK 

 
In deze paragraaf wordt onderzocht of de aangebrachte voorzieningen gewerkt hebben 
conform de verwachtingen.   

DRAAGCONSTRUCTIE 
 
De draagconstructie van Gamma was van beton in plaats van staal. De draagconstructie 
heeft het na 20 minuten – in plaats van de verwachte 30 minuten – begeven.  
De reden van dit vroege bezwijken zal onderzocht moeten worden. 
 

SCHEIDINGSWAND 
 
De wand tussen Gamma en aangrenzende pand van het tuincentrum is uitgevoerd met 
een WBDBO van 240 minuten in plaats van de vereiste 85 minuten. De WBDBO van 85 
minuten was gebaseerd op een vuurbelastingsberekening waarbij de ontvlambare 
middelen niet waren meegenomen.  
 
De scheidingswand stond na de brand, die zo’n twee uur heeft geduurd, nog recht-
overeind en heeft brandoverslag naar het tuincentrum voorkomen. 
 

                                                                                                                                                                      

eerste tankautospuit. De brandweer zal defensief optreden indien bij aankomst de brandomvang groter is dan 
25 m2 en de vuurlast groter dan 60 kilo vurenhout per m2. Omdat de brandweer in een dergelijke situatie geen 
binnenaanval kan uitvoeren, zal zij buiten blijven staan en het brandcompartiment gecontroleerd laten 
uitbranden. De taak van de brandweer is dan gericht op het sparen van de belendende panden. 
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BRANDMELDINSTALLATIE  
 
Geëist was dat de brandmeldinstallatie bij brand de volgende prestaties zou leveren:  
• doormelding naar de regionale brandweeralarmcentrale GMA; 
• aansturen van het ontruimingsalarm; 
• aansturen flitsers voor en achterzijde brandweertoegang; 
• aansturen rook en warmte afvoersysteem RWA; 
• ontgrendelen drie deuren voorzijde en roldeur achterzijde tbv RWA. 
 
De doormelding naar de GMA, het ontruimingsalarm, de flitsers en de RWA hebben allen 
gewerkt.  
 
Met uitzondering van één deur, zijn de deuren ten behoeve van de RWA niet geopend. 
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de sturingen van de brandmeldcentrale 
dezelfde bedrading gebruiken. Na de brand is de oorzaak niet meer te achterhalen. 
 
De brandmeldcentrale en de bedieneenheid zijn na de brand opgestuurd naar de 
installateur voor onderzoek. Door de waterschade was de apparatuur niet meer 
operationeel.  
 
Voor wat betreft het gebruik van de brandmeldinstallatie is in de gebruiksvergunning 
geëist dat: 
• een certificaat en een logboek van de BMI aanwezig zijn; 
• een bedrijfsnoodplan aanwezig is in een kast bij de BMI centrale; 
• een opgeleid persoon beschikbaar is voor het beheer van de installatie; 
• de installatie gecertificeerd moet zijn en jaarlijks onderhouden te worden.  
 
Na de brand was de kast bij de centrale nog intact. Daarin zijn geen certificaat, logboek 
en bedrijfsnoodplan aangetroffen. Wel bevatte de kast een lijst met sturingen en een 
velletje van het logboek met de ingebruikstelling door Rudolf Boven van de firma 
Wardenburg op 02-06-2005. De heer Top van de firma Wardenburg meldt dat geen 
onderhoudscontract is afgesloten voor de brandmeldinstallatie en dat de installatie na 
ingebruikname niet meer is onderhouden. Tevens is uit onderzoek gebleken dat niemand 
is opgeleid voor het beheer van de installatie.  
 

DE ROOK- EN WARMTE AFVOERINSTALLATIE 
 
Op foto’s van de brand is te zien dat de rook wordt afgevoerd via de rookluiken op het 
dak. Deze lijken voor het merendeel geopend te zijn.  
 
Volgens het rapport van Colt zou bij een brand de luchttoevoer moeten plaatsvinden via 
vier dubbele entreedeuren en één overheaddeur (voor de berekening van de oppervlakte 
van de afvoer- en toevoeropeningen wordt verwezen naar bijlage 4). Bij aankomst van 
de brandweer waren voornoemde deuren echter gesloten, met uitzondering van één 
dubbele entreedeur. 
 
Daarnaast zou ook toevoer van lucht plaats vinden via het dak door de rookluiken vanuit 
die segmenten waar geen brand of rook is. Dit is echter alleen toegestaan als de 
rooksegmenten onafhankelijk zijn.  
 
De bouwmarkt is opgedeeld in drie rooksegmenten. Alleen indien minimaal vier 
rooksegmenten aanwezig zijn, kan gesproken worden van onafhankelijke 
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rooksegmenten. Immers, als het middelste rooksegment met rook wordt gevuld, is er 
geen onafhankelijk rooksegment meer. 
 
De stelling, waar de brand is begonnen, stond midden tussen twee rooksegmenten. 
Hierdoor kwam de rook in twee segmenten terecht. Daar waar warme rook aanwezig is, 
zal toevoer van koude lucht niet meer werken. Doordat de toevoer van de openingen via 
de gevel (deuren voor en achterzijde) niet zijn aangestuurd en toevoer via de rookluiken 
van het dak niet mogelijk was, zal het gebouw zich snel met hete rook vullen. 
 
De conclusies luiden dat: 
 de betonnendraagconstructie niet aan verwachtingen heeft voldaan: de 

draagconstructie is na 20 minuten ingestort terwijl verwacht werd dat deze het 
minimaal 30 minuten zou houden; 

 de scheidingswand met een WBDBO van 240 minuten heeft voldaan aan de gestelde 
eisen.  

 de brandmeldinstallatie goed heeft gefunctioneerd met uitzondering van het openen 
van de deuren ten behoeve van de toevoer van verse lucht.  



Onderzoek brand Gamma Doetinchem 

 

20

 

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. CHRONOLOGIE VAN DE BRAND IN HET KORT 
 
1. De oorzaak van de brand bij de bouwmarkt Gamma te Doetinchem is dat het vuur 

‘gebracht’ is. De politie gaat uit van brandstichting. 
2. De oorsprong van de brand is gevonden bij twee stellingen in het pand, waarop 

390 liter ontvlambare vloeistoffen zoals thinner, wasbenzine e.d. in kunststof 
flessen stonden gestapeld. 

3. De brandende en lekkende vloeistoffen werden niet, zoals bedoeld tijdens normale 
omstandigheden, in de lekbakken opgevangen, maar verspreidden zich door het 
gedrag van de diverse kunststof flessen met een straal van enkele meters rond de 
stelling. Hierdoor ontstond een plasbrand met een grote uitbreidingssnelheid. 

4. De brandmeldinstallatie gaf een automatische doormelding naar de 
brandweeralarmcentrale, de ontruimingsinstallatie van het pand en de rook- en 
warmteafvoer installatie.   

5. Het geattendeerde winkelpersoneel kon met de beschikbare kleine blusmiddelen 
niets meer uitrichten; de rondspattende brandende vloeistoffen maakten het voor 
hen bovendien gevaarlijk.   

6. Vijf minuten na het ontdekken van de brand stond een oppervlakte van ca. 1250 
m2 in brand. 

7. Het personeel had de winkel ontruimd na 2 minuten. 
8. Toen na 11 minuten de eerste brandweereenheid ter plaatse was stond een 

oppervlakte van 2500 m2 in brand. 
9. De bemanning kon door de zware rookontwikkeling het pand niet meer betreden 

om op zoek te gaan naar de feitelijke brandhaard. 
10.  De brandweer werd gedwongen zich te beperken tot het voorkomen van de 

branduitbreiding naar het aanpalende tuincentrum.  

6.2. SAMENVATTING VAN DE VERGUNNINGSPROCEDURE 
 
1. De gemeente Doetinchem ontving een vergunningaanvraag voor een Gamma 

bouwmarkt ter grootte van 5500 m2.  
2. De maximale standaardgrootte (lees: brandcompartiment) voor een dergelijk 

gebouw is 1000m2. Grotere oppervlaktes worden als risicovoller gezien omdat een 
eenmaal aangevangen brand als onbeheersbaar wordt gezien voor de brandweer 
met standaard uitrusting en standaard opkomsttijden.  

3. Een dergelijke bouwvergunning mag derhalve door de gemeente pas worden 
afgegeven als de vergunningvrager gebruik maakt van extra technische 
installaties en voorzieningen waardoor het gevaarsrisico weer gereduceerd wordt 
tot het standaardrisico c.q. standaardscenario. 

4. In het onderhavige geval werd de rekenmethode van de firma Colt gebruikt, een –
grote- leverancier van rookluiken. 

5. De parameters die de firma Colt heeft gehanteerd zijn voor de lokale brandweer 
c.q. de gemeente niet te verifiëren, want ze liggen in ons land niet eenduidig vast. 

6. Op grond van de berekening van Colt heeft de gemeente de vergunning 
afgegeven. 
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6.3. CONCLUSIES 
 
1. De parameters en uitgangspunten zoals die zijn aangevoerd en gebruikt door Colt, 

en die geaccepteerd zijn door de vergunningverlenende instantie, blijken veel 
lichter te zijn, dan de waarden die wij op grond van de vuurlastberekening hadden 
kunnen toepassen. 

2. Een brand die op deze wijze op deze plek ontstaat is bij voorbaat niet onder 
controle te houden onder normale omstandigheden. Wij denken dat dit voor veel 
soortgelijke bouwmarkten in ons land het geval zal zijn. 

3. De brandweer van Doetinchem had in deze buitengewone omstandigheid geen 
enkele kans om de normale brandbestrijdingstactiek toe te passen. Meer precies: 
een binnenaanval was niet meer mogelijk. De brand bevond zich al in een te ver 
gevorderde fase. 

4. In het pand bevond zich minder dan de helft van de toegestane hoeveelheid licht 
ontvlambare stoffen in de schappen bij elkaar geplaatst. Het is moeilijk in te 
schatten wat het effect van de maximale hoeveelheid zou zijn geweest op het 
brandverloop als de gehele toegestane hoeveelheid aanwezig was geweest of als 
de stoffen verdeeld waren geweest over het pand. 

5. De rekenmethodiek voor rook- en warmteafvoer zoals gebruikt door Colt blijkt in 
voor het onderhavige geval niet toepasbaar.  

6. Enkele uitgangspunten in de berekening van Colt zijn apert onjuist. De meest in 
het oog springende is de eendimensionale uitbreiding die in de berekening is 
meegenomen, terwijl de brand zich cirkelvormig heeft uitgebreid waardoor de 
brandende oppervlakte kwadratisch toeneemt met de straal. 

7. Het betrof hier een bijzondere brand doordat de oorzaak en de plek van oorsprong 
bijzonder waren: de meest kwetsbare plek in het pand. 

8. De bouwvergunning van deze bouwmarkt is verleend op basis van te lichte 
uitgangspunten. Bovendien zijn in de berekening van de vuurbelasting en de 
uitbreidingssnelheid van een eventuele brand de ontvlambare middelen niet 
meegenomen, terwijl op basis van de regelgeving is toegestaan om maximaal 800 
liter van deze vloeistoffen in het pand op te slaan. Daarnaast zijn de 
vermogensdichtheid van de brand, de temperatuur van de rooklaag en de 
maximale omtrek van de brand verkeerd berekend. Hantering van voornoemde 
lage uitgangspunten leidde tot de conclusie dat de brandweer een brand aan zou 
kunnen aantreffen die niet groter is dan 25 m2 en met een vuurlast van 60 kg 
vurenhout zodat een binnenaanval zou kunnen worden uitgevoerd. Indien in de 
berekening van de vuurbelasting en uitbreidingssnelheid rekening gehouden wordt 
met de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen wordt duidelijk dat de 
brandweer geconfronteerd kan worden met een brand van 1.800 m2 en een 
vuurlast van 864 kg vurenhout zodat een binnenaanval dus absoluut onmogelijk 
is. 

9. Het effect van het doelbewust –te - licht rekenen, ofwel het hanteren van – te - 
lichte parameters, heeft geleid tot een geringere bouwsom enerzijds, anderzijds 
veel schade, maar gelukkig niet tot menselijke ongelukken.  

6.4. AANBEVELINGEN 
 
1. In de tabel elders in dit rapport hebben we een vergelijking gemaakt tussen de  

parameters die bij de berekening van de vergunning zijn gebruikt en de 
parameters zoals we die hebben vastgesteld naar aanleiding van ons onderzoek 
met de proefopstellingen. Het verdient aanbeveling het landelijk preventieoverleg 
van deze cijfers op de hoogte te stellen om te bezien of er mogelijk aangepaste 
beleidsregels moeten worden opgesteld.  
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2. De brandwerende scheidingen tussen bouwmarkten en hun buren zouden 
aanzienlijk zwaarder uitgevoerd moeten worden dan op grond van theoretische 
berekeningen nodig zijn. Op die wijze heeft de lokale brandweer in ieder geval 
nog kans om de brand te beperken tot het eerste compartiment. 

3. De theorie zoals die altijd werd gebruikt voor het berekenen van schade door de 
opslag van brandgevaarlijke stoffen blijkt hier niet gewerkt te hebben. De vraag is 
of er ooit proeven zijn gedaan op dit gebied. Een nog prangender vraag is of er 
meer theoretische aannames zijn die in praktijk niet kloppen. Deze vraag kan 
mede beantwoord worden door het doen van onderzoek naar branden. In de regio 
VNOG is het project TBO (team brandonderzoek) precies met die opdracht van 
start gegaan.  

4. Gelijkwaardige oplossingen waarbij de maximale brandcompartimenteringsgrootte 
vervangen wordt door rookluiken en een brandmeldinstallatie, komen met name 
voor bij éénlaagse opslaggebouwen en gebouwen zoals de onderhavige 
bouwmarkt. Dat zijn gebouwen waarin de ontvluchting meestal geen probleem is, 
zodat de brandweer bij aankomst geen redtaak meer heeft. Deze 
gelijkwaardigheid houdt echter in dat verwacht wordt dat de brandweer een 
binnenaanval pleegt. Maar juist een binnenaanval bij gebouwen waarin niemand 
meer aanwezig is, staat op dit ogenblik terecht ter discussie…. Er dient dus 
overwogen te worden of er nog wel ontworpen kan worden op een binnenaanval 
bij dergelijke gebouwen, die veelal ook nog bestaan uit lichte draagconstructies. 
Dat zou dan inhouden dat brandcompartimenten in deze gebouwen alleen groter 
mogen zijn als de gelijkwaardigheid niet uitgaat van een binnenaanval. 

5. De piekvuurbelasting is in deze bouwmarkt erg groot ten opzichte van de rest van 
de inventaris. Ofwel, de brandbare stoffen vormen vergeleken met de directe 
omgeving een zeer grote snelle uitbreidingsfactor. Isolatie van de stelling 
brandbare stoffen kan dit voorkomen. 
 

6.4. WHAT IF? 
 
Dit lijkt een beetje een merkwaardige appendix aan een rapport. Ze is weliswaar 
hypothetisch, echter wel relevant. 
 
De bevelvoerder die als eerste bij de brand arriveerde, heeft een korte poging 
gedaan bij de brandhaard in het pand te geraken. Hij volgt dan de standaard 
doctrine zoals die in ons land geldt. Toen hij zag dat het geen haalbare zaak was 
om met zijn bemanning een succesvolle binnenaanval uit te voeren trok hij zich 
wijselijk terug. Feitelijk kreeg hij toen pas in de gaten dat de brand zich al boven 
zijn hoofd aan het verzamelen was tot een flashover, een explosief snelle 
uitbreiding van de brand, die dan ook even later plaatsvond. 
 
De vraag is wat deze bevelvoerder had gedaan als hij bij aankomst had vernomen 
dat er mogelijk nog mensen in het pand aanwezig waren. Had hij dan meer risico 
genomen zoals dat van hem verwacht mag worden? En met welke gevolgen? En 
voor wat? 
 
Enkele weken na deze brand kwamen 3 brandweerlieden om bij de 
brandbestrijding in een loods (ook 1 bouwlaag) in de Drentse gemeente Tynaarlo.  
 
 



7.BIJLAGEN  
 

BIJLAGE 1. TEKENING BRANDVERLOOP GAMMA  

 
AFBEELDING 5 RECONSTRUCTIE VAN HET BRANDVERLOOP 
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BIJLAGE 2. BEREKENING PARAMETERS GAMMA  
 
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de parameters die gehanteerd zijn in de 
bouwvergunning.  
 

VUURBELASTING 
De firma Colt heeft de 
vuurbelasting van Gamma 
berekent op een gemiddelde 
van 71,9 kg vurenhout per 
vierkante meter (Vh/ m2). De 
permanente vuurbelasting is 
gesteld op 14,4 Kg Vh/ m2 en 
de variabele vuurbelasting op 
57,5 kg Vh/ m2. Uitgangspunt 
was dat de vuurbelasting 
gelijkmatig over de ruimte is 
verdeeld en dat de piekvuur-
belasting 15% hoger zal 
liggen. Dit leidde tot muren 

met een WBDBO van 85 
minuten.           

AFBEELDING 6  DE BRANDMUUR TUSSEN GAMMA EN DE 
WOONTUIN HOUDT STAND 

 
Gamma heeft gekozen voor een zwaardere constructie voor de muur grenzend aan het 
tuincentrum: deze muur had een WBDBO van 240 minuten. Deze muur stond na afloop 
van de brand dan ook nog overeind en heeft voorkomen dat de brand naar het 
naastgelegen tuincentrum is overgeslagen.  
 
De betonnen constructie en de liggers van de draagconstructie, die geacht werden 
minimaal 30 minuten bestand te zijn tegen brand, hebben het na ca. 20 minuten 
begeven. Dit geldt met name voor de liggers. Dit wijst erop dat temperaturen tijdens de 
brand extreem hoog zijn geweest.       
    
Reactie projectgroep 
De projectgroep heeft op basis van de inventarislijsten van Gamma onderzocht of de 
werkelijke vuurbelasting overeenkomst met vuurbelastingsberekening uit het rapport van 
Colt.  
 
Bij de berekening van de vuurbelasting heeft Colt de brandbare vloeistoffen buiten 
beschouwing gelaten. De gemiddelde vuurbelasting komt overeen met de door Colt 
berekende gemiddelde vuurlast. De piekvuurbelasting op de plaats van de vluchtige 
stoffen is echter 864 kg vurenhout per m2 en zeer snelle brandvoortplanting is veel hoger 
dan de door Colt berekende 75 kg vurenhout per m2.  
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In het rapport van Colt is gekozen voor een rook- en warmte-afvoerinstallatie (RWA) om 
een binnenaanval mogelijk te maken. 
Aan de capaciteit van de rook- en warmte-afvoer installatie liggen berekeningen ten 
grondslag, die zijn uitgevoerd door de firma Coltl. De berekeningen zijn uitgevoerd 
conform de NEN 6093. In dit normblad zijn echter enkele belangrijke invoerparameters 
niet gespecificeerd. De gebruiker van het normblad moet deze zelf kiezen, waaronder de 
referentie-vermogensdichtheid, het referentie-oppervlak van de brand en de rookvrije 
hoogte. 
 
Voor het bepalen van de juiste uitgangspunten is geen duidelijke regelgeving 
beschikbaar. Wel wordt er in de Toelichting van het Bouwbesluit verwezen naar de het 
“Vultijdenmodel van TNO” voor het berekening van ontvluchtingstijden. Het vultijden-
model maakt gebruik van dynamische en tijdsafhankelijke berekeningen waarbij een 
indeling heeft plaats gevonden op brandscenario.  
 
De firma Colt heeft volgende invoerparameters gehanteerd: 
• dikte rooklaag 2 meter 
• vermogensdichtheid 400 kW/ m2 
• branduitbreidingssnelheid 0,416 cm/s 
 

DIKTE ROOKLAAG 
 
De hoogte van de hal bedraagt 8 meter. In het rapport wordt gesteld dat de maximale 
stapelhoogte 6 meter mag bedragen. De dikte van de rooklaag wordt gesteld op 2 meter. 
Hieraan ligt echter geen berekening ten grondslag. Volgens dit uitgangspunt wordt er dus 
gestapeld tot aan de hete rooklaag. Vooral langs de wanden wordt gestapeld tot aan de 
onderkant van het rookscherm.  
 
Reactie projectgroep 
Als de rooklaag dikker wordt dan voornoemde 2 meter is een flash-over niet meer uit te 
sluiten. Immers, een flash vindt plaats indien: 
- de temperatuur van de rook hoger wordt dan 500°C. 
- brandbare opslag in de hete rooklaag aanwezig is en de temperatuur van de warme 

rooklaag hoger is dan de ontstekingstemperatuur van de materialen (200°C.). Bij een 
temperatuur van 200°C - 240°C kunnen brandbare materialen in de rooklaag 
spontaan ontbranden. 

TEMPERATUUR ROOKLAAG 
 
De temperatuur van de rooklaag is in het rapport wel berekend. Er is uitgegaan van een 
maximale brandomtrek van 20 meter met een vermogensdichtheid van de brand van 400 
kW/m2 en een omgevingstemperatuur van 17 °C. De temperatuur van de rooklaag komt 
dan uit op 198°C.  

                                                      
l Deze berekeningen zijn omschreven in rapport nr. D14.152-2 d.d. 17 november 2003 van de firma Colt te 

Cuijk. 



 
Reactie projectgroep 
In het rapport van Colt is een stapelhoogte van 6 meter toegestaan. Omdat een brand 
zich sneller vertikaal dan horizontaal uitbreidt, betekent dit dat de vermogensdichtheid 
van de brand vermenigvuldigd moet worden met de stapelhoogte, dus 400 kW/m2 x 6 = 
2.400 kW/m2.  
 
Berekend met dezelfde formule en met dezelfde brandomtrek van 20 meter met een 
oppervlakte van max. 25 m2 leidt dit tot een temperatuur van de rook van meer dan 
1.000 ° C. Bij een dergelijke temperatuur is een flash-over onvermijdelijk. 
 

OMVANG BRAND 4-5 MINUTEN NA  MELDING GMA 
 

BRANDOPPERVLAKTE 
 
De firma Colt stelt in het rapport dat 
een binnenaanval door de brandweer 
mogelijk is omdat de brand na 20 
minuten (bij aankomst van de 
brandweer) niet groter is dan 25 m2, 
met een omtrek van 20 meter. De 
omvang van deze ontwerpbrand is 
volgens Colt gebaseerd op de 
bepaling van capaciteiten in de NEN 
6093, met een risico-inventarisatie 
op basis van de VDS 2098 in 
combinatie met de DIN 18232-2. 

Colt berekent de oppervlakte van de 
brand als volgt: 

AFBEELDING 7  SITUATIE 5 MINUTEN NA MELDING  

Uitbreiding; 0.42 cm/s x 1200 = 504 cm. 
Oppervlakte cirkelvormig; 3,14/4 x D2 = 3,14/4 x 5,042 = 19,95 m2 
 
Reactie projectgroep 
Colt berekent de uitbreiding van de brand aan de hand van de straal (en niet van de 
diameter van de brand). Dit is echter onjuist omdat een brand in de praktijk niet één 
kant maar alle richten uitgaat. Dat betekent dus ook dat de uitbreiding van een brand in 
alle richtingen moet worden berekend, dus aan de hand van de diameter. Als vervolgens 
de diameter in de oppervlakte berekening wordt ingevoerd, leidt dit tot een brandomtrek 
van: 3,14/4 x (2xR) 2 = 3,14/4 x (2x5,04) 2 = 79,80m2.  

        

BRANDUITBREIDINGSSNELHEID 
 
Volgens Colt wordt een bouwmarkt in “mittel” (0,416 cm/s) geclassificeerd. Dit betekent 
een branduitbreidingssnelheid van 0,416 cm per seconde.  
 
Reactie projectgroep 
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De projectgroep is van mening dat de aangehouden branduitbreidingsklasse, gelet op de 
in de Gamma aanwezige producten, te licht is. De meeste materialen in een bouwmarkt, 
zoals lakken, verven, gordijnen, behang, tuinhout, haardhout, meubelpanelen, diverse 



materialen van kunststof, deuren, keukens, etc, vallen namelijk in brandvoortplantings-
klasse 5. De verdunningsmiddelen zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten. De 
branduitbreidingssnelheid van verdunningsmiddelen is nog sneller. 

PARAMETERS GAMMA MET TNO-VULTIJDENMODEL 
 
Volgens het TNO-vultijdenmodel zou Gamma in klasse III, subklasse 4 vallen. Dit 
betekent een maximaal toegestane stapelhoogte van 3 meter en een vermogensdichtheid 
van 500 kW/m2. Ook hierbij komt de temperatuur van de rook ver boven de 500°C uit. 
De branduitbreidingssnelheid komt voor de Gamma volgens het vultijdenmodel uit op 
ultra-fast (75 s). Dit komt overeen met brandvoortplantingsklasse 5, met een vermogen 
van 500 kW/m2 x de maximale toegestane stapelhoogte (3 m) x = 1.500 kW. Er wordt 
echter 6 meter hoog gestapeld. 
 
De oppervlakte van de brand volgens het TNO model kan met de volgende formule 
worden berekend: 
Kref x Aref = 2 x Kref x (t/tref)2 
De t bedraagt 20 minuten dus 1200 seconden 
1500 x Aref = 2 x 1500 x (1200/75)2 
Aref = 512 m2 
 
De oppervlakte van de brand komt dus neer op 512 m2 na 20 min. 
 
De branduitbreidingssnelheid van brandbare vloeistoffen en spuitbussen is vele malen 
sneller dan 75 s. Er zullen immers ook secundaire branden ontstaan. Indien gerekend 
wordt met een 2 keer zo snelle uitbreiding komt de omvang van de brand al op 1800 m2. 
 
Tevens zal de temperatuur van de rooklaag dusdanig hoog zijn dat flash-over al heeft 
plaatsgevonden. 

TOE- EN AFVOER VAN ROOK 
 
In het rapport van Colt wordt 
conform de NEN 6093 de 
oppervlakte aan afvoer- en 
toevoeropeningen berekend. 
Hierin worden dezelfde 
uitgangspunten genomen als 
voorheen, zoals omtrek brand 
max. 20 m, brandomvang 
max. 25 m2, brandvermogen 
van 400 kW/m2 en 
temperatuur van de rook 
198°C. 
De verhouding toe- en 
afvoeropeningen moet 
volgens de NEN 6093  tussen 

3 en 0.3 liggen. In het 
rapport is deze 2:1. Het 
spreekt voor zich dat als de parameters vanuit het TNO vultijdenmodel worden ingevuld, 
deze verhouding niet meer klopt 

AFBEELDING 8 DE ROOKLUIKEN STAAN ( ALLEMAAL) OPEN  
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BIJLAGE 3. RAPPORT MELDKAMER ALARMERING GAMMA  
 
        
Dinsdag 12 februari 2008  Overzicht alarmering Gamma brand Doetinchem  
   Havenstraat 138   OMS nr 5058   

tijd         
17:40:57 PRIO 1 Rookdetectie Gamma Bouwmarkt  40738   
 0802553 BRW Doetinchem ( TAS 40-738 )   
 0800440 BRW Doetinchem ( Blusgroep 1 )   
17:43:11 PRIO 1 Rookdetectie Gamma Bouwmarkt daadwerkelijk brand 
 0800440 BRW Doetinchem ( Blusgroep 1 )   
17:43:24 PRIO 1 Rookdetectie (omvang brand: middel brand)  40748 
 0802851 BRW N-O Gelderland ( OvD Achterhoek-West )  
 0800540 BRW Doetinchem ( Blusgroep 2 )   
17:44:01 PRIO 1 Rookdetectie (omvang brand: grote brand)   40758 40871 

 0802731 BRW N-O Gelderland ( Coordinator Meldkamer )  
17:44:01 PRIO 1 Rookdetectie (omvang brand: grote brand)   40758 40871 
 0802911 BRW N-O Gelderland ( AGS )    
17:50:03 PRIO 1 Rookdetectie (omvang brand: middel brand)   40901 40566 
 0802545 BRW Doetinchem ( HA 40-566 )   
 0802543 BRW Doetinchem ( DPH-LD4000/SL )   
17:55:52 PRIO 1 Bedrijf/Industrie (omvang brand: grote brand)  26652 
 0802478 BRW Zutphen ( HW 26-652 )    
18:04:05 PRIO 1 Bedrijf/Industrie (omvang brand: zeer grote brand)  40836 
 0802901 BRW N-O Gelderland ( Commandant van Dienst )  
 0802891 BRW N-O Gelderland ( HOvD Oost )   
 0802881 BRW N-O Gelderland ( HOvD West )   
 0802871 BRW N-O Gelderland ( SOvD )    
 0802562 BRW Wehl ( TS 40-836 )    
 0801241 BRW Wehl ( Alle Blusploegen )   
18:15:29 PRIO 1  (Gripregeling: grip 1)  40597 40567 40599 40703  
 0802951 BRW N-O Gelderland ( Loggers Achterhoek )  
 0802544 BRW Doetinchem ( HA 40-567 )   
 0802542 BRW Doetinchem ( CPH 40-597 )   
 0802340 BRW Doetinchem ( Bemanning VC-COH )  
18:18:07 PRIO 1 (omvang brand: zeer grote brand)  40741  
 0802429 BRW s Heerenberg ( TS40-741 )   
 0800439 BRW s Heerenberg ( Blusploeg 1 )   
18:18:42  24127 (omvang brand: zeer grote brand) (Gripregeling: grip 1) 
 0820007 GHOR N-O Gelderland ( Hoofd MKA )   
 0820006 GHOR N-O Gelderland ( Commandant van Dienst ) 
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